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 رىصيف اٌّمررّٔىرج 

 

 

  خبِعخ اٌٍّه ضعىد: اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 اإلدارح اٌطيبحيخ واٌفٕبدق  اٌمسُ:                   اٌطيبحخ واآلثبر  : اٌى١ٍخ

 

 واٌّعٍىِبد اٌعبِخ  أ ( رحذيذ اٌّمرر

 ضيح 014ّطزهٍه اٌطيبحي اٌضٍىن  اسُ اٌّمشس ٚ سلّٗ: – 1

 

 ضبعبد 4اٌسبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

 :اٌجشٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ػّٕٙب – 3

 اٌجىبٌىريىش ثرٔبِح

  

 :اٌّمشسرذس٠س  ٠س اٌّسئٛي ػٓاسُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس – 4

 عالء حطيٓ اٌطراثيد.  

 

  :اٌّمشس ف١ٗ ازٜٛ أٚ اٌسٕخ اٌزٟ س١زُ رمذ٠ُ ٘زاٌّس – 5

  (دشٌطبااٌّطزىي )

 

 :اٌّزطٍجبد اٌّسجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد( – 6

 ِجبدئ اٌزس٠ٛك اٌس١بحٟ

 

 :ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(  ظبحجخاٌّزطٍجبد اٌّ – 7

  اٌطٍىن اإلٔطبٔي فراءد ِزٕىعخ ثعٍُ  

 

 :ِىبْ رذس٠س اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١سٟ ٌٍّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8

 .ثبراٌطيبحخ واآل وٍيخ

   األهذاف ة (

 ٚطف ِٛخض ٌٕزبئح اٌزؼٍُ األسبس١خ ٌٍطٍجخ اٌّسد١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس: – 1

 

 يىىْ اٌطبٌت عًٍ ِعرفخ وفهُ ودرايخ ثبٌّىظىعبد اٌزبٌيخ:

 .اٌزس٠ٛك ِٚشاحً رطٛس اٌفىش اٌزس٠ٛمٟ ثّفَٙٛ اٌزؼش٠ف  -

ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ اٌسٍٛن االسزٙالوٟ اٌزؼٍُ , االدسان , اٌزؼشف ػٍٝ ِخزٍف ػٕبطش  -

 اٌّؼشفخ ٚسٍُ االحز١بخبد ٌّبسٍٛ 

-  
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  خ خطؾ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرحس١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 2

ذاَ اٌّزضا٠ذ ٌٍّٛاد ٚاٌّشاخغ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد أٚ شجىخ االٔزشٔذ, )ِثال: االسزخ

 :فٟ اٌّدبي( ثٕبء ػٍٝ ٔزبئح اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌدذ٠ذحاٌّمشس ٚاٌزغ١١شاد فٟ ِحزٜٛ 

  
  فً صٕبعخ اٌطيبحخ. اٌزرويحاٌعًّ عًٍ رطىير اٌّحزىي اٌعٍّي ِٓ خالي ِزبثعخ اٌّطزدذاد في ِدبي 

 ثعط اٌحبالد اٌذراضيخ ِٓ اٌحيبح اٌعٍّيخ إلثراء اٌزدرثخ اٌزعٍيّيخ. إظبفخ 

  االضزعبٔخ ثبٌّدالد اٌعٍّيخ وشجىخ االٔزرٔذ ٌٍىصىي إًٌ آخر األثحبس واٌذراضبد واإلحصبءاد اٌّزعٍمخ

 .ثبٌزرويح اٌطيبحي

 .ُاٌّراخعخ اٌذوريخ ٌٍّمرر ِٓ لجً ٌدٕخ اٌخطط اٌذراضيخ ثبٌمط 
         

 

)مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي  المقرر:ج ( وصف 
 سيرفق(

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 التسويق األهداف واألهمية مفهوم . 1
 3 1 بالسلوك عالقة النشاط السياحي . 2
 3 1     تهالك السياحي العوامل المؤثرة بقرار االس. 3

 3 1 )أعمال السنة( الفصلي االختبار
   
 9 3  مراحل وخطوات عملية الشراء . 4
سلللللم حامللللات ماسلللللو وتطبيقهللللا عللللل  االسللللتهالك . 5

  السياحي
1 3 

 3 1  الدافعية االستهالكية . 6
 3 1  التعلم . 7
 3 1 السلوك االنساني. 8
 1 3 
   

 3 1 مرامعة عامة
 3 1 ختبار النهاى اإل

 

 (: في الفصل الدراسي مكونات المقرر)ممموع ساعات االتصال – 2

التعاوني أو االمتياز  التدريب الدروس الخاصة  المحاضرة
 لطلبة التخصصات الصحية

 أخرى

 ساعة 45
 

المكتبية الساعات 
ساعات في  4)
 سبوع(األ

مناقشة مختلف قضايا  
 المنهج 

-  

 
 

فةي األضةجى) ) اٌّطٍةىة هٕةب اٌّعةذي   بعبد رعٍُ ِزىلعخ ِٓ اٌطٍجةخخ خبصخ/ ضدراضخ إظبفي – 3

 اٌّزىلع ٌٍفصً اٌذراضي  وٌيص اٌّزطٍجبد اٌّحذدح في وً أضجى)(:
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 سبػبد 4

 

 

 

 ِدبالد اٌزعٍُٔطبلبد أو ر ٔزبئح اٌزعٍُ في يرطى – 4

 :     زؼٍُ اٌّٛػحخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛػ١حٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌ

 

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛخض    -      

 

 . ادٚطف السزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اسزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبس - 

 

 ؽشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّسزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ.  -       

 

 

 

 خ ـــرفــعـــــــــــاٌّ –أ 

 

(i)  ُاوزسبثٙب فٟ اٌّمشس:ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ س١ز 
 

 رعرف اٌطبٌت ثبٌّرحٍخ األوًٌ عًٍ اٌّفبهيُ األضبضيخ اًٌ األٔشطخ اٌزرويديخ اٌّخزٍفخ 

 

(ii) ٍاٌّطٍٛة اسزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ)اٌزذس٠س( ُ ١اسزشار١د١بد اٌزؼ 

   - .اٌّحبػشح 

 ًِّدّٛػبد اٌؼ 

 إٌّبلشخ 

 ٌجحث١خ ٌٍطالةا ٌزمبس٠شا 

 

(iii) ؽشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزسجخ 

 .إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ 

 .األسئٍخ اٌّجبششح  ٚغ١ش اٌّجبششح 

 .االخزجبساد اٌشف١ٙخ ٚاٌزحش٠ش٠خ 

 

 )اإلدراويخ( خيّهبراد اٌّعرفاٌ –ة 

 

 :خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب١ّٙبساد اٌّؼشفاٌ - 1

 .إٌشبط اٌزرويدي اٌطيبحيِعرفخ ِعًٕ اٌمذرح عًٍ  - 

 .ووظبئف وأهّيخ اٌزرويح اٌطيبحي إدارح اٌمذرح عًٍ فهُ  - 

  في ِدبي اٌطيبحخ واٌفٕبدق رأثير اٌزرويح إدران اٌمذرح عًٍ  - 

 
. 
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 :خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌاسزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش  -2

 األٔشطخ اٌظف١خ ٚ إػذاد األٚساق اٌجحث١خ    - 

ش١ٔٚخ اٌزٝ رسّح ثبٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رّس رظفح اٌّٛالغ اإلٌىز    - 

  فٝ طٕبػخ اٌس١بحخ ٚاٌفٕذلخ. اٌزش٠ٚح ِٛػٛػبد إداسح 

 

 

 :خ اٌّىزسجخ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌؽشق رم١١ُ  –3

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ أثٕبء اٌّحبػشح.  - 

 اإلخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ. - 

  

 

 واٌّطئىٌيخ ( اٌشخصيخاٌجيٕيخ )اٌعاللبد اد ِهبر  –ج 

 

حًّ اٌّسئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٍٝ رػمذسح اٌٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ, ٚٚطف   – 1

 :رط٠ٛش٘ب

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌؼًّ اٌدّبػٝ.  -

 اٌمذسح ػٍٝ ِٛاخٙخ ا٢خش٠ٓ ٚػشع األفىبس ثدشأح. -

 رمجً اٌشأٜ األخش دْٚ رزِش. -

 

  

 

 

 :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ش ُ اٌّسزخذِخ فٟ رط١٠ٛاسزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ إٌّظّخ. -          

 إػذاد ٚسش اٌؼًّ ٌّٕبلشخ ٔمبؽ ِٛػٛػ١خ ِزظٍخ ثبألّٔبؽ ٚأشىبي اٌس١بحخ.  -          

  إربحخ اٌفشص ٌٍطالة رٜٚ األفىبس غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ ٌؼشع أفىبسُ٘. - 

 

 

 :حًّ اٌّسئ١ٌٛخلذسرُٙ ػٍٝ راٌشخظ١خ ٚاٌؼاللبد ٌّٙبساد اوزسبة اٌطٍجخ ؽشق رم١١ُ  – 3

 اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبش ٚإٌمبء األفىبس. 

 ِٚٛاخٙخ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبرُٙ.

 رم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚسٞ .

 االخزجبساد اٌّخزٍفخ.

 

 

 ِهبراد االرصبي ، ورمٕيخ اٌّعٍىِبد، واٌّهبراد اٌحطبثيخ )اٌعذديخ(: –د 

  

 : اد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘بٚطف اٌّٙبس – 1
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 ٌُٙ ر١ّٕخ ِٙبساد احزشاَ اٌؼّالء ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّز١ّضح 

 ٓر١ّٕخ ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ 
 

 

 :ُ اٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد١اسزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع.  -

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ -
 اإلٌىزش١ٔٚخ اٌٙبِخ ٌّدبي طٕبػخ اٌس١بحخ. ػشع ثؼغ اٌّٛالغ -
ؽٍت أٚساق ػًّ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ ٌجٕبء لبػذح ِؼٍِٛبر١خ ػٓ اٌّٛػٛػبد اٌحذ٠ثخ   -

 فٝ طٕبػخ اٌس١بحخ فٝ اٌؼبٌُ. اٌزش٠ٚحٚاٌّسزحذثخ اٌزٝ رّس ِدبي إداسح 

 

د اٌحسبث١خ اوزسبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي , ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد, ٚاٌّٙبساؽشق رم١١ُ  – 3

 )اٌؼذد٠خ(:

 

 اٌّالحظخ اٌشخظ١خ ٌى١ف١خ رفبػً اٌطالة داخً اٌّدّٛػبد ٚفشق اٌؼًّ ٚاثٕبء اٌؼشع. -

 رم١١ُ اٌج١بٔبد ٚاألٚساق اٌجحث١خ اٌّطٍٛثخ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌطالة. -

 

 

 

 

 

 

 ( وبٔذ ِطٍىثخ)إْ  يخ ّهبراد اٌحرواٌهـ ( 

 

فٟ ٘زا اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب  (ٔفسٟ)ِٙبساد ػؼ١ٍخ راد ِٕشأ ١خ ّٙبساد اٌحشوٌٍٚطف  – 1

 اٌّدبي:

 

 ال يىخذ* 

 

 

 

 اٌحشو١خ:ٌّٙبساد ااسزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّسزخذِخ فٟ رط٠ٛش  - 2

 اليىخذ  

  

 

 ١خ:ّٙبساد اٌحشواوزسبة اٌطٍجخ ٌٍؽشق رم١١ُ  – 3

 ال يىخذ 

   

 

وفقها خالل الفصل  الطلبة يمتقييتم التقويم التي  مهامالمدول الزمني لتحديد   - 5
 الدراسي
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رقم 
 التقييم 

 أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة 
 أو اختبار ،أو مشروع جماعي قصير،
 .. الخفصلي.

األسبوع 
 المستحق

الدرجة  نسبة
 إلى درجة 

التقييم 
 النهائي

 11  اخزجبساد ِفبخئخ 1

 21  إخزجبس فظٍٝ 2

 11  رمبس٠ش 3

 61 15 س ٔٙبئٝإخزجب 4

5    

    

 
 الدعم المقدم للطلبةد( 

اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌؼّبْ رٛاخذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌسبػبد اٌّىزج١خ –األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّحزبج ٌزٌه ) ِغ رحذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ  ٚاإلسشبد

 األسجٛع(: ٠زٛاخذ ف١ٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ

 سبػخ/ أسجٛع5اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ اٌطالثسبػبد ِىزج١خ ٌألسزبر : 

 

   

 

  ـ ( ِصبدر اٌزعٍُه

 

 اٌّطٍٛثخ: ( اٌشئ١سخ اٌىزت اٌىزبة )  – 1

 2116ػج١ذاد .ِحّذ , داس ٚائً ٌٍٕشش.ػّبْ , .ضٍىن اٌّطزهٍه  - 

 2114اٌسٍٛن اٌزٕظ١ّٟ ,اٌحبسثٝ ِحّذ ,  -

   

 

  اٌّشاخغ األسبس١خ: – 2

 

  (شفك لبئّخ ثزٌه٠اٌخ( ) ...اٌزمبس٠شاٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ,  ) ثٙب اٌّٛطٝ ٚاٌّشاخغ اٌىزت  – 3

 

1  

 

ؼب١٠ش ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌّ – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 

 (Data show)* خهبز عرض اٌجيبٔبد  

 

  و ( اٌّرافك اٌّطٍىثخ
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ثّب فٟ رٌه حدُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  حذد ِزطٍجبد اٌّمشس

 رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

   (Data show) + وضبئً اٌعرض طبٌت في اٌمبعخ  -12 
 

 

 :ّخزجشاد .. اٌخ()حدشاد اٌّحبػشاد ٚاٌاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 

 (Data show)لبعخ ِسودح ثىضبئً اٌعرض اٌحذيثخ 
 

  

 

 :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 .ألضزبر اٌّمرر وخهبز وّجيىرر ِىزجي وّجيىرر ِحّىي

 

 

ِثال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ حذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك  –ِٛاسد أخشٜ )حذد٘ب  – 3

 :لبئّخ(

 ال ٠ٛخذ

 

 وعٍّيبد اٌزحطيٓ:  ز ( رمييُ اٌّمرر

 

 

 :اسزشار١د١بد اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

ػٍٝ اٌطالالة فالٟ ٔٙب٠الخ اٌفظالً اٌذساسالٟ ٌٍحظالٛي ػٍالٝ رم١ال١ُ خالبص  درٛص٠غ اسزج١بٔب - - 

 ثبٌّمشس.

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّسد١ٍٓ فٝ اٌّمشس إلسزمظبء آسائُٙ. - 

 

 

 

إِب ػٓ ؽش٠ك األسزبر أٚ ػٓ ؽش٠ك  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ جؼخ فٟ اٌّزاالسزشار١د١بد األخشٜ  – 2

 اٌمسُ:

رم١١ُ سئ١س اٌمسُ ألداء ػؼٛ ١٘ئالخ اٌزالذس٠س فالٟ رمالذ٠ُ اٌّمالشس ٚفؼب١ٌالخ األدٚاد اٌّسالزخذِخ  - 

 ٌزمذ٠ّٗ. 

 اٌّشاخؼخ اٌذٚس٠خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّمشس )ٌدٕخ اٌخطؾ اٌذساس١خ ٌٚدٕخ رط٠ٛش اٌمسُ( - 

 .ٍجشٔبِحاٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌ - 

 .رم٠ُٛ األسبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 

 : ػ١ٍّبد رحس١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

   رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألخٙضح ٚاٌّؼذاد.–رٛف١ش أخٙضٖ حبست حذ٠ثخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 
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 َفٟ رٛط١ف       ِزبثؼخ األسزبر ٌّب ٠سزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإػبفخ أٚ رؼذ٠ً ِب ٠ٍض

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاخؼٗ.  

 .رٛخ١ٙبد ٌدٕخ اٌخطؾ اٌذساس١خ حٛي رذس٠س اٌّمشس 

 رٛخ١ٙبد إداسح اٌمسُ حٛي أداء ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س ثٕبء ػٍٝ اٌّالحظخ اٌّجبششح. 

 

ِٓ لجً ػؼٛ اٌزظح١ح أٚ اٌذسخبد )ِثال: فحض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزحمك ِٓ ِسز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

رظح١ح ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاخجبد زجبدي ل١بَ أسزبر اٌّمشس ثٚ , ِسزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ١٘ئخ رذس٠س

 فٟ ِؤسسخ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ( آخش ٌٕفس اٌّمشس  ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠س أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

   

 ٌدٕخ االخزجبساد ثبٌمسُ

 

 

 

 :ٚاٌزخط١ؾ ٌٍزحس١ٓ شس اٌّمػ١ٍخ بٌفٚاٌخطؾ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5

 

 ِٓ لجً األسزبر:  -

 ِزبثؼخ ِب ٠سزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإػبفخ ِب ٠ٍضَ ِٓ ِشاخغ ٚثحٛس ٚرم١ٕبد.

 ِٓ لجً اٌمسُ:  رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساس١خ

ِٓ لجالً خٙالخ أخالشٜ فالٟ اٌّؤسسالخ أٚ خبسخٙالب: اسالزطالع آساء اٌطالالة فالٟ اٌّمالشس ِالٓ لجالً ػّالبدح 

 اٌدٛدح


