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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (السابع) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعت 10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 )تذكر(أخرى  5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ة لمؤسسل نال يمكالنشاط الترويجي عنصر مهما ضمن المزيج التسويقي , حيث يتناول المقرر 

هة من ج رتتميز بالتغيالشديدة للمؤسسات االخرى , في سوق  المنافسةاالستغناء عنه في ظل 
لوقت , رغباتهم مع مرور ا وسلوك المستهلكين الذين تستهدفهم من جهة اخرى , حيث تتزايد

وية قة هذه االحتياجات يجب عليها رسم استراتيجية ترويجية ولكي تستطيع المؤسسة تلبي

لي لفصل اااالخرى لذلك سوف نتطرق في هذا  المزيج التسويقي تاستراتيجياومتكاملة مع بقية 
نتطرق الي  ثم نتطرق الي استراتيجيات الترويج , وفي االخير سوف , مفاهيم الترويج واهميته

  ببقية العناصر العالقة الترويج
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يج مختلف عناصر المزومعرفة  .التسويقيالتعريف بمفهوم التسويق ومراحل تطور الفكر 

يل ة تفعأهميو ،السياحيالعالقات العامة بالمجال  وأثرالترويجي بدء من اإلعالن السياحي 
دارة ل اإلواقع ومستقب ةومعرف السياحةالترويج السياحي ودرته على زيادة اإلقبال على 

 عالن()اإل دراسات حالةو ظل المتغيرات العالمية فيبالمنشات السياحية والفندقية  الترويجية

 .سياحية من المملكة ومن دول الجوار
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1  المزيج الترويجي عناصر وأثرمنافع يوضح  1.1

 1.2 االعالن على زيادة الحصص السوقية أثر يشرح 1.2

 1.3 .تحديد مفهوم وطبيعة ادارة الترويج السياحييبين  1.3

 1.4 .التخطيط الجيد لبناء حملة اعالنيةيحدد  1.4

 1.1 .عناصر المزيج الترويجي يوضح مختلف 1.5

  المهارات 2

 2.1 . عالقة النشاط السياحي بالترويجلمعرفة  المتنوعة النظرياتيحلل  2.1

 2.2 .واألهدافيطبق مفهوم العالقات العامة  2.2

 2.3 .حلقات نقاش متخصصة لحاالت دراسية صممي 2.3

 2.4 .مفهوم تسويق األهداف واألهميةبين  زيمي  2.4

 2.5 .السياحيوظائف إدارة الترويج معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

ويظهااار االلتااازام لمفهاااوم واألهاااداف لالعالقاااات العاماااة  يتحملللل مسلللؤولية 3.1

 والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

3.1 

ات ويلتللزم بالقال يلل تنشاايط المبيعااات السااياحية المفاااهيم يةموضااوعبيحاااور  3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفند يالمهنة بكل ما يتصل 

3.2 

قلد يتقبلل الن .وظاائف إدارة التارويج الساياحيلمعرفاة باروح الفرياق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلقرين

3.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات   ائمة الموضوعات م

 3 مفهوم التسويق األهداف واألهمية  1
 3 عالقة النشاط السياحي بالترويج  2
 3 وظائف إدارة الترويج السياحي  3
 6 حاالت عملية  4
 3  ةاألنواع وطرق تصميم اإلعالنات السياحي -اإلعالن السياحي  5
 3 العالقات العامة المفهوم واألهداف واألهمية   6
 3 تنشيط المبيعات السياحية المفاهيم واالهمية 7
 6 وسائل تنشيط المبيعات السياحية  8
 6 النشر التجاري )الدعاية(   9
 6 حلقات نقاش متخصصة لحاالت دراسية  10
 3 المحاسبة عن الشركات السياحية المساهمة 11

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
المااااازيج  عناصااااار وأثااااارمناااااافع يوضاااااح 

  الترويجي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 

االختبارات 

.الفصلية  

 والنهائية

1.2 
االعاالن علاى زياادة الحصاص  أثار يشارح

 السوقية
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات 

.الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
تحديااد مفهااوم وطبيعااة ادارة التاارويج يبااين 

 .السياحي
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات 

 ، والشفهية.الفصلية

1.4 
 المحاضرات .التخطيط الجيد لبناء حملة اعالنيةيحدد 

 الحوار والمناقشة

 االختبارات

 والشفهية الفصلية،

1.5 
 المحاضرات .مختلف عناصر المزيج الترويجييوضح 

 الحوار والمناقشة

االختبارات 

.الفصلية  

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
عالقة لمعرفة  المتنوعة يحلل النظريات

 . النشاط السياحي بالترويج
ةض تقديميوعر حل المشكالت  

 بطاقة المتابعة
 التكليفات العصف الذهني .واألهدافيطبق مفهوم العالقات العامة  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 البحوث التعليم التعاوني

 والتقارير

2.3 
حلقات نقاش متخصصة لحاالت  صممي

 .دراسية

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

ةض تقديميوعر  

 بطاقة المتابعة

2.4 
مفهوم تسويق األهداف بين  زيمي 

 .واألهمية
ةض تقديميوعر التعلم التعاوني  

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 .الترويج السياحيوظائف إدارة 

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز
 القيم 3.0

3.1 

لمفهااوم لالعالقااات العامااة ، يتحمللل مسللؤولية

ويظهاار االلتاازام والقاادرة علااى واألهااداف 

 التكيف مع المتغيرات.

المالحظة من  إدارة فريق العمل

قبل المشرف 

على التدريب 
 الميداني

3.2 

تنشااااايط المبيعاااااات  يةموضاااااوعبيحااااااور 

ويلتللزم بالقال يللات المهنللة  السااياحية المفاااهيم

 بالقطللللاع السللللياحي والفنللللد يبكللللل مللللا يتصللللل 

 .والفعاليات

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

وظاائف إدارة لمعرفاة باروح الفرياق ل يعم
آراء ويحتللرم يتقبللل النقللد  .التاارويج السااياحي

 اآلقرين
 مجموعات العمل

المالحظة من  
قبل المشرف 

على التدريب 

 الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %20 االسبوع الثاني بيان عناصر المزيج الترويجي 1
 %20 االسبوع الرابع قراءة مختصرة حول وسائل الترويج المستخدمة  2
 %20 االسبوع السابع اعالنات حائزة على جوائز عالمية  3
 %40 االسبوع العاشر تحديد اشكال تنشيط المبيعات للخدمات السياحية 4
 % 100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب
 الغرض في كل أسبوع(.  

  متابعة الطالب اثناء المحاضرات -

  مناقشة التقارير والبحوث -
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 ساعات اسبوعيا يتم اعالنها للطالب على لوحة االعالنات 9التواجد بواقع  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر  ائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
ي دار الياازور العاالق الناشارالترويج واالعاالن التجااري د د. بشاير 

 .2016العلمية 

 المساندةالمراجع 
Advertising Communication and Promotion 
Management 

 .االصول العلمية للترويج التجاري واالعالند د ناجي المعال اإللكترونيةالمصادر 

  ىأقر

و البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص المضغوطة، أ
 :البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة

 دورات تدريبية متخصصة
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 فصل دراسي

 وجود انترنت بالقاعة تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصااااحيح أساااائلة االختبااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الاتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التادريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 االختبارات الشهرية. ـ1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3
ـالقيام بواجبااات إضااافية أو  4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 أساسية.

   
   
   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
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