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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

 ) المستوى الثالث (

 

 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 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 8 الواجبات 2
 ساعات 10 املكتبة 3
 ساعات9 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ ومفاهيم وأنشطة التسويق باملنشئات السياحية والفندقية في كل من 

األسواق املحلية والدولية. وكيف تتأثر هذه األنشطة بالظروف والعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

لدور الذي تلعبه وظيفة التسويق في تحقيق والتنافسية والتكنولوجية والقانونية التي تحيط بها، كما يبين ا

أهداف املنشئات السياحية والفندقية وفي تنشيط االقتصاد الوطني. يشمل شرح عناصر املزيج التسويقي 

)املنتج، التسعير، التوزيع، الترويج، التسهيالت املادية، إدارة العمليات، املوظفين( فهم وتحليل سلوك 

ديد السعر املناسب، اختيار قنوات التوزيع ووضع خطة الترويج. وايضا يشمل املستهلك، إدارة املنتجات وتح

أهمية العناصر الثالث األخرى )التسهيالت املادة واملوظفين وإدارة العمليات( في املجال السياحي بما يحقق 

 اهداف املنشئات ويلبي حاجات ورغبات العمالء.  

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

سلوك ، و على تجزئة السوق وأسس التقسيم،و  مفهوم التسويق وتحديد البيئة التسويقية يهدف إلى معرفة

سياسات ، و أهمية بحوث التسويق ودورها في النشاط التسويقي، و املستهلك واألساليب التسويقية املناسبة

 وقرارات املنتجات الجديدة وتطويرها وتسعيرها وتوزيعها وترويجها
 

 ر:للمقرمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .اهمية التسويق يبين 1.1

  .التسويقياملزيج  ناقشي 1.2

  .االستراتيجيات التسويقية ذكري 1.3

  . والسعر والطلبالعالقة بين العرض  يشرح 1.4

  .األساسية للتسويق ماملفاهي يوضح 1.5

  المهارات 2

  استخدامات االستراتيجيات التسويقية يميز 2.1

   .فهوم التسويق السياحيمليوظف النظريات املتنوعة  2.2

  السياحي,. وإدارة التسويقالسياحة تنظيم  يقارن بين 2.3

  للنهوض بالسياحة في اململكة. االستراتيجيات التسويقية يوظف 2.4

م 2.5 ِّ
  .املعارض واملؤتمراتتنظيم ل خطة ُيصم 

  القيم 3

  يظهللللر اال لللل ا  .فةةةةي اململكةةةةة العرويةةةةة السةةةةعودية العةةةةرض السةةةةياحي ملعرفةةةةةيتحمللللؤ ليلللل  ل ة  3.1

  القدرة على التك ف لع املتغيرات.
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

بالقطاع  يل    بأخالق ات املهنة بكؤ لا يتصؤ  .بشكل عام التسويق بموضوعيةيحاور  3.2

 . الفعال ات الي احي  الفندقي

 

 البنللاو  يح للر  يتقبللؤ النقللد  ،االسةةتراتيجيات التسةةويقيةمفهةةوم لشةةرح عمةةل بةةروح الفريةةق ي 3.3

 آراو اآلخرين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مقدمة في التسويق بشكل عام 1

 6 مفهوم التسويق السياحي 2

 3 تنظيم وإدارة التسويق 3

 3 األسواق السياحية 4

 3 الطلب السياحي 5

 6 العرض السياحي 6

 6 املزيج التسويقي في املجال السياحي 7

 6 االستراتيجيات التسويقية  8

 6 تنظيم املعارض واملؤتمرات 9

 ساعة45 املجموع
 

 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

 .اهمية التسويق يبين 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 
 املحاضرات .التسويقياملزيج  ناقشي

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات .االستراتيجيات التسويقية ذكري

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 املحاضرات .والسعر والطلبالعالقة بين العرض  يشرح

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

 .االختبارات الفصلية املحاضرات .األساسية للتسويق ماملفاهي يوضح 1.5
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والنهائية الحوار واملناقشة
 المهارات 2.0

 استخدامات االستراتيجيات التسويقية يميز 2.1
التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.2 
فهةةةةةةةةةةةةوم التسةةةةةةةةةةةةةويق مليوظللللللللللللف النظريللللللللللللات املتنوعللللللللللللة 

  .السياحي

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
 وإدارة التسةةةةةةةةةةويقالسةةةةةةةةةياحة تنظةةةةةةةةةةيم  يقةةةةةةةةةارن بةةةةةةةةةين

 السياحي,.
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
للنهةةةةةةةةةةةةةوض  االسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات التسةةةةةةةةةةةةةويقية يوظةةةةةةةةةةةةةف

 بالسياحة في اململكة.

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 اإلنجازملف 

م 2.5 ِّ
 .تنظيم املعارض واملؤتمراتل خطة ُيصم 

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

في  العرض السياحيملعرفة يتحمؤ لي  ل ة 

 القدرة   يظهر اال  ا  اململكة العروية السعودية.

 على التك ف لع املتغيرات.

املالحظة لن قبؤ املشرف  إدارة فريق العمؤ

 على التدريب امل داني

3.2 

 يل     .بشكل عام التسويق يحاور بموضوعية

بالقطاع الي احي بأخالق ات املهنة بكؤ لا يتصؤ 

 . الفعال ات  الفندقي

 العمؤ الجماعي

 التعل م التعا ني

 تق  م األقران

 .تق  م ذاتي

3.3 
االستراتيجيات مفهوم لشرح عمل بروح الفريق ي

 آراو اآلخرين البناو  يح ر  يتقبؤ النقد  ،التسويقية
 املتابعة لجموعات العمؤ

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الدراس يمنتصف الفصل  الدراس يفصلية ألعمال الفصل  اختبارات 1

 %15 مع نهاية كل وحدة وورش عمل جماعية وأوراق عمل الحضور  2

 له شفهيوعرض  جماعيبحث  3
األسبوع األخير للفصل 

 الدراس ي
15% 

 %40 الدراس ينهاية الفصل  النهائياإلخبار  4

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 

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

 طلعت عبد الحميد -التسويق الفعال املرجع الرئيس للمقرر 

 صبري حسين -أصول التسويق السياحي املياندةاملراجع 

 مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: اإللك ر ن ةاملصادر 

 دورات تدريبية متخصصة  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)
zoom 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 نعم

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات الحصةةةةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

التغذية الراجعة من الطالب حةول 

 فعالية عملية التدريس

 الطالب

االسةةةةةةةةةةةةةةةةتبانات املباشةةةةةةةةةةةةةةةةرة للطةةةةةةةةةةةةةةةةالب 

والتواصةةةةةل عبةةةةةر البريةةةةةد االلكترونةةةةةي 

 اضافة الى الساعات املكتبية

اسةةتراتيجيات أخةةرى لتقيةةيم عمليةةة 

َبةةةةةةةةةةةةل األسةةةةةةةةةةةةتاذ أو التةةةةةةةةةةةةدريس مةةةةةةةةةةةةن  قِّ

 القسم العلمي:

 زيارة زميل     ,   املراجعة الخارجية األستاذ أو القسم العلمي:

 لجنة الخطط والجداول الدراسية عمليات تحسين التدريس
االسةةةةةةةةةةةةةتخدام املتواصةةةةةةةةةةةةةل للتقنيةةةةةةةةةةةةةة 

تشةةةجيع عمليةةةات الةةةتعلم  الحديثةةةة ,
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تشةةةةةةةةةةةةةجيع الطلبةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى  الةةةةةةةةةةةةةذاتي ,

 التقديم واللقاء

التحقةةةةةةةق مةةةةةةةن مسةةةةةةةةتويات عمليةةةةةةةات 

 إنجاز الطلبة
 لجنة متخصصة بالقسم

مراجعةةةةةةة عينةةةةةةة مةةةةةةن االجابةةةةةةات مةةةةةةن 

 قبل لجنة متخصصة بالقسم

ترتيبةةةةةةةةةةةةةةات التخطةةةةةةةةةةةةةةيط للمراجعةةةةةةةةةةةةةةة 

الدورية لفاعليةة املقةرر والتخطةيط 

 للتحسين

 لجنة الخطط الدراسية بالقسم

يةةتم مراجعةةة املقةةرر بشةةكل مسةةتمر 

مةةةن قبةةةةل لجنةةةة الخطةةةةط الدراسةةةةية 

لضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان مواكبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بالقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

للتطةةةةةةةةةةةةةةةةةورات الحديثةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 

 واحتياجاته

تحةةةةةديث املصةةةةةادر واملراجةةةةةع بشةةةةةكل 

االسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املسةةةةةةةةةةةةةةةةتمر منةةةةةةةةةةةةةةةةتظم ,

 تقديم املقرر  فيللتقنيات الحديثة 

   

   

 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

 


