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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

 ( السادس) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 سيح102
 سيح209 

 سيح308

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 يوجدال 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

يتناول هذا املقرر طبيعة السلوك الخاص  .جانب تسويقييتناول هذا املقرر سلوك املستهلك السياحي من 

للسائح وماهية العوامل املؤثرة في سلوك املستهلك باإلضافة إلى تحديد املفاهيم السلوكية مثل الدافعية 

 .والتعلم واإلدراك ودورها بالتأثير على سلوك املستهلك السياحي
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

السلوك الشرائي و ، املؤثرة في سلوك املستهلك املستهلك، والعواملسلوك  ماهية :التاليةاالملام باملواضيع  

حوافز سفر ، و اتخاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي، و مراحل عملية القرار الشرائي، و للمستهلك

 .السواح

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1  .املفاهيم التسويقية يبين أهمية 1.1

 1.1 .العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك السياحي يوضح 1.2

 2.1 .مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى  ذكري 1.3

 3.1 .همية دراسة سلوك املستهلك وتأثيره على جودة الخدمات السياحيةأ يشرح 1.4

 5.1 .األبحاث العلمية الحديثة في سلوك املستهلك السياحي ناقشي 1.5

  المهارات 2

 3.2 .ألبحاث العلمية الحديثة في سلوك املستهلك السياحييميز ا 2.1

 1.2 .مفهوم التسويقيوظف النظريات املتنوعة  2.2

 2.2 .تجزئة السوق ومراحل وخطوات عملية الشراءيقارن بين  2.3

 5.2 . مناهج دراسة التسويق رفةعمل التقنية الحديثةيوظف وسائل  2.4

 3.2 املستهلك وسلوكيتناسب نتج سياحي م يصم 2.5

  القيم 3

ةالقللل عل ع للل   ةيظهلللر ازلمللل ا  سللللوك املسلللتهلك العملللل عللللى التلللأثير فللليةسللليةل ة امليتحمللل   3.1

 التك ف مع املتغيرات.

1.3 

ةيلملل   خالقيا للات  وخطللوات عمليللة الشللراءتجزئللة السللوق ومراحللل بموضللوعية يحللاور  3.2

 .ةالفعال ات خالقطاع الس احي ةالفن قياملهنة خك  ما يتص  

2.3 

ويتقبللل النقللد البنللاتر ويحتللرم  .سلللوك املسللتهلك السللياحيبللروح الفريللق لتوضلليح  يعمللل 3.3

 آرات اآلخرين.

3.3 

3...   
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  تحديث الموضوعات المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 3 مفهوم التسويق 1

 6 مناهج دراسة التسويق 2

 6 سلوك املستهلك السياحي والعوامل املؤثرة على سلوك املستهلك 3

 6 تجزئة السوق ومراحل وخطوات عملية الشراء 4

 6 االختبار الشهري األول  5

 6 الدوافع والحوافز  6

 6 السلوك االنساني 7

 6 الذهنياإلدراك  8

 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

4.1 

 . املفاهيم التسويقية يبين أهمية
 املحاضرات

 واملناقشةالحوار 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.
العوامل املؤثرة على سلوك املسلتهلك  يوضح 1.1

 .السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات .مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى يذكر  2.1

 الحوار واملناقشة

 التدريبات العملية

 الزيارات امليدانية

همية دراسة سللوك املسلتهلك وتلأثيره يشرح أ 3.1

 .على جودة الخدمات السياحية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والشفهية.

األبحللاث العلميللة الحديثللة فللي سلللوك ينلاقش  5.1

 .املستهلك السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

ألبحلللللاث العلميلللللة الحديثلللللة فلللللي سللللللوك يميلللللز ا 3.2

 .املستهلك السياحي

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني

 عرض تقديمي 

 بطاقة املتابعة
 العصف الذهني .مفهوم التسويقيوظف النظريات املتنوعة  1.2

 لعب األدوار
 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة
وخطللوات تجزئللة السللوق ومراحللل يقللارن بللين  2.2

 .عملية الشراء
 حل املشكالت 

 التكليفات  

 .البحوث والتقارير



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفللللللللةعمل يوظللللللللف وسللللللللائل التقنيللللللللة الحديثللللللللة 5.2

 . مناهج دراسة التسويق

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش
 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

 وسلللللللللللللوكيتناسللللللللللللب يصللللللللللللم منللللللللللللتج سللللللللللللياحي  3.2

 املستهلك

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 تقديميعرض  

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

1.3 

 العملللللللل عللللللللى التلللللللأثير فللللللليةسللللللليةل ة امليتحمللللللل  

ةالقللل عل ع للل   ةيظهلللر ازلمللل ا  سللللوك املسلللتهلك

 التك ف مع املتغيرات.

  إدارة فريق العمل
املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

2.3 

تجزئة السوق ومراحل بموضوعية يحاور 

ةيلم   خالقيا ات  الشراءوخطوات عملية 

 خالقطاع الس احي ةالفن قياملهنة خك  ما يتص  

 .ةالفعال ات

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

سلوك بروح الفريق لتوضيح  يعمل

ويتقبل النقد البناتر  .املستهلك السياحي

 ويحترم آرات اآلخرين.

 .املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة .2.3

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

1 
مع بداية كل فصل  مشروع جماعي لكل الطالب لشرح فصل دراس ي 

 دراس ي جديد

10 % 

2 
مجموعللللات عمللللل لتصللللميم برنللللامج سللللياحي مللللرتب  بمللللا تملللل  

 دراسته باملنهج

 %10 أسبوع واحد

3 
مجموعات عمل لإلجابة عن اهم العوامل امللؤثرة عللى سللوك 

 املستهلك ومحاكاتها بالواقع 

  %10 أسبوع واحد

4 
مجموعات عمل لإلجابلة علن مراحلل عمليلة قلراء الشلراء وملن 

 ثم تقديم عرض لكل مجموعة

 %10 أسبوع واحد

5 
مجموعلللات عملللل لقلللراءة  كيلللف يمكلللن لشلللركة أبلللل ان تحقلللق 

 اجابة بعض االسئلةالنجاح( ومن ثم 

 %10 أسبوع واحد

 %20  اختبار فصلي أول  6

 %20  اختبار فصلي ثاني 7

 %10  تحليل احد الشركات العاملية في مجال سلوك املستهلك 8
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعير  رتقديميعرض  شفهير رتحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

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

  ،التواصل املباشر لإلرشاد األكاديمي  -

 

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

 . سلوك املستهلك في مجال التسويق، الكليات التقنية املرجع الرئيس للمقرع 

 املسان لاملراجع 

Consumer Behavior, An analytical study of the Saudi family's 

purchase decisions, 1st edition, King Fahd National Library, 2005 

Consumer Behavior, 1st edition, Cengage learning, 2011, 

 املوقع الجامعي ألستاذ املقرر  اإللكمرةن ةاملصادع 

 ال يوجد  ى أقر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات 

 ... إلخ( املحاكاة، قاعات العرض

طالب مزودة بجهاز عرض البيانات وبرامج  50قاعة تتسع الى 

 والورد البوربوين 

 التجهيزات التقنية

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

Data show + PowerPoint 

 لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات 
ً
 جهاز كمبيوتر مكتبي ألستاذ املقرر  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصللللللللللللللللللللحيح أسللللللللللللللللللللئلة االختبللللللللللللللللللللارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجلللللللات اللللللللتعلم ملللللللدى تحصللللللليل 

 للمقرر 

 التللللللللدريس،أعضللللللللاء هيئللللللللة  الطلبللللللللة،

 البرنامجقيادات 

 ل األسئلة الشفوية.

 ل التقويم املستمر.

للللللللللللللللللالقيام بواجبللللللللللللللللللات إضللللللللللللللللللافية أو 

 أساسية.

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرررمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبر مدى تحصيل ر فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ريرظالمراجع الن البرنامجرقيادات  التدريسرأعضات هيئة  )الطلبةر ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


