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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

 مبادى التسويق السياحي 

 

 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

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعت 10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 6 المكتبة 3
 ساعات 12 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
للمؤسسة االستغناء عنه في ظل  نال يمكيعتبر النشاط الترويجي عنصر مهما ضمن املزيج التسويقي , حيث 

من جهة وسلوك املستهلكين الذين تستهدفهم  تتميز بالتغيرالشديدة للمؤسسات االخرى , في سوق  املنافسة

ة تلبية هذه االحتياجات يجب رغباتهم مع مرور الوقت , ولكي تستطيع املؤسس من جهة اخرى , حيث تتزايد

االخرى لذلك سوف  املزيج التسويقي تاستراتيجياعليها رسم استراتيجية ترويجية قوية ومتكاملة مع بقية 

ثم نتطرق الي استراتيجيات الترويج , وفي االخير سوف  , نتطرق في هذا الفصل الي مفاهيم الترويج واهميته

  ببقية العناصر العالقة الترويجنتطرق الي 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مختلف عناصر املزيج الترويجي بدء من ومعرفة  .التسويقيالتعريف بمفهوم التسويق ومراحل تطور الفكر 

أهمية تفعيل الترويج السياحي ودرته على زيادة و  ،السياحيالعالقات العامة باملجال  وأثراإلعالن السياحي 

ظل املتغيرات  فيباملنشات السياحية والفندقية  واقع ومستقبل اإلدارة الترويجية ةومعرف السياحةاإلقبال على 

 .سياحية من اململكة ومن دول الجوار )اإلعالن(دراسات حالة و  العاملية

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .تحديد مفهوم وطبيعة ادارة الترويج السياحييبين  1.1

  املزيج الترويجي عناصر وأثرمنافع يوضح  1.2

  .التخطيط الجيد لبناء حملة اعالنية ناقشي 1.3

  االعالن على زيادة الحصص السوقية أثر يشرح 1.4

  .مختلف عناصر املزيج الترويجي ذكري 1.5

  المهارات 2

  .مفهوم تسويق األهداف واألهميةيميز بين  2.1

  .عالقة النشاط السياحي بالترويج ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة 2.2

  .العالقات العامة املفهوم واألهدافيقارن بين  2.3

  .وظائف إدارة الترويج السياحيعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  .دراسيةحلقات نقاش متخصصة لحاالت  صممي 2.5

  القيم 3

ويظهر االلتزام والقاادرة على لمفهوم واألهااداف لالعالقااات العااامااة ، مسللللللللللل  ل لةيتحمل   3.1

 التكيف مع املتغيرات.
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 يلتزم بأخالق ات املهنة بك  ما  تنشيط املبيعات السياحية املفاهيم يةموضوعبيحاور  3.2

 . الفعال ات بالقطاع الس احي  الفندقييتص  

 

 يحترم آراء يتقبلل  النقللد  .وظاااائف إدارة الترويج السااااااااااااايااااحيملعرفاااة بروح الفريق ل يعمااا 3.3

 اآلخرين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة 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 املفهوم واألهداف واألهمية   6

 3 واالنواع  تنشيط املبيعات السياحية املفاهيم واالهمية 7

 6 وسائل تنشيط املبيعات السياحية  8

 6 النشر التجاري )الدعاية(   9

 6 حلقات نقاش متخصصة لحاالت دراسية  10

 3 استراتجبات الترويج 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 
تاااحااااااديااااااد مااافاااهاااوم وطاااباااياااعااااااة ادارة الاااتاااروياااج يااابااايااان 

 .السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.2 
 املحاضرات املزيج الترويجي عناصر وأثرمنافع يوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات .التخطيط الجيد لبناء حملة اعالنيةيناقش 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
 املحاضرات االعالن على زيادة الحصص السوقية أثر يشرح

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.5 
 املحاضرات .مختلف عناصر املزيج الترويجييذكر 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 التعلم التعاوني .مفهوم تسويق األهداف واألهميةيميز بين 

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
عالقاة النشااااااااااااااط ملعرفاة  يوظف النظريات املتنوعة

 .السياحي بالترويج

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
 .العالقات العامة املفهوم واألهدافيقارن بين 

 حل املشكالت 
   التكليفات

 .البحوث والتقارير

2.4 
وظائف عرفة مل يوظف وساااااااااااااائل التقنية الحديثة

 .إدارة الترويج السياحي

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

 .حلقات نقاش متخصصة لحاالت دراسية صممي 2.5
 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

  بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

لمفهوم لالعالقااااااات العااااااامااااااة ، يتحملللللل  مسللللللللللل  ل للللللة

ويظهر االلتزام والقاااااادرة على التكيف واألهااااااداف 

 مع املتغيرات.

املالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

املشرف على 

 التدريب امليداني

3.2 

تنشاااااااايط املبيعات السااااااااياحية  يةموضااااااااوعبيحاور 

 يلتزم بللللأخالق للللات املهنللللة بكلللل  مللللا يتصلللللللللللللل   املفاااااهيم

 . الفعال ات بالقطاع الس احي  الفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
وظااااائف إدارة الترويج ملعرفااااة بروح الفريق ل يعماااا

  يحترم آراء اآلخرينيتقب  النقد  .السياحي
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %20 االسبوع الثاني بيان عناصر املزيج الترويجي 1

 %20 االسبوع الرابع قراءة مختصرة حول وسائل الترويج املستخدمة  2

 %20 االسبوع السابع اعالنات حائزة على جوائز عاملية  3

 %40 االسبوع العاشر تحديد اشكال تنشيط املبيعات للخدمات السياحية 4

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

مع ) 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 

  متابعة الطالب اثناء املحاضرات -

  مناقشة التقارير والبحوث -

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

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

 .2016العلمية دار اليازوري  العالق الناشرالترويج واالعالن التجاري / د. بشير  املرجع الرئيس للمقرر 

 Advertising Communication and Promotion Management املساندةاملراجع 

 .االصول العلمية للترويج التجاري واالعالن/ د ناجي املعال اإللكتر ن ةاملصادر 

  ى أخر 

البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو البرمجيات، أو 

 :املعايير املهنية، أو اللوائح واألنظمة

 دورات تدريبية متخصصة
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ(

 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 فصل دراس ي

 )أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة لطبيعة التخصص(تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصاااااااااااااااحاااياااح أسااااااااااااااائااالااااااة االخاااتااابااااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  طرق التقييمفاعلية 

مخرجااااات التعلم ماااادى تحصاااااااااااااياااال 

 للمقرر 

 التاااادريس،أعضاااااااااااااااااء هيئااااة  الطلبااااة،

 البرنامجقيادات 

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا األسئلة الشفوية. 2

 ا التقويم املستمر. 3

اااااااااااااااااااااااااالقيام بواجبات إضااااااااااااافية أو  4

 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

 


