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 :األهداف العامة للمقرر

 

باألهداف البيعية املختلفة و سياسات الترويج يميز المعارف األساسية و المهارات المرتبطة 

العوامل يصنف . التعريفات ألاساسية لعمليات التسويق و الترويجو يربط ذللك  والتسعير والتوزيع

و سياسات التسعير وآلياته وأهدافه و  Promotion املؤثرة على حجم املبيعات السياحية و الترويج

برامج التدريب يخطط . بما يكفل نجاح العمل سياسات التوزيع و التخطيط الاستراتيجي التسويقي

عمليات البيع السياحي الناجح و وضع و يصمم  تنمية املبيعات السياحيةوتقييم آلاداء في مجال 

اسلوب املبيعات السياحية للعرض السياحي و يطبق قواعد  ألاهداف البيعية و مراحل العملية البيعية

 .فى مصر و البرامج السياحية وفقا لرغبات السائحين بناءا على تحليله لطبيعة املستهلكين

 

 (ILOs)مية المستهدفة المخرجات التعلي 

 

  :المعرفة والفهم ( أ

                         :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

 .الطالب مفاهيم املبيعات املختلفة يصف -1.أ

 .       يسترجع الطالب التعريفات ألاساسية لعمليات التسويق و الترويج-2.أ

 .املختلفة و سياسات الترويج والتسعير والتوزيعيشرح الطالب باألهداف البيعية  -  3.أ

 .ألاهداف البيعية املختلفة و دورها في دراسة جدوي املشاريع السياحيةيفسر - 4.أ

 .برامج التدريب وتقييم آلاداء في مجال تنمية املبيعات السياحيةيذكر - 5.أ          

 المهارات الذهنية ( ب

   :قادرًا علىبنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب 

العوامل املؤثرة على مناطق عوامل الجذب السياحي حجم املبيعات السياحية و يحلل -1.ب

و سياسات التسعير وآلياته وأهدافه و سياسات التوزيع و التخطيط الاستراتيجي   الترويج

 التسويقي

 لية البيعية يجهز عمليات البيع السياحي الناجح و وضع ألاهداف البيعية و مراحل العم – 2.ب

 .يكتشف املهارات البيعية وتطويرها وتنميتها  -3.ب

 يميز الطالب مفهوم البيع الشخص ي وإلاعالن و العالقات العامة السياحية -4.ب          



 المهارات المهنية والعملية ( ت

  :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

 املبيعات السياحيةالتقارير الخاصة بعملية يكتب يتصفح و-1.ت

 يبتكر اسلوب املبيعات السياحية للعرض السياحي فى مصر-2.ت

 .البرامج السياحية وفقا لرغبات السائحين بناءا على تحليله لطبيعة املستهلكين يصمم  -3.ت         

 المهارات العامة والمنقولة ( ث

        :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

 .طالب كيفية اعداد التقارير عن عملية املبيعات السياحيةيتعلم ال-1.ث

 .الطالب كيفية التعامل مع تنوع مصادر السوق السياحى العاملىيتذكر  -2.ث

الطالب كيفية الاتصال الفعال وتوصيل املعلومات لكافة عناصر عملية البيع يسترجع -3.ث         

 .السياحي

 محتويات المقرر

 الموضوع
عدد 

 الساعات
 عملي تمارين محاضرة

مفهوم السياحة وأبعادها وأنواع الخدمات السياحية والعوامل المؤثرة 
 عليها وتطوير مزيج الخدمة السياحية وتميز المنتج السياحي

3 1   

مفاهيم المزيج التسويقي والترويجي و مكوناته ومفهوم تسعير الخدمات 
 والترويج السياحي

3 2   

الترويجي السياحي ومفاهيم اإلعالن  أهداف الترويج و المزيج
أساسيات  و والبيع الشخصي و العالقات العامة الدعاية السياحية

تنمية المبيعات وعالقة تنمية المبيعات بالمزيج الترويجي وخطوات 
اإلدارة السليمة لتنمية المبيعات وتقنيات تنمية المبيعات والمعارض 

 التجارية

6 3-4   

الترويج و المبيعات وأهمية الثقافة الفرق بين التسويق و 
الترويجية لدي رجال البيع وأثر الترويج في زيادة الحصة السوقية 

 وماهية السوق

3 5   

مراحل اختيار السوق ومتغيرات تقسيم السوق والعوامل المؤثرة في 
 الشراء قرار سلوك المستهلك وعلي

3 6   



   7 3 امتحان منتصف الفصل الدراسي

و  و التجارة اإللكترونية و االنترنت في الترويج السياحيمفهوم 
أهمية التجارة اإللكترونية في القطاع السياحي و أألدوات الترويجية 

و أهمية التجارة  و للمنظمة السياحية و الفندقية عبر أالنترنت
اإللكترونية في القطاع السياحي و أألدوات الترويجية للمنظمة 

 بر أالنترنتالسياحية و الفندقية ع

9 8-11   

أهداف عملية البيع و اإلعداد والتجهيز لعملية البيع و 
اعتراضات العمالء و مواصفات رجل البيع السياحي 

تدريب رجال البيع السياحي و مكافأة و رواتب  و الناجح
 تقييم أداء رجال البيع و و وتحفيز رجال البيع السياحي

عشر وأهم  السياحيةنصائح النجاح عمل موظفي المبيعات 
 للبيع الناجح  خطوات

12 11-

14 

  

   51 3 امتحان نهاية العام
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