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األهداف العامة للمقرر:
يميز المعارف األساسية و المهارات المرتبطة باألهداف البيعية املختلفة و سياسات الترويج
والتسعير والتوزيع و يربط ذللك التعريفات ألاساسية لعمليات التسويق و الترويج .يصنف العوامل
املؤثرة على حجم املبيعات السياحية و الترويج  Promotionو سياسات التسعير وآلياته وأهدافه و
سياسات التوزيع و التخطيط الاستراتيجي التسويقي بما يكفل نجاح العمل .يخطط برامج التدريب
وتقييم آلاداء في مجال تنمية املبيعات السياحية و يصمم عمليات البيع السياحي الناجح و وضع
ألاهداف البيعية و مراحل العملية البيعية و يطبق قواعد اسلوب املبيعات السياحية للعرض السياحي
فى مصر و البرامج السياحية وفقا لرغبات السائحين بناءا على تحليله لطبيعة املستهلكين.
المخرجات التعليمية المستهدفة ()ILOs

أ) المعرفة والفهم:
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

أ -1.يصف الطالب مفاهيم املبيعات املختلفة.
أ-2.يسترجع الطالب التعريفات ألاساسية لعمليات التسويق و الترويج.
أ - 3.يشرح الطالب باألهداف البيعية املختلفة و سياسات الترويج والتسعير والتوزيع.
أ - 4.يفسرألاهداف البيعية املختلفة و دورها في دراسة جدوي املشاريع السياحية.
أ - 5.يذكربرامج التدريب وتقييم آلاداء في مجال تنمية املبيعات السياحية.

ب) المهارات الذهنية
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ب-1.يحلل العوامل املؤثرة على مناطق عوامل الجذب السياحي حجم املبيعات السياحية و
الترويج و سياسات التسعير وآلياته وأهدافه و سياسات التوزيع و التخطيط الاستراتيجي
التسويقي
ب – 2.يجهز عمليات البيع السياحي الناجح و وضع ألاهداف البيعية و مراحل العملية البيعية
ب -3.يكتشف املهارات البيعية وتطويرها وتنميتها.
ب -4.يميز الطالب مفهوم البيع الشخص ي وإلاعالن و العالقات العامة السياحية

ت) المهارات المهنية والعملية
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ت-1.يتصفح ويكتب التقارير الخاصة بعملية املبيعات السياحية
ت-2.يبتكر اسلوب املبيعات السياحية للعرض السياحي فى مصر
ت -3.يصمم البرامج السياحية وفقا لرغبات السائحين بناءا على تحليله لطبيعة املستهلكين .

ث) المهارات العامة والمنقولة
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ث-1.يتعلم الطالب كيفية اعداد التقارير عن عملية املبيعات السياحية.
ث -2.يتذكر الطالب كيفية التعامل مع تنوع مصادر السوق السياحى العاملى.
ث-3.يسترجع الطالب كيفية الاتصال الفعال وتوصيل املعلومات لكافة عناصر عملية البيع
السياحي.
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