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كليــة :العلوم اإلدارية والمالية
قســـم :التسويق

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :التسويق السياحي

رمز المادة:

مستوى المادة :الثانية

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة0350110 :

موعد المحاضرة:

الساعات المعتمدة :ثالث ساعات

0350245

عضو هيئة التدريس
الرتبة األكاديمية

االسم

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
هذا المساق يساعد الطالب علبم رعة بة ريباهيت التسبويق السبياحي وتطايااتخبا الميتليبة بي افيبواق وليييبة ت ليب
المنتج السياحي واعداد افيتةاتيجيات الميتلية التبي تنايب ااواق السبان يو حبوع العبالت وت ليب الاياةبة التسبوياية
السياحية والتعةف ايضا علم انواع السياحة الميتلية وطةق تجزنة افيواق السياحية .
أهداف المادة
 -1التعةف علم ريخوم المنتج السياحي
 -2التعةف علم انواع السياحة
 -3التعةف علم يلوك المستخلك السياحي
 -4رعة ة واتاان ايتةلتيجيات التسويق السياحي
 -5اتاان ايالي التةويج والتوزيع لليدرات السياحية
مكونات المادة:
 -1الكتب المقررة

:محمد عبيدات  .التسويق السياحي ،ط ،)2008( ،3دار وائل للنشر و التوزيع

المراجع العلمية االضافية:

 الطاني ،حميد عادالناي ،التسويق السياحي :ردخ ايتةاتيجي -.عمان :الوراق للنشة و التوزيع2004 ،
 راابلة ،خالد  ،السةابي  ،عالء الديو ،التسويق السياحي ال ديث -.عمان :دار وان .2001 ،

  Witt,Stephen F., Moutinho,Luiz, Tourism marketing and management handbook.Harlow, England :Prentice Hall،1995
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-2المببواد المسبباندة طأ ببةطة يببديو ،أ ببةطة مببوتيةق بببةارج و انايببة  ،بببةارجم رسبباعدة ،ر ا ببةات ونببدوات
ور ات عم خارجية وداخلية ،

ا ا ية

 -3الاةاءات اإل با ية  :المةاجبع العلميبة بي الم،تابة ،الموالبع افل،تةونيبة ،افر باد العلمبي ربو لاب افيبتاا
المتيصص
 -4دلي ب درايببة المببادة  :حس ب اليطببة العلميببة الموزعببة علببم الطلاببة والتببي ت تببو علببم لا ببة المعلورببات
باف ا ة الم ار اد ردرس المادة
 -5دلي الواجاات /الوظانف ،التجارب العلمية  :رة ق ي اليطة الدرايية و ق بةنارج زرني رو بم ور بدد
لخذه الغاية وبش ،اياوعي
طرق التدريس:
ر ا ةات ،رجموعات نااش ،رجموعات تدريس ،حب رسبان  ،رناظةات،تماريو،حلابات ب بث ،ور بات عمب ،
انشطة ريدانية
نتائج التعلم Learning outcomes

 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
يتببيم هببذا المسبباق ت ايببق اليخببت والمعة ببة ببي رجبباع افتصببافت التسببوياية ورعة ببة عتامببة رببزيج افتصبباع
وايبتيدام لب عنصببة بالشب ،افرحب لت ايبق الخببدف ربو عمليببة افتصباع وهببو اريباع ريببالة اات رعنبم الببم
رستاا را
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

تتت تنمية رخارات افدراك ور ،اة اف ،ار رو خالع:


ال افت الدرايية



التماريو الصيية التطاياية



الةحالت الميدانية



حلاات النااش والا ث

 .3رخارات افتصاع والتوام األلاديمي طرع المصادر واأل ياص Communication skillsق
يتت التوام وافتصاع رو خالع


الم ا ةات الماا ةة



الساعات الم،تاية للمدرس



الاةيد افل،تةوني



المولع الياص لعضو الخيةة التدريسية

 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills


تتت هذه العملية رو خالع ايتضا ة خاية خارجي رتيصص ي هذا المجاع وايضا تنظيت زيارات الم
روالع العم اات التيصص لتنمية رخارات التيصص .



المشارلة والتنظيت ي ور ات عم اات عاللة ارا ان ت،ون داخلية او خارجية
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رساق التدري الميداني ورا يادرة رو ةمة رمارية التدري وتاوية المخارات العملية

أدوات التقييــــم:



تاارية ،أب اث لصيةة ،رشاريع



ارت انات لصيةة



واجاات



تاديت يو لألب اث والتاارية



ارت انات صلية ونخانية

األمانة العلمية والتوثيق
 أيلوب التو يق طرع أرحلة تو ي يةق الم ا ة وال،ت الةيمية ،التصوية  ،لتابة التاارية
ي حالة التااس ا رعلوره عند اعداد تاارية او عةض أو ب ث ,يج اتااع ايلوب التبو ياي
التالي : APA Style
الماافت ي المجالت العلميه :المؤلف .طينة النشةق .عنوان المااع .ايت المجله ,رجلد طعددق,
رلت الصي ه رو-الم.
رحاع:
Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty:
A contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
ال،ت  :المؤلف .طينة النشةق .عنوان ال،تاب طالطاعهق .المدينه :دار النشة
رحاع:
Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
الموالع افل،تةونيه :المولع افل،تةوني طالسنهق .العنوان .رتاح ي المولبع افل،تةونبي.........
حص عليه ي تاريخ ..../../..
رحاع:
Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com.
Obtained 5/10/2012.
 إيناد ال اوق الي،ةية ألم ابخا  :يتت رو خالع التو يق الةيمي وايناد ال ابوق فمب ابخا
بيالطةق الةيمية والاانونية
 افبتعاد عو السطو األلاديمي  : Plagiariesيج افبتعاد عو نس ا رعلوربه ل،اتب ربا
الم الطال أو الااحث ,وال ياظ علم األرانه العلميه .ويبتت البك بنسب ا رعلوربه ,نمبوا ,
جدوع الخ ..الم ماحاخا يواء ي النص أو ي المةاجع  ,بالطةق المذلوره اعاله  .ويج
افبنعاد عو تصوية ال،ت أو أجزاء رنخا رو غية الةجوع الم المؤلف.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
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أدوات التقييم

الدرجة

االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي  40عالمة

40

التقارير و/أو األبحاث  /الواجبات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع
 طريقة التعليم:
 أسلوب اإلمتحان:

100
 محاضرة
 كتابي

%50
 شفهي

عملي %30
 بحث%20
 كتاب مفتوح

حجت العم الملام علم عاتق الطال  :را ف يا عو ياعتيو رااب ل ياعة تدريس
توزيع المادة على الفصل الدراسي

األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
مقدمة عن التسويق السياحى

األول

االمتحان القبلي

تعةيف التسويق السياحياليصانص األلتصاديه للسياحهرستويات السياحهالمزيج التسوياي السياحيرياهيت عاره ي التسويق السياحياختاار لصية

زيارة المكتبة للتعرف على المقررات الخاصة
بالتسويق السياحي

البيئة السياحية

الثاني

الثالث

الرابع

الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

العوار الداخليه المؤ ةه علم السياحه الم ليه العوار السياييه وافلتصاديهالعوار افجتماعيه والتشةيعيهالبيئة السياحية
-العوار اليارجيه المؤ ةه علم السياحه الم ليه

 رنا سة الدوع المجاورهادارة افرالو السياحيه اليدرات المسانده ي افيواق اليارجيه -التةويج اليارجي للسياحه افردنيه

اعداد تاةية عو تأ ية الايةة السياحية
في االردن

دراية وت لي حالة درايية

عداد تقرير عن اهية المراحل االقتصادية في عملية
جذب السياح

استراتيجية المنتج السياحي

الخامس

السادس

السابع

 تعةييات عاره عو المنتج السياحي رواميات المنتج السياحي -اليصانص التسويايه للسياحه

السياحي االردني

استراتيجية المنتج السياحي
 -ر،ونات المنتج السياحي

االمتحان األول

 الصوره الذهنيه للسانم المنتج السياحي وافيتةاتيجيه التسويايهللسياحه
استراتيجية ترويج المنتج السياحي

عرض منتجات سياحية مختلفة من السوق

حل االسئلة وتوزيع العالمات
حالة دراسية

 -تعةيف را هو التةويج السياحي
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 تو يم اهداف التةويج السياحياستراتيجية ترويج المنتج السياحي

الثامن

تطبيقات عملية على عمل استراتيجية سياحية

ويان التةويج السياحي
 -افعالن الم لي واليارجي

لموقع سياحي محدد

استراتيجية ترويج المنتج السياحي

التاسع

ضيف خارجي

المعارض والمؤتمةات السياحيهالايع الشيصي السياحي -
 النشةات والمطاوعات السياحيه -المواد الدعانيه السياحيه

تقرير عن محاضرة الضيف
-

استراتيجية ترويج المنتج السياحي

العاشر

 العاللات العاره ودعت السياحه ادارة ايتةاتيجية التةويج السياحي -ريزانية التةويج السياحي

امثلة ترويجية من واقع السياحة االردني

استراتيجية توزيع المنتج السياحي

الحادي عشر

 تعةييات عاره عو التوزيع السياحي ورنا ذه العةوض السياحيه رنظمو الةحالت السياحيه -النشةات السياحيه

االمتحان الثاني
حل االسئلة وتوزيع العالمات

استراتيجية توزيع المنتج السياحي

الثاني عشر

 ولافت السية الينادق خطوط الطيةان -انظمة التوزيع العالميه

حلقة حوار عن هيئة تنشيط السياحة في االر دن

استراتيجية تسعير المنتج السياحي

الثالث عشر

 تعةيف السعة للمنتج السياحي– تو يم اهداف التسعية للمنتج السياحي
 -دور الا وث ي ت ديد ايعار المنتج السياحي

رحلة علمية

استراتيجية تسعير المنتج السياحي

الرابع عشر

الخامس عشر
امتحان تجريبي (اختياري)

 العوار المؤ ةه ي تسعية المنتج السياح ايعار المنج السياحي ورستوى السيل ه الساند ايعار المنتج السياحي واليصوراتالسياحة العالجية والدينية
الميخوم وافهمية
المنتجعات اليامة بخا
افيتةاتيجية التسوياية
عنامة المزيج التسوياي العالجي والديني

تقرير عن االسعار في الدول المجاورة

حاالت دراسية ذات عالقة
للمواقع االردنية

السياحة االجتماعية والثقافية
السادس عشر

انواعها
عناصر المزيج التسويقي السياحي الثقافي
واالجتماعي

سياسة الحضور والغياب:
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االمتحان النهائي

ف يسمم للطال بالتغي ألحة رو  %15رو الساعات الماةرة للمادة بدون عذر رة ي أو لخة يااله عميد
ال،لية إا يتةت اعتاار الطال رنس اا ً رو المادة ي حالة لاوع العميد للعذر ،بينما يمنع رو التادم لالرت ان
النخاني وت،ون عالرته ي المادة ميةا ً ي حالة عدم لاوع العميد للعذر المة ي أو الاخة .
المراجع العلمية للمادة
محمد عبيدات  .التسويق السياحي ،ط ، ،3دار وائل للنشر و التوزيع،عمان.)2008(،

الطاني ،حميد عادالناي ،التسويق السياحي :ردخ ايتةاتيجي -.عمان :الوراق للنشة و التوزيع2004 ،
راابلة ،خالد  ،السةابي  ،عالء الديو ،التسويق السياحي ال ديث -.عمان :دار وان .2001 ،
 Witt,Stephen F., Moutinho,Luiz, Tourism marketing and management handbook.Harlow, England :Prentice Hall،1995
 الدوريات العلمية
Journals
Journal of Marketing

Journal of Consumer Research
 الموالع اإلل،تةونية Websites
www.bmma.b
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