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 .أهداف المقرر 8

فً مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً الموارد البشرٌة  التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل     *
 والفندقً.

 *كٌفٌة التخطٌط وتحدٌد االحتٌاجات المستقبلٌة من العاملٌن.

 معرفة المواصفات المطلوبة للعاملٌن وطرٌقة االختٌار المثلى.* 

 مٌدان العمل السٌاحً.*االطالع على اهم اسالٌب التدرٌب الحدٌثة فً 

 *التعرف على اهم مصادر استقطاب العاملٌن فً قطاع السٌاحة المحلٌة والعالمٌة .

 *التأكٌد على االهتمام بطرق وقاٌة وصٌانه العاملٌن فً الفنادق والشركات السٌاحٌة.

 

 .مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 12

 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة الموارد البشرٌة فً قطاع السٌاحة. -1أ
 العراق.دساسخ آنٛبد رطٕٚش ٔرًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ فٙ انًغبنٍٛ انسٛبحٙ ٔانفُذقٙ فٙ -2أ
 .يٕاعٓخ ظبْشح انفسبد اإلداس٘ رطٕٚش قذساد انطهجخ نًحبٔنخ -3أ
 انزؼبيم يغ صيالئّ فٙ ثٛئخ انؼًم.رضٔٚذ انطبنت ثبنقٛى االخالقٛخ انزٙ ٚزطهت االنزضاو ثٓب ػُذ  -4أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 التخطٌط وتحدٌد االحتٌاجات المستقبلٌة للعاملٌن. -1
 تحلٌل الوظابف وتحدٌد مواصفات العاملٌن المطلوبة. -2
لتً توفر الكفاءات والخبرات معرفة اهم وافضل طرق االستقطاب ا -3

 المطلوبة.
 التعرف على طرق اختٌار العاملٌن والمفاضله السلٌمة. -4
 كٌفٌة الحفاظ على صحة وسالمة العاملٌن فً المؤسسة او الشركة. -5

 طرابق التعلٌم والتعلم

 الكترونٌةمحاضرات  -

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصابص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 
 

 تسجٌالت فدٌوٌة -
 تسجٌالت صوتٌة -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر -

 طرابق التقٌٌم

 
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل واقعٌة وربطها بالمادة العلمٌة وطرحها بترتٌب  -1ج

حول التحدٌات التً تواجهها مناقشات الموضوعٌة فً وتسلسل منطقً .و حث الطلبة على 
 البشرٌة فً البٌبة العراقٌة. الموارد

 التسلسل المنطقً لالفكار  -2ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج

 

 طرابق التعلٌم والتعلم

 
 محاضرات  -
 .اسبلة ومناقشات فكرٌة -
 نششكبد سٛبحٛخ يزؼبَّٔ ٔداػًخ صٚبسح ػهًٛخ يٛذاَٛخ -
 ٔسبئم إٚضبحٛخ )ثٕسزشاد( -
 غٌرها. -        

 طرابق التقٌٌم

 اسبلة شفوٌة  -
 . طرح اسبلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب -

 
 

 

 

 

1 

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور -1د
 الشخصً (

 الوثٌقة بالتخصص.مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة  -1د-
 مهارات استخدام االنترنٌت وآلٌة البحث االكترونً. -2د-
 مهارات اعداد سٌرة ذاتٌة . -3د-

 



 
 

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

عرض مفردات المادة على   2 1
الطلبة والخطة الدراسٌة بغٌة 

 االتزام بتنفٌذها

 ال ٌوجد محاضرات

نظرة شامله عن ادارة  2 2
 الموارد البشرٌة

الفصل االول: ادارة 
الموارد البشرٌة: النشأة 

 والتطور.
مفهوم الموارد -

 البشرٌة .
تطور الموارد البشرٌة عبر -

 الزمن.

 نقاش محاضرات

اهمٌة واهداف ادارة  - 2 3
 الموارد البشرٌة.

 البشرٌة.تنظٌم الموارد -
 مهام الموارد البشرٌة -

 نقاش محاضرات 

تخطٌط االحتٌاج من  2 4
 الموارد البشرٌة.

الفصل الثانً: تخطٌط 
 الموارد البشرٌة.

مفهوم التخطٌط -
 للموارد البشرٌة.

العنصر البشري والتنمٌة -
 االدارٌة.

محاضرات 
 ومناقشات

 امتحان ٌومً

انواع  - 2 5
تخطٌط الموارد 

 البشرٌة.
 متطلبات التخطٌط.

 نقاش محاضرات 

تخطٌط الموارد البشرٌة  2 6
 على مستوى المنظمة.

على اساس حجم -
 االنتاج.

 تحلٌل عبء العمل.

امتحان  محاضرات 
 مفاجا

تدرٌب عملً على تخطٌط  2 7
 الموارد البشرٌة

عصف 
 ذهنً

 نقاش

امتحان  1امتحان   2 8
 تحرٌري

امتحان 
 تحرٌري

الثالث: تحلٌل الفصل  2 9
 ائف.ظالو

 

الفصل الثالث: تحلٌل 
 ائف.ظالو

مفهوم  -
 تحلٌل الوظائف.
 اهمٌة تحلٌل الوظائف.

 نقاش محاضرات 

خطوات وآلٌات تحلٌل  2 12
 الوظائف.

محاضرات 
 ومناقشة

 نقاش

حاالت عملٌة على تحلٌل  2 11
 الوظائف.

عصف 
 ذهنً

 نقاش

الفصل الرابع: توصٌف  2 12
 الوظائف

 

الفصل الرابع: توصٌف 
 الوظائف

مفهوم توصٌف 
 الوظائف.

 اهمٌة توصٌف الوظائف.-

 نقاش محاضرات 

محاضرات  كٌفٌة كتابة وصف وظٌفً. 2 13
 + مناقشات

 امتحان ٌومً



 
 

حاالت عملٌة على وصف  2 14
 الوظائف.

امثلة عملٌة 
 + نقاش

 نقاش

امتحان   2امتحان   2 15
 تحرٌري

 الكورس الثانً
الفصل الخامس:  2 1

 استقطاب الموارد البشرٌة.

 

الفصل الخامس: 
 استقطاب الموارد البشرٌة.

مفهوم عملٌة -
 االستقطاب

 اهمٌة االستقطاب. -
 اهداف االستقطاب.-

 نقاش محاضرات 

مصادر الحصول على - 2 2
 الموارد البشرٌة.

 خطوات عملٌة االستقطاب. -

امتحان ٌومً+  محاضرات 
 نقاش

السادس: اختٌار  الفصل 2 3
 وتعٌٌن الموارد البشرٌة

 

الفصل السادس: اختٌار 
 وتعٌٌن الموارد البشرٌة

مفهوم  -
 االختٌار
اهمٌة  -

 االختٌار.
فوائد االختٌار السلٌم 

 للموارد البشرٌة.

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

مسوؤلٌة اختٌار - 2 4
 الموارد البشرٌة .

البٌانات والمعلومات التً  -
اختٌار الموارد تتطلبها عملٌة 

 البشرٌة.

  محاضرات

خطوات  - 2 5
 عملٌة االختٌار.

مشاكل عملٌة االختٌار 
 والتعٌٌن.

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

تدرٌب عملً على عملٌة  2 6
و اعداد  االختٌار والتعٌٌن
 .سٌرة ذاتٌة

امثلة عملٌة + 
جلسة عصف 

 ذهنً

 مناقشات

امتحان  1امتحان   2 78
 تحرٌري

 امتحان تحرٌري

الفصل السابع: تدرٌب  2 8
 وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 

الفصل السابع: تدرٌب 
 وتنمٌة الموارد البشرٌة.

مفهوم  -
 التدرٌب.
 اهمٌته. -
 اهدافة.

مناقشات + 
 محاضرة

 

مبادئ  - 2 9
 التدرٌب.

 اسالٌب التدرٌب.

امتحان ٌومً +  محاضرات 
 نقاش

الفصل الثامن: تحدٌد  2 12
 هٌكل االجور.

 

الثامن: تحدٌد الفصل 
 هٌكل االجور.

مفهوم نظام االجور -
 والرواتب.

 انواع االجور.-

 نقاش محاضرات



 
 

 

 .البنٌة التحتٌة12
 توجدال  الكتب المقررة المطلوبة  -1
(" ادارة الموارد البشرٌة 2222الطابً, ٌوسف حجٌم و العبادي, هاشم فوزي) -3 المراجع الربٌسٌة )المصادر -2

 " فً الفكر االداري قضاٌا معاصرة
Nicson, Dennis ( 2017) “Human resource management for the 

hospitality and tourism industry” 

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

Human resource management in the hospitality  Riley, M., 2014.
. Routledge.and tourism industry 

 ( ادارة الموارد البشرٌة" 2224ماهر, احمد ) المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب
  Google Drive -.pdfإدارة الموارد البشرٌة أحمد ماهر_

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 االطالع على احدث الكتب والمؤلفات فً مجال ادارة الموارد البشرٌة. -1
 مؤلف منهجً ٌالبم العمل فً المؤسسات السٌاحٌة الحدٌثة.جاري العمل على تطوٌر  -2
التواصل مع الشركات والمنظمات السٌاحٌة للتعرف على اهم المشاكل التً ٌعانً منها االفراد فً بٌبة  -3

 العمل التخاذ اجراءات حل هذه المشاكل ومشاركة الطلبة فً هذا العمل.
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

الفصل الثامن: تحدٌد  2 11
 هٌكل االجور.

 

تصمٌم  -
 نظام االجور.

العوامل المؤثرة فً تحدٌد 
 مستوى االجور.

+  محاضرات
 نقاش

 نقاش

الفصل  - 2 12
التاسع: دوافع 

 الموارد البشرٌة.
 

الفصل  -
التاسع: دوافع 

 الموارد البشرٌة.
مفهوم  -

 الحاجات والدوافع.
انماط  -

 الحاجات والدوافع.
 

محاضرات + 
 نقاش

 نقاش

محاضرات +  نظرٌات الدوافع 2 13
 نقاش

 نقاش

امتحان  2امتحان   2 14
 تحرٌري

 امتحان تحرٌري

   سفرة علمٌة  2 15

اٌجازا مقتضٌا ألهم خصابص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة ٌوفر وصف المقرر هذا 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج  المتاحة.

https://drive.google.com/file/d/1YM_S-B4GI8nhTHzVa47fTUumSB7yyQaV/view


 
 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة  العلمً/المركز.القسم 2

 التشرٌعات السٌاحٌة .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً .اشكال الحضور المتاحة4

  2221-2222 .الفصل/السنة5

 62 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 14/6/2221 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

الضبط االجتماعً ألنه نظام شامل ٌٌتكون ٌٌعد من اهم وسابل الذي القانون التعرٌف بطبٌعة  -
 من مجموعة من القواعد المتكاملة ذات طبٌٌعة متناسقة تكفل حسن اداء وظابفٌها وضمان تطبٌقٌها

 واهمٌتها فً تنمٌة اقتصاد البلد . فً القطاع السٌاحً

وٌٌضع  ٌنظم العالقات والمشاكل الناجمة عن تنافس وصراع االفرادٌالقانون التعرف على ان  -
 من العاملٌن فً القطاع السٌاحً.الحلول المناسبة لها وٌٌعاقب من ٌٌخالفها 

مجموعة من القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات التً شرعت بقصد انشاء وتنظٌم التعرف على  -
الجهاز السٌاحً التنفٌذي او بقصد انشاء وتنظٌم االنشطة والفعالٌات التً تخدم السٌاحة او 

 لتنمٌة السٌاحة واستدامتها. اهدات واالتفاقات السٌاحٌة الدولٌةالتصدٌق للمع

اإلطار القانونً والتنظٌمً من أجل تطوٌر وإدارة السٌاحة وحماٌة وصون التعرف على  -
الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة المستدامة وتسهٌل مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلٌة فً 

 مٌزة تنافسٌة فً القطاع السٌاحً. لتحقٌقأنشطة التنمٌة السٌاحٌة 

بما ٌضمن حقوق السٌاح الدولٌٌن و  ,أدوار ومسؤولٌات جمٌع أصحاب المصلحةالتعرف على  -
الصادرة -المحلٌٌن وبما ٌضمن حقوق والتزامات الشركات المشاركة ومنظمً الرحالت الواردة

تحقٌق الفابدة للمجتمع والبٌبة  مع االخذ بنظر االعتبار , و المعنٌٌن اآلخرٌن فً مجال السٌاحة
 وضمان حق االجٌال المستقبلٌة .

 

 .مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 12

 االهداف المعرفٌة -أ
 التعرف على اهمٌة التشرٌعات السٌاحٌة على مستوى القطاع المحلً واالجنبً للسٌاحة . -1أ
 السٌاحة المستدامة فً العراق .دراسة القوانٌن الالزمة لتنمٌة  -2أ
 تطوٌر المقدرات لدى الطلبة لمعالجة ومواكبة التغٌٌرات التً تحصل فً القطاع السٌاحً. -3أ
توجٌه الطالب وحثه على االلتزام بأخالقٌات المهنة التً ٌمارسها عند التعامل مع زمالبه  -4أ

 والسواح فً بٌبة العمل .

 الخاصة بالمقرر األهداف المهاراتٌة -ب
 تخطٌط وتحدٌد القوانٌن السٌاحٌة التً تهم البلد . -1ب
 تحلٌل وتحدٌد التعلٌمات المناسبة لتطوٌر القطاع السٌاحً فً البلد . -2ب
معرفة اهم وافضل النصوص والمواد القانونٌة لتقٌٌم االداء من اجل التعزٌز والمعالجة  -3ب

 لتحقٌق قطاع سٌاحً متقدم .
 مستوى تطبٌق التشرٌعات السٌاحٌة فً القطاع السٌاحً فً العراق . تحدٌد -4ب

 طرابق التعلٌم والتعلم

 محاضرات الكترونٌة -
 تسجٌالت فٌدٌوٌة -
 حلقات نقاشٌة  -



 
 

 تقارٌر -
 

 طرابق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 المناقشات  -

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل واقعٌة وربطها بالمادة العلمٌة وطرحها بترتٌب وتسلسل  -1ج

منطقً , وحثهم على الموضوعٌة فً المناقشات حول واقع القطاع السٌاحً وما دور القوانٌن 
 السٌاحٌة فً استدامة القطاع السٌاحً فً البٌبة العراقٌة.

 التسلسل المنطقً لألفكار -2ج
 وضوعٌة فً المناقشاتالم -3ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -4ج
 العصف الذهنً -5ج

 طرابق التعلٌم والتعلم

 تعلٌم الطلبة الٌة التفكٌر والتحلٌل واالستنباط من خالل طرح االسبلة.  -
 محاضرات  -
 اسبلة ومناقشات فكرٌة. -
 لشركات سٌاحٌة متعاونة وداعمة. زٌارة علمٌة مٌدانٌة -
 بوسترات(.وسابل إٌضاحٌة ) -
 غٌرها. -

 طرابق التقٌٌم

 طرح اسبلة تطبٌقٌة )كدراسة حالة( للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب. -
 اسبلة شفوٌة . -
 االمتحانات الٌومٌة . -
 االمتحانات الشهرٌة . -

  

 

 

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف  -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 كترونً.لمهارات استخدام االنترنٌت وآلٌة البحث اال -2د

 مهارات القراءة والتعرف على معلومات عامة . -3د

 



 
 

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

طرٌقة  اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع
 التعلٌم 

 طرٌقة التقٌٌم 

1 
 

االطالع على البرنامج  2
 الدراسً

عرض مفردات المادة على 
الطلبة والخطة الدراسٌة 

 لاللتزام بها .

 ال ٌوجد  محاضرات 

2 
 

مدخل  -الفصل االول  2
 الى التشرٌعات السٌاحٌة

مفهوم التشرٌع :  
الخصابص , المزاٌا , 

 العٌوب 

 نقاش محاضرات

3 
 

اهمٌٌة القوانٌٌن  2
والتشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة 

 والفندقٌةٌ 

 امتحان ٌومً محاضرات

4 
 

فوابد التشرٌٌعات  2
السٌاٌحٌٌة فً قطاع 

 السٌاٌحة

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

 
5 

 المهنٌة التشرٌعات 2
 بصناعة المتخصصة

 الضٌافة

 نقاش محاضرات

 
6 

 فً الربٌسٌة القطاعات 2
 الضٌافة صناعة

 والسٌاحة

 نقاش محاضرات

7 
 

 فً الفاعلة االطراف 2
 الضٌافة صناعة

 وتنظٌما قانونٌا والمؤثرة
 فٌها. 

 امتحان ٌومً محاضرات

8 
 

  - الفصل الثانً 2
 قانون مصلحة المصاٌف

 والقوانٌن التشرٌعات
 العهد فً صدرت التً

    الملكً

 نقاش محاضرات

9 
 

 لسنه( 54) رقم قانون 2
1942 

 نقاش محاضرات

12 
 

 المصاٌف مصلحة قانون 2
( 73) رقم والسٌاحة

 (1956) لسنة

 نقاش محاضرات

 
11 

 التشرٌعات دراسة 2
 صدرت التً والقوانٌن

 الجمهوري العهد فً
 مصلحة قانون)

 رقم والسٌاحة المصاٌف
 (1962 لسنة( 123)

 عصف ذهنً محاضرات

12 
 

امتحان   2
 شهري

امتحان 
 شهري 

 نقاش محاضرات ( 37) رقم االدالء قانون  2 



 
 

قانون  -الفصل الثالث  13
( لسنة 37االدالء رقم )

1966. 
قانون المعاهد السٌاحٌة 

( 122والفندقٌة رقم ) 
 .1978لسنة 

قانون مكاتب تأجٌر 
السٌارات للسٌاح رقم 

 .1981( لسنة 59)
 

 .1966 لسنة

14 
 

 السٌاحٌة المعاهد قانون 2
( 122)  رقم والفندقٌة

 .1978 لسنة

 نقاش محاضرات 

 السٌاحٌة المعاهد قانون 2 15
( 122)  رقم والفندقٌة

 .1978 لسنة

 نقاش محاضرات

 لقانون الثانً التعدٌل 2 16
 السٌاحٌة المعاهد

 لسنة 122 رقم والفندقٌة
1978 

 

اسبلة 
 وامثلة

 نقاش

 تأجٌر مكاتب قانون 2 17
 رقم للسٌاح السٌارات

 .1981 لسنة( 59)

 نقاش محاضرات

 قانون تعدٌل قانون 2 18
 السٌارات تأجٌر مكاتب
 59 رقم االجانب للسٌاح

 1981 لسنة
 

 نقاش محاضرات

19 
 

   -الفصل الرابع  2
قانون تنظٌم شركات 

 والسٌاحةووكاالت السفر 
 

شركات  العامة:  المفاهٌم
 السٌاحة والسفر االجنبٌة

 نقاش محاضرات

22 
 

الحقوق والواجبات  2
المكتسبة للسابح 

 والشركات السٌاحٌة 
 

اسبلة 
 وامثلة 

 نقاش

21 
 

 لسنة( 22) رقم القانون 2
 تنظٌم قانون 1962
 السفر ووكاالت شركات

 . والسٌاحة
 شركات تنظٌم قانون

 السفر ووكاالت
( 47) رقم والسٌاحة

 .  1967 لسنة

 نقاش محاضرات

22 
 

 شركات تنظٌم قانون 2
 السفر ووكاالت ومكاتب

(  49)  رقم والسٌاحة
 .1983 لسنة

 نقاش محاضرات

الشروط الخاصة بإجازة  2 23
تنظٌم شركات ومكاتب 

ووكاالت السفر 
 . والسٌاحة

اسبلة 
 وامثلة 

 نقاش



 
 

 

 .البنٌة التحتٌة12
  الكتب المقررة المطلوبة  -4
المراجع الربٌسٌة  -5

 )المصادر
 قاعدة التشرٌعات العراقٌة 

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013623368-  

 
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(
مثنى طه الحوري, إسماعٌل محمد علً الدباغ: مبادئ السفر والسٌاحة, مؤسسة 

 .2221الوراق للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, األردن, 
, التشرٌعات والقوانٌن السٌاحٌة واثرها فً تطوٌر 2217العوض , رشا عثمان , -

 السودان.  –القطاع السٌاحً , رسالة ماجستٌر فً جامعة شندي 
 -(, نظرٌة القانون, دار الجامعة الجدٌدة للنشر2229منصور , محمد حسٌن ) -

 الطبعة االولى.
 والمواثٌق القوانٌن (: دور2215)المقرم , اسماء محمد , ٌونس , سنبل محمد   -

 العراقٌة المجلة التارٌخٌة. والمراكز األبنٌة فً السٌاحة دراسة صناعة فً الدولٌة
 . 2015 لسنة االول كانون  4 )المعمارٌة ,العدد ) للهندسة

 
المراجع االلكترونٌة,مع  -ب

 االنترنٌت
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013623368-  

- http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/2150.html  
 

 

 

24 
 

   -الفصل الخامس 2
  قانون المنشأة السٌاحٌة

 

 السٌاحٌة المنشاة قانون
 1967 لسنة( 52) رقم

 نقاش محاضرات

25 
 

 العامة المؤسسة قانون 2
 لسنة( 49) رقم للسٌاحة
1977  (1 ). 

 محاضرات محاضرات

26 
 

 رقم السٌاحة هٌبة قانون 2
 .1996 لسنة( 14)

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

27 
 
 

 لسنة( 33) رقم قانون 2
 االول التعدٌل 2222
 رقم السٌاحة هٌبة لقانون

 . 1996 لسنة( 14)

اسبلة 
 وامثلة 

 نقاش

28 
 

 السٌاحة وزارة قانون 2
 لسنـة( 13) رقم واآلثار
2212. 

 نقاش محاضرات

 
29 

 السٌاحة وزارة قانون 2
 لسنـة( 13) رقم واآلثار
2212. 

اسبلة 
 وامثلة

 نقاش

32 
 

 نقاش محاضرات شهري  امتحان 2

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013623368-
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013623368-
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/2150.html-


 
 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 االطالع على احدث الكتب والمؤلفات فً مجال السٌاحة واستدامتها. -4
 جاري العمل على تطوٌر مؤلف منهجً ٌالبم العمل فً المؤسسات السٌاحٌة الحدٌثة. -5
بٌبة  التواصل مع الشركات والمنظمات السٌاحٌة للتعرف على اهم المشاكل التً ٌعانً منها االفراد فً -6

 العمل التخاذ اجراءات حل هذه المشاكل ومشاركة الطلبة فً هذا العمل.
 
 
 
 
 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 كمية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السياحة  .القسم العلمً/المركز2

 تكنولوجيا المعمومات .اسم /رمز المقرر3

 اسبوعي .اشكال الحضور المتاحة4

 0201-0202 .الفصل/السنة5

 02 الساعات الدراسٌة )الكلً(.عدد 6

 01/20/0201 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

  استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المجاالت السٌاحٌة كٌفٌةتعرٌف الطالب 

من خالل توضٌح المبادئ  تكنولوجٌا المعلومات فً السٌاحة دراسة كٌفٌةيتناول المقرر 

تكنولوجٌا  الخطوات المتبعة فً توضٌح ما هً واهم لتكنولوجٌا المعلوماتاالساسٌة 

 .ومكوناتها وكٌفٌة االستفادة منها فً السٌاحة المعلومات

. 



 
 

 لمعرفة استخدام تكنولوجٌا للخطوات التً ٌجب سلوكها  –نظرٌاً  – تمكٌن الطالب

 .المعلومات

  تمكٌن الطالب من تطبٌق هذه الدراسة نظرٌا وعملٌا. 

 .جعل الطالب قادر على استخدام تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات 

 

 .مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 12

 االهداف المعرفٌة-أ
 اكتساب الطالب معرفة بتكنولوجٌا المعلومات السٌاحٌة.  -1أ
 تكنولوجٌا المعلومات.استخدام تطبٌقات  -2أ
 اكتساب المعرفة.  -3أ

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 .التدرٌب الصٌفً -1ب

 .كٌفٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً مجال السٌاحة -2ب
 .كٌفٌة حل المشكالت -3ب

 تسهٌل العمل بواسطة استخدام تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات. -4ب

 والتعلمطرابق التعلٌم 

  محاضرات 

  حلقات نقاشية 

 تقارير 

 

 طرابق التقٌٌم

  امتحانات تحريرية 

  امتحانات شفىية 

  واجبات يكلف بها الطلبة 

 تقارير 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 .التسلسل المنطقً لالفكار -1ج

 .الموضوعٌة فً المناقشات -2ج 
 التحلٌل المنطقً / المفهوم. -3ج
 الذهنً.العصف  -4ج

 طرابق التعلٌم والتعلم

 

  محاضرات 

  حلقات نقاشية 

 عروض 

 طرابق التقٌٌم



 
 

 

  امتحانات تحريرية 

  امتحانات شفىية 

  واجبات يكلف بها الطلبة 

  

 

 

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 الساعات األسبوع
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

1 

 
2 

معرفة ما هٌة تكنولوجٌا 

 المعلومات

مقدمة تمهٌدٌة المبحث االول: 

 تكنولوجٌا المعلومات
 نظري

اسبلة عامة 

 ومناقشة

2 

 
 معرفة ما هً التكنولوجٌا 2

مفاهٌم حول المطلب االول: 

 وانواعها التكنولوجٌا
 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

وامتحان 

 انً

3 

 
2 

تمٌٌز والتفرٌق بٌن البٌانات 

 والمعلومة والمعرفة

المطلب الثانً: االطار 

 المفاهٌمً للمعلومات

 

 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

واجبات 

 بٌتٌه

4 

 
2 

تمٌٌز والتفرٌق بٌن البٌانات 

 والمعلومة والمعرفة

خصابص المعلومات 

 ومصادرها

 واهمٌتها

 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

وامتحان 

 انً

 

5 
2 

تمٌٌز والتفرٌق بٌن البٌانات 

 والمعلومة والمعرفة

المطلب الثالث: مفاهٌم نظام 

 المعلومات

 وظابفها وانواعها

 نظري
اسبلة عامة 

 ومناقشة

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 الطالب على المناقشة والحوار العلمً.تنمٌة قابلٌة  -1د
 نت بشكل علمًالطالب على التعامل مع برامج ال تطوٌر قابلٌة -2د
 تكنولوجٌا المعلومات السٌاحٌةالب على طتطوٌر قابلٌة ال -3د
 تطوٌر قابلٌة الطالب على التعامل مع االجهزة والبرامج. -4د

 



 
 

 

 

6 
2 

تمٌٌز والتفرٌق بٌن البٌانات 

 والمعلومة والمعرفة

المطلب الرابع: مفهوم 

تكنولوجٌا المعلومات 

 خصابصها واقسامها

 نظري
عصف 

 ذهنً

7 

 
 امتحان شهري امتحان شهري 2

امتحان 

 شهري

امتحان 

 شهري

 

8 
2 

معرفة ما هٌة االتصال وكٌف 

 تتم

المبحث الثانً : مفاهٌم أساسٌة 

 حول االتصال

 

 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

وامتحان 

 انً

9 

 
2 

معرفة ما هٌة االتصال وكٌف 

 تتم

المطلب األول : التطور 

 التارٌخً لالتصال و مفهومه
 نظري

اسبلة عامة 

 ومناقشة

11 

 
2 

معرفة ما هٌة االتصال وكٌف 

 تتم

المطلب الثانً : طبٌعة االتصال 

 فً المؤسسة

 

 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

واجبات 

 بٌتٌه

 

11 
2 

االتصال وكٌف  معرفة ما هٌة

 تتم

المطلب الثالث: شبكات 

 االتصال

 

 نظري
اسبلة عامة 

 ومناقشة

 

12 
2 

معرفة ما هٌة االتصال وكٌف 

 تتم

تصنٌف الشبكات حسب المجال 

 الجغرافً
 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

 امتحان انً

 

13 
 امتحان شهري 2

 

14 
    مناقشات عامة عن الفصل 2

 

15 
 درجة   توزٌع الدرجات 2

16 2 
ماهٌة تكنولوجٌا معرفة 

 المعلومات و االتصال

المبحث الثالث : تكنولوجٌا 

 المعلومات و االتصال
 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

واجبات 



 
 

 بٌتٌه 

17 2 
ماهٌة تكنولوجٌا المعلومات و 

 االتصال

المطلب  األول: ماهٌة 

تكنولوجٌا المعلومات و 

 االتصال

 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

وامتحان 

 انً

18 2 
ماهٌة تكنولوجٌا المعلومات و 

 االتصال

خصابص تكنولوجٌا المعلومات 

 وفوابدها و االتصال
 نظري

اسبلة عامة 

 ومناقشة

 معرفة الشبكات وتمٌٌزها 2 19

المطلب الثانً : تكنولوجٌا 

الشبكات الخاصة )اإلنترانت و 

 اإلكسترانت(

 نظري
اسبلة عامة 

 ومناقشة

 

21 
 نظري انواعها الشبكات وتمٌٌزهامعرفة  2

اسبلة عامة 

 ومناقشة

21 

 
 امتحان شهري امتحان شهري 2

امتحان 

 شهري

امتحان 

 شهري

 

22 
2 

توسٌع مدارك الطالب حول 

 مكونات تكنولوجٌا المعلومات

المطلب الثالث : تكنولوجٌا 

 الشبكات العامة ) اإلنترنت(
 نظري

اسبلة عامة 

ومناقشة 

واجبات 

 بٌتٌه

 

23 
2 

توسٌع مدارك الطالب حول 

 مكونات تكنولوجٌا المعلومات
 نظري التطور التارٌخً لإلنترنت

اسبلة عامة 

ومناقشة 

وامتحان 

 انً

 

24 

 

2 
توسٌع مدارك الطالب حول 

 مكونات تكنولوجٌا المعلومات

تقنٌات االتصال وخدمات 

 االنترنت
 نظري

اسبلة عامة 

 ومناقشة

 

25 
2 

تكنولوجٌا معرفة كٌفٌة تطبٌق 

المعلومات فً القطاعات 

 الخدمٌة وخاصة السٌاحة

المطلب الرابع : تطبٌق 

تكنولوجٌا المعلومات و 

 االتصال فً مجال الخدمات

 نظري
اسبلة عامة 

 ومناقشة

26 

 
2 

معرفة كٌفٌة تطبٌق تكنولوجٌا 

المعلومات فً القطاعات 

 الخدمٌة وخاصة السٌاحة

لقطاعات المستفٌدة من 

 المعلوماتتكنولوجٌا 
 نظري

اسبلة عامة 

 ومناقشة



 
 

 

 .البنٌة التحتٌة12
  الكتب المقررة المطلوبة  -6
  المراجع الربٌسٌة )المصادر -7

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

 

 المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب
 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 
 
 

 

 

 ًَٕرط ٔطف  انًقشس

 

 

 

 

 ٔاالقزظبدكهٛخ االداسح  –عبيؼخ انكٕفخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ.1

 انسٛبحخ  انًشكض/انقسى انؼهًٙ.2

 دساسخ انغذٖٔ االقزظبدٚخ ٔرقٛٛى انًششٔػبد سيض انًقشس/اسى .3

 انكزشَٔٙ اشكبل انحضٕس انًزبحخ.4

27 

 
 امتحان شهري امتحان شهري 2

امتحان 

 شهري

امتحان 

 شهري

 مراجعة 2 28
المحاضرات السابقة مع اعطاء 

 السعٌات
 نقاش نظري

29 2 

 امتحانات
32 

2 

ٕٚفش ٔطف انًقشس ْزا اٚغبصا يقزضٛب ألْى خظبئض انًقشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕقؼخ 

يٍ انطبنت رحقٛقٓب يجشُْب ػًب ارا كبٌ قذ حقق االسزفبدح انقظٕٖ يٍ فشص انزؼهى 

 .ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيظ .انًزبحخ



 
 

 2021-2020 انسُخ/انفظم.5

 60 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ .6

 2021/6/21 ربسٚخ اػذاد ْزا انٕطف.7

 أْذاف انًقشس .8

بطبٌعة ومجاالت عمل دراسة الجدوى االقتصادٌة فً مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً التعرٌف 

 والفندقً.

 دراسة السوق من ناحٌة العرض والطلب واالسعار فٌما ٌخص قطاع السٌاحة والفندقة. *

 معرفة المواصفات المطلوبة للعاملٌن واالجهزة واآلالت وطرقة االختٌار المثلى لها.* 

 دراسة اقتصاد البلد ومعرفة متغٌرات االقتصاد الكلً. *

 

 

 يخشعبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .12

 االْذاف انًؼشفٛخ-أ

 .فٙ قطبع انسٛبحخ دساسخ انغذٖٔ االقزظبدٚخ ٔرقٛٛى انًششٔػبدانزؼشف ػهٗ اًْٛخ  -1أ

 دراسة آلٌات تطوٌر وتحدٌث معاٌٌر تقٌٌم المشروعات فً الجانبٌن السٌاحً والفندقً فً العراق. -2أ

 .رطٕٚش قذساد انطهجخ نًحبٔنخ يٕاعٓخ ظبْشح انفسبد اإلداس٘ -3أ

 التعرف على كٌفٌة تحدٌد االسعار والسٌاسة السعرٌة. -4أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس -ة

 د المشروعات االساسٌة التً تهم البلد.التخطٌط وتحدٌ-1ب

 تحلٌل وتحدٌد معاٌٌر تقٌٌم المشروعات السٌاحٌة.-2ب

 معرفة اهم وافضل طرق تقٌٌم االداء للمشروعات السٌاحٌة.-3ب

 التعرف على طرق المفاضلة بٌن المشروعات السٌاحٌة. 4ب

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 (powerpoint ,word ,google meetمحاضرات ) -
 حلقات نقاشٌة. -



 
 

 تقارٌر -

 

 طشائق انزقٛٛى

 

 ايزحبَبد رحشٚشٚخ  -

 ايزحبَبد شفٕٚخ  -

 ٔاعجبد ٚكهف ثٓب انطهجخ  -

 رقبسٚش -

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ-ط

 تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل وربطها بالمادة العلمٌة وطرق حلها بترتٌب وتسلسل منطقً.-1ج

المناقشات حول مفهوم دراسة الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم حث الطلبة على الموضوعٌة فً -2ج

 المشروعات السٌاحٌة فً البٌبة العراقٌة.

 تعلٌم الطلبة التفكٌر باسلوب علمً والتحلٌل واالستنباط.-3ج

 تحفٌز الطلبة الٌجاد مشاكل واقعٌة وحلها بطرٌقة علمٌة.-4ج

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 (powerpoint ,word ,google meetمحاضرات ) -1
 حلقات نقاشٌة. -2
 تقارٌر -3
 العصف الذهنً الذي ٌمنح للطلبة طرح االفكار ومناقشتها. -4

 

 طشائق انزقٛٛى

 امتحانات تحرٌرٌة -1
 اسبلة شفوٌة  -2
 واجبات ٌكلف بها الطلبة -3
 تقارٌر -4
 طرح اسبلة فكرٌة ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب. -5
 امتحانات ٌومٌة. -6

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بنٌة المقرر  -

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات االسبوع

1 
 

عرض مفردات المادة على  االطالع على البرنامج الدراسً 2
الطلبة والخطة الدراسٌة بغٌة االتزام 

 بتنفٌذها

 الٌوجد محاضرات

2 
 

الفصل االول: االعمال  ماهٌة االعمال -الفصل االول 2
المفهوم ومشروعات االعمال: 

 واالهمٌة
 

 نقاش محاضرات

3 
 

امتحان  محاضرات مشروعات االعمال–الفصل االول  ماهٌة مشروعات االعمال,  2
 ٌومً

4 
 

اهمٌة مشروعات االعمال , دورة  2
 النشاطات االقتصادٌة

امتحان  امتحان شهري 
 شهري

 
5 

 نقاش محاضرات  وظابف مشروعات االعمال  2

 
6 

القرارات فً مشروعات عملٌة اتخاذ  2
, العوامل المؤثرة على اتخاذ األعمال

  قرارات مشروعات االعمال

 نقاش محاضرات 

7 
 

امتحان  محاضرات  اهداف مشروعات االعمال:  2
 ٌومً

 
8 

ماهٌة دراسة الجدوى االقتصادٌة, اهمٌة  2
 دراسة الجدوى االقتصادٌة

 نقاش محاضرات دراسة الجدوى -الفصل الثانً

9 
 

مبررات دراسة الجدوى االقتصادٌة  2
 ومتطلباتها 

 نقاش محاضرات 

12 
 

صعوبات دراسة الجدوى االقتصادٌة  2
 وخصابصها 

 نقاش محاضرات 

 
11 

دراسة الجدوى االولٌة, مراحل دراسة  2
 الجدوى االقتصادٌة 

عصف  محاضرات 
 ذهنً

 
12 

 نقاش محاضرات دراسة السوق  -الفصل الثالث  سوق المنافسة االحتكارٌةدراسة السوق,  2

 
13 

 نقاش محاضرات  القلة سوق احتكار  2

 عطلة 

 (المهارات االخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقىلة -1د
 .يٓبساد انجحش ػٍ انكزت ٔانجحٕس راد انظهخ انٕصٛقخ ثبنزخظض -1د
 .يٓبساد اسزخذاو االَزشَٛذ ٔآنٛخ انجحش االكزشَٔٙ -2د

 

 



 
 

 
14 

, اسالٌب عملٌة اتخاذ القرارات االستثمارٌة 2

 , تحلٌل الكلفة طرٌقة تحلٌل التعادل

 اسبلة وامثلة اسبلة وامثلة 

 
15 

 نقاش محاضرات  قرارات الحاالت الخاصة,  2

 
16 

 نقاش محاضرات  قرارات ذات بدٌلٌن  2

 
17 

 واجب بٌتً اسبلة وامثلة  قرارات الشراء او التصنٌع  2

    عطلة نصف السنة  

 
18 

السٌاسة ماهٌة االسعار و -دراسة السوق  2
  السعرٌة وأهمٌتها

 نقاش محاضرات السوق-الفصل الرابع

19 
 

 نقاش محاضرات  طرٌقة التسعٌر 2

 
22 

 نقاش محاضرات تحلٌل الطلب -الفصل الخامس الطلب والعوامل المؤثرة علٌه  2

 
21 

 نقاش محاضرات التنبؤ بالطلب –الفصل السادس  التنؤ بالطلب والمبٌعات واهمٌته  2

 
22 
 

مرونة -طرق ونماذج االقتصاد الرٌاضً 2
 الطلب السعرٌة

 واجب بٌتً اسبلة وامثلة 

 
23 

 واجب بٌتً اسبلة وامثلة الفصل السابع العوامل المؤثرة على مرونة الطلب 2

24 
 

 واجب بٌتً اسبلة وامثلة  درجات مرونة الطلب على المبٌعات 2

 امتحان امتحان شهري  اهمٌة دراسة الطلب 2 25

 نقاش محاضرات الفصل الثامن معاٌٌر تقٌٌم المشارٌع 2 26

 اسبلة وامثلة اسبلة وامثلة  معدل فترة االسترداد 2 27

 اسبلة وامثلة اسبلة وامثلة  على االستثمارمعدل العابد  2 28

 

 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 د. مدحت القرٌشً -1
 د. خلٌل محمد خلٌل -2

 د. فلٌح حسن خلف -3

 ٌوحنا عد ال ادم -4

 االنترنٌت -5

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ.13

 .ٔرقٛٛى انًششٔػبددساسخ انغذٖٔ االقزظبدٚخ االطالع ػهٗ احذس انكزت ٔانًؤنفبد فٙ يغبل  -1

 .عبس٘ انؼًم ػهٗ رطٕٚش يؤنف يُٓغٙ ٚالئى انؼًم فٙ انًؤسسبد انسٛبحٛخ انحذٚضخ -2

انزٕاطم يغ انششكبد ٔانًُظًبد انسٛبحٛخ نهزؼشف ػهٗ اْى انًشبكم انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب االفشاد فٙ ثٛئخ  -3



 
 

 .انؼًم الرخبر اعشاءاد حم ْزِ انًشبكم ٔيشبسكخ انطهجخ فٙ ْزا انؼًم

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 التسوٌق السٌاحً .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً او مدمج .اشكال الحضور المتاحة4

 سنوي .الفصل/السنة5

 62 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
 13/6/2221 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

الطالب بمفهوم التسوٌق السٌاحً واهمٌته والتطور الفكري لمفهوم التسوٌق تعرٌف  -1
 السٌاحً

 تعرٌف الطالب بالمزٌج التسوٌقً السٌاحً -2

 تعرٌف الطالب بمفهوم المزٌج التروٌجً ومكوناته واثرها فً تنشٌط السٌاحه -3

 تعرٌف الطالب بمفهوم التسوٌق االلكترونً السٌاحً ومزٌجه ومكوناته -4

 الطالب كٌفٌة اجراء بحوث التسوٌق ودراسة حاجات ورغبات المستهلكتعرٌف  -5

 

 .مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 12

 االهداف المعرفٌة-أ
 زٌادة المعرفه بأهمٌة التسوٌق على مستوى  المنظمه ومساهمتها فً الدخل القومً-1أ
 قٌام المنظمات بدراسة سلوك المستهلك زٌادة المعرفه باهمٌة -2أ
 زٌادة معرفة الطالب باهمٌة دراسة المزٌج التروٌجً السٌاحً-3أ
 زٌادة معرفة الطالب باهمٌة دراسة التسوٌق االلكترونً -4أ
 زٌادة معرفة الطالب باهمٌة دراسة مواصفات الخدمات السٌاحٌه -5أ
 بات المستهلكزٌادة معرفة الطالب باهمٌة دراسة حاجات ورغ -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصابص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 
 

 تمكٌن الطالب من تشخٌص المشاكل التسوٌقٌه ووضع الحلول لها-1ب
 خلق بٌبة تفاعلٌه بٌن الطلبه الستخدام الحوار والمناقشه العلمٌه-2ب
 تمكٌن الطالب من اكتساب مهارات تسوٌقٌه تمكنه من ادارة الشركات والفنادق السٌاحٌه-3ب

 طرابق التعلٌم والتعلم

 استخدام اسلوب السؤال والجواب -1
 المحاضرات الفدٌووٌه -2
 pdfالقاء المحاضرات االلكترونٌه الصوتٌه  -3
 power pointمحاضرات  -4

 

 طرابق التقٌٌم

 واب الى اختٌارات متعدده /واسبلة الخطأ والصاالسبلة الموضوعٌه التً تنقسم  -1
 للخطط الدراسٌه االختبارات التحصٌلٌه والمصاحبه -2
 االختبارات الختامٌه وتتضمن ) اختبارات شهرٌه ,اختبارات فصلٌه ,اختبارات نهابٌة ( -3

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 ٌتمكن المتعلم المعرفه المكتسبه وٌتمكن من تنفٌذها لخدمة المجتمع-1ج
 العمل بروح الفرٌق الواحد-2ج
 االلتزام باخالقٌات البحث العلمً -3ج
 االلتزام باخالقٌات المؤسسه الجامعٌه التً مصدرها الدٌن والنظم االجتماعٌه السابده  -4ج 

 طرابق التعلٌم والتعلم

 استخدام اسلوب السؤال والجواب -1
 المحاضرات الفدٌووٌه -2
 pdfالقاء المحاضرات االلكترونٌه الصوتٌه  -3

 power pointمحاضرات 

 

 طرابق التقٌٌم

 االنشطه الٌومٌه -1
 مشارٌع كتابة التقارٌر العلمٌه -2
 االمتحانات الشهرٌه االلكترونٌه -3
 االمتحانات الفصلٌه واالمتحانات النهابٌه -4

 

 

 

 

 بنٌة المقرر .11

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 الطالبطرح افكار  تسوٌقٌه جدٌده حول موضوع من قبل  -1د

 قدرة الطالب  على تقٌٌم الموضوع او اعطاء الحلول المناسبه-2د

 قدرة الطالب على تحلٌل المشكالت التسوٌقٌه -3د

 التسوٌقٌه قدرة الطالب على اختٌار البدٌل االمثل لحل المشكالت -4د

 



 
 

 

 .البنٌة التحتٌة12
 كتاب التسوٌق السٌاحً والفندقً  الكتب المقررة المطلوبة  -8
 كتاب التسوٌق للعالم كوتلر المراجع الربٌسٌة )المصادر -9

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

االطالع على رسابل الماجستٌر والدكتوراه الخاصه بالتسوٌق 
 السٌاحً

 https://www.marketing/hom.html المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب
 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 
 متطلبات خاصه تشمل ورش العمل والموقع االلكترونً -
 دانٌهوالدراسات المٌالتدرٌب الصٌفً والتدرٌب المهنً  -

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 الوحدة/اواسم 
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

التعرف على مفهوم التسوٌق  2 1
 والمصطلحات المرادفه له

 اسبله ومناقشات محاضره مدخل الى التسوٌق

 اسبله ومناقشات محاضره مدخل الى التسوٌق التطور الفكري للتسوٌق  2 2

مفهوم التسوٌق السٌاحً  2 3
 وماهمٌته واهدافه

 اسبله ومناقشات  السٌاحً التسوٌق

مقومات التسوٌق السٌاحً  2 4
والعوامل التً تؤثر على   

 التسوٌق السٌاحً
 

 اسبله ومناقشات محاضره مقومات التسوٌق السٌاحً

المزٌج التسوٌقً السٌاحً  2 5
 مكوناته ومقوماته

 اسبله ومناقشات محاضره المزٌج التسوٌقً السٌٌاحً

السٌاحٌه المنتج والخدمه  2 6
 مفهوم وستراتٌجات

 اسبله ومناقشات  المنتج والخدمه السٌاحٌه 

7 
 

التسعٌر السٌاحً وطرق  2
 ونظرٌات التسعٌر السٌاحً

 اسبله ومناقشات محاضره التسعٌر السٌاحً 

 التوزٌع واالماكن السٌاحٌه التوزٌع واالماكن السٌاحٌه 2 8
 

 اسبله ومناقشات محاضره

9 
 

 اسبله ومناقشات محاضره المزٌج التروٌجً السٌاحً التروٌجً السٌاحًالمزٌج  2

االعالن السٌاحً انواعه  2 12
 ومقومات وستراتٌجٌاته

 اسبله ومناقشات  االعالن السٌاحً 

العالقات العامه مفهومها  2 11
 ومقوماتها

 اسبله ومناقشات محاضره العالقات العامه 

رجل البٌع السٌاحً المفهوم  2 12
واالهمٌه والمقومات التً 
 تتوفر فً رجل البٌع الناجح

 اسبله ومناقشات  رجل البٌع السٌاحً 

 التسوٌق االلكترونً السٌاحً 2 13
 والتجارة االلكترونٌه

 اسبله ومناقشات محاضره التسوٌق االلكترونً السٌاحً

انواع  ومجاالت التسوٌق  2 14
 السٌاحًااللكترونً 

انواع  ومجاالت التسوٌق 
 االلكترونً السٌاحً

 اسبله ومناقشات 

 اسبله ومناقشات محاضره المزٌج التسوٌقً االلكترونً المزٌج التسوٌقً االلكترونً 2 15



 
 

 اعداد التقارٌر واجراء البحوث والدراسات المتخصصه بالموضوع -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


