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يتلخص املقرر في التركيز على شرح  مفهوم املنتج السياحي وطريقة تكوينه في املكاتب السياحية واسس تسعيره وقنوات توزيعه وطرق  

ديثة له والتي بمجموعها توضح مفهوم التسويق السياحي.  الترويج الح  

 

. 

: هداف املقرر أ  

قاعدة معلومات نظرية لدى الطالب عن مفهوم التسويق السياحي متمثال بفهم املنتج السياحي وطريقة تكوينه كأساس   تكوين .1

 للتسويق السياحي.

خطة تسويقية إلحدى املكاتب   وضعتكوين املعرفة لدى الطالب عن آلية التسويق السياحي بحيث يصبح قادرا بنفسه على  .2

 حية التي تقدم الخدمات السياحية بناء على معطيات معينة. ااملنشآت السي  إلحدىالسياحية او  

ر املقر  التي سيتم تدريسها في   املواضيع     

مفهوم التسويق بشكل عام, ومراحل تطور التسويق )بداية من التوجه االنتاجي وصوال ملرحلة التسويق االجتماعي والبيئي   .1

 واملشترك(.  
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