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 الـدیمقراطیـة الـشعبیــةالجمھوریة الجزائریة 
  

 التعلیــم العالــي و البحــث العلمــيوزارة 
  
  
 
 
  
  

 مواءمة
 

  ماستر تكوینعرض  
  
 مھني  /أكادیمي

 
 
  
  

  القسم  المعھد/ الكلیة  المؤسسة
  

  جامعة عنابة 
  
  

 
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم 

  التسییر

 
  العلوم المالیة 

 
 
 

  تجاریة التسییر و علوم علوم اقتصادیة و  : المیدان
  
 

 علوم التجاریة  :الفرع
  

  السیاحي و  الفندقيالتسویق :التخصص
  
  

 
 2016/2017: السنة الجامعیة
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
 

OFFRE DE FORMATION MASTER  
ACADEMIQUE /PROFESSIONNALISANT 

 
 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 
 

Université d’Annaba 
 

Sciences  
économiques et 

sciences de gestion 

Sciences financières  

 
 

Domaine: Sciences économiques ,  de gestion et commerciales 
 
Filière: Sciences commerciales 
 
Spécialité: marketing hôtelier et touristique   

  
 
 
 

 
Année Universitaire : 2016/2017 
 
 
 
 
 



3 تسویق سیاحي وفندقي                                                          جامعة باجي مختار عنابة         عنوان الماستر:  المؤسسة 
   

           2016/2017السنة الجامعیة  

  الفھرس
  
 

I- بطاقة تعریف الماستر-------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------تحدید مكان التكوین -1
 --------------------------------------------  في التأطیرالمشاركون  -2
 ---------------------------------------------إطار وأھداف التكوین -3

 --------------------------------------  االلتحاقشروط  .أ 
 --------------------------------------------أھداف التكوین .ب 
 ------------------------------------القدرات المستھدفة  المؤھالت و .ج 
 ----------------------------القدرات الجھویة و الوطنیة لقابلیة التشغیل .د 
 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 
 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوین  .و 
 .........................................................قدرات التاأطیر .ز 

  -----------------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4
  -----------------------------------  االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلین في  - أ

 ------------------------------------ التأطیر الخارجي-ب
  ------------------------------------------اإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

 ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات   .أ 
 ----------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات  .ب 
 --------------------------------في الماسترمخابر البحث لدعم التكوین  .ج 
 -------------------------------في الماستر مشاریع البحث لدعم التكوین  .د 
 ---------------- كنولوجیات اإلعالم واالتصال فضاءات األعمال الشخصیة وت  .ه 

 
II- التنظیم السداسي للتعلیم  ةبطاق ------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسي األول -1
 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2
 ------------------------------------------------الثالث السداسي -3
 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4
 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوین -5

 

III البرنامج المفصل لكل مادة  

IV- االتفاقیات /العقود---------------------------------------------  
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  بطاقة تعریف الماستر
  ) تعبئة كل الخانات إجباري(  
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 :تحدید مكان التكوین - 1

  جامعة باجي مختار عنابة ،علوم االقتصادیة وعلوم التسییرلكلیة ا :معھدكلیة أو 
  العلوم المالیة :قسم 

  
 
  (*):تكوین في الالمشاركون  - 2

  :األخرى الجامعیةالمؤسسات  -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  
  
  
  
  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج . 

 
 
 
 
  

   :إطار وأھداف التكوین - 3
  

لنموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في اتخصصات تحدید (شروط االلتحاق  - أ
 ) المعنيالماستر 
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العلوم : د في الشعب التالیة-م- إن االنتقال  للماستر مفتوح للطلبة المتحصلین على شھادة اللیسانس نظام ل

  .االقتصادیة،علوم التسییر والعلوم المالیة  
  
  
  
سطر على أكثر  20ف المكتسبة عند نھایة التكوین ،الكفاءات المستھدفة ،المعار(أھداف التكوین  -ب

 )تقدیر
  
 االعداد لألدوات التي تسمح بفھم تطورات قطاع السیاحة والفندقة -
 التحضیر للتطور العام لمھن السیاحة والفندقة -
 یسمح بتكوین كوادر على أعلى مستوى في مجاالت السیاحة المختلفة -
  طاع السیاحة یسمح للطالب بتحلیل المعطیات المتعلقة بق -
  
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

  :مؤھالت 04یسمح ھذا التكوین للطالب بأن یكتسب 
تسمح لھ بأن یكون عملیا و مؤھال لممارسة نشاط مھني في المجال :كفاءات تقنیة  -

، و كذا دراسات الجدوى و طرق  یكتسب ھذا المؤھل بفضل التعلیم المنھجي المقدم.
 .التسییر و التسویق و إدارة األعمال و البحوث

ان ھذه المؤھالت تسمح للطالب بأن یكون جاھزا ألي :كفاءات خبرة ، تشخیص و تحلیل -
طلب عمل من طرف أي فاعل في القطاع السیاحي مھما كانت طبیعة العمل و اختالف 

 .قیام بالتشخیص  القطاعيمجاالتھ، كما تسمح لھ أیضا بالفحص وال
 القدرة على خلق عملیات و مشاریع في قطاع السیاحة -
من بین المعارف :تطویر معرفة معمقة عن مكانة و دور السیاحة في االقتصاد و المجتمع  -

معرفة األسواق : یمكن أن نذكر على وجھ الخصوص  المكتسبة في اطار التكوین
القطاع ،العالقات بین مختلف األطراف الفاعلة في السیاحیة، الممارسات التسویقیة في ھذا 

  .القطاع و كذا دور المنظمات و الھیآت 
  

  حاملي الشھادات الجامعیة  تشغیللة قابللاات الجھویة والوطنیة القدر -د
  :المجاالت الممكنة

  مھن التأطیر في المنظمات ، الھیآت و المؤسسات التسییریة و التطویریة  
 وازنات السیاحةمھن تسییر برامج و م  
 في الفنادق ووكاالت  مھن الفحص ،الخبرة و تطویر المشاریع في قطاع السیاحة

  .السیاحة
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  

  ماستر تسویق مصرفي              
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  :  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
 

  : إن تقییم الطالب سیتم بطریقتین
 امتحان نھائي في كل سداسي  -
 ..)استجاوب، كتابي، بحوث، مشاركة(معارف تقییم مستمر لل -
 نقطة  20و تقیم على ) 02(إن مدة االمتحان النھائي تدوم ساعتین  -
 )%40(معدل المراقبة المستمرة ) + %60(االمتاحن النھائي =إن المعدل النھائي للمقیاس  -
  تعد دورة استدراكیة للطلبة الذین لم ینجحوا في الدورة العادیة  -
  
  
  
  طالب  20: )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم: (تأطیرقدرات ال -ز
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ
 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
طبیعة التدخل  الرتبة التخصص  التوقیع *

    أعمال موجھة+ محاضرات   أستاذ  تصادفي االق دكتوراه دولة   ماجستیر+ س لیسان  ماضي بلقاسم
ماجستیر+ لیسانس   برجم حنان أعمال موجھة+ محاضرات   "أ"أستاذة محاضرة   تأھیل تخصص تسویق     

ماجستیر+ لیسانس   جاوحدو رضا أعمال موجھة+ محاضرات   أستاذ  دكتوراه دولة  في المحاسبة     
ماجستیر+ س لیسان  ریحان الشریف أعمال موجھة+ محاضرات   أستاذ  دكتوراه دولة في المالیة     
ماجستیر+ لیسانس   شاوي شافیة "أ"أستاذة محاضرة   تأھیل في اقتصاد التنمیة  أعمال موجھة+ محاضرات      
ماجستیر+ لیسانس   لرباع الھادي "أ"أستاذ محاضر   تأھیل في اقتصاد المعرفة  أعمال موجھة+ محاضرات      

ماجستیر+ لیسانس   سعادة جلیلةبو أعمال موجھة+ محاضرات   "ب"أستاذة محاضرة   دكتوراه في اقتصاد المعرفة     
ماجستیر+ لیسانس   زوید زھرة "أ"أستاذة مساعدة   ماجستیر تسویق  أعمال موجھة+ محاضرات      

ماجستیر+ لیسانس   ضواویة سعیدة "أ"أستاذة مساعدة   ماجستیر تسویق  ل موجھةأعما+ محاضرات      
ماجستیر+ لیسانس   بوریب صبرینة أعمال موجھة+ محاضرات   "أ"أستاذة مساعدة   ماجستیر تسویق     
ماجستیر+ لیسانس   لعیوني زبیر أعمال موجھة+ محاضرات   "ب"أستاذ محاضر   دكتوراه في االعالم اآللي     
ماجستیر+ لیسانس   خیاري زھیة أعمال موجھة+ محاضرات   "أ"أستاذة محاضرة   دكتوراه دولة في المالیة     
ماجستیر+ لیسانس   برجم ساسیة    أعمال موجھة  أستاذة مشاركة  انجلیزیة 

 
  ).توضح(تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *
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  التأطیر الخارجي -ب
  

  :المؤسسة التابعة لھا
  

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ ادة التدرج الشھ االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

  
  :المؤسسة التابعة لھا

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
  :لتابعة لھاالمؤسسة ا

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : البیداغوجیة والتجھیزاتالمخابر  -أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
 LAREEمخبر البحوث االقتصادیة :عنوان المخبر 

  
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   
 01 حاسوب 10 
 02 آلة نسخ 01 
عةطاب 02   03 
 04 قاعة عمل و مطالعة 01 

 
 
 
 
 
  
 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  أشھر 4إلى  2من   20  الفنادق المختلفة التصنیف للمنطقة
عنابة ،قالمة : مدیریت السیاحة لوالیات الشرق 

  قسنطینة ،الطارف ،سوق أھراس ،تبسة،
  أشھر 4 إلى 2من   20

  أشھر 4إلى  2من   20  وكاالت السیاحة و األسفار
  أشھر 4إلى  2من   20  غرف الصناعات التقلیدیة

  أشھر 4إلى  2من   20  وكاالت النقل البحري،البري و الجوي
  أشھر 4إلى  2من   20  مدیریات البیئة
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  بلقاسم ماضي : رئیس المخبر
   رقم اعتماد المخبر

  
  28/05/2002:التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
  

  
  :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
التسویق في تحقیق  دور

 le rôleالتنمیة المستدامة 
du marketing dans le 
développement du 

tourisme durable  

M01120520120025 01/01/2015  01/01/2018  

  
  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه

و قاعة  WIFIلي متصلة باالنترنت یستفید طلبة الماستر تسویق سیاحي وفندقي من قاعتین لالعالم اآل
  LAREEأخرى مجھزة تنتمي لمخبر 
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي
  ألرصدةا   المعامل

  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 14-16
  موجھة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
      18  6  سا 15 -  سا 4.30  سا 4.30  سا360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120 مدخل للخدمات
 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120  سلوك المستھلك في السیاحة 

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120  التسویق اإلستراتیجي للخدمات
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2  3.66  -   1.30   1.30 100  إدارة جودة الخدمات السیاحیة

  x x 4 2   2.33 -   1.30   1.30 80  مقاوالتیة
               كشافیةالتعلیم االست ةوحد

   2 1  سا1.16 - -  سا 1.30  سا40 )إج( 1و ت إ 
  x x 2 1  1.16 - -   1.30  40  قانون المستھلك

             التعلیــم األفقیـــــة ةوحد
   1 1 - -  سا 1.30 -  سا22.30 )إج( 1و ت أف 

  x x 1 1 - -   1.30 -   22.30   لغة أجنبیة
سا135  سا 602.30  1السداسي  مجموع سا135     30 12  سا332.30  
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 :السداسي الثاني - 2
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 14-16
  موجھة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

                    یةالتعلیم األساس ةوحد    
      18  6  سا 15 -  سا 4.30  سا 4.30  سا360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120 التسویق السیاحي
 x x  6  2  5 -   1.30   1.30  120 التسویق الفندقي

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120  إدارة عالقات الزبائن
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2   3.66 -   1.30   1.30 100  التسویق والسیاحة المستدامة
  x x 4 2  2.33 -   1.30   1.30 80  االتصال و التحریر اإلداري

              كشافیةالتعلیم االست ةوحد
   2 1  سا1.16 - -  سا 1.30  سا40 )إج( 1و ت إ 

  x x 2 1  1.16 - -   1.30  40  قانون المنافسة
              التعلیــم األفقیـــــة ةوحد

   1 1 - -  سا 1.30 -  سا22.30  )إج( 1و ت أف 
  x x 1 1 - -   1.30 -  22.30   لغة أجنبیة

سا135   سا 602.30  2مجموع السداسي  سا135  سا332.30    12 30   
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  :  السداسي الثالث -  3
 

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي  وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 14-16

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
      18  6  سا 15 -  سا 4.30  سا 4.30  سا.360 )إج( 1و ت أ 

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120 التسویق اإللكتروني السیاحي و الفندقي
 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120 السیاحیة  االجغرافی

 x x  6  2   5 -   1.30   1.30  120  إدارة الموارد البشریة
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا180 )إج( 1و ت م 
  x x 5 2  3.66  -   1.30   1.30 100  دراسات حالة في التسویق السیاحي

  x x 4 2  2.33 -   1.30   1.30 80  منھجیة البحث
              كشافیةالتعلیم االست ةوحد

سا1.30 -  سا 1.30  اس 45 )إج( 1و ت إ   - 2 2   
  x x 2 2 -   1.30 -   1.30  45  إعالم آلي

     -        التعلیــم األفقیـــــة ةوحد
   1 1 - -  سا 1.30 -  سا 22.30   )إج( 1و ت أف 

  x x 1 1 - -   1.30 -  22.30   لغة أجنبیة
سا22.30 سا135 سا135   سا 607.30  3مجموع السداسي  سا315   13 30   
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  :السداسي الرابع -  4
  

  العلوم االقتصادیة،المالیة وعلوم التسییر:المیدان 
  العلوم المالیة والتجاریة: الفرع

  سیاحي و  فندقيتسویق  :التخصص
  
  

  یتوج بمذكرة تناقشتربص في مؤسسة 
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

  30  4  30  العمل الشخصي 
    -  10  التربص في المؤسسة

  -  -  -  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

  30  4  600  4مجموع السداسي 
  
  
تطبیقات،  یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات وال(  :حوصلة شاملة للتكوین -  5

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 202.30 135 67.30 - 405
 أعمال موجھة 202.30 135 - 67.30 405

 أعمال تطبیقیة - - 22.30 - 22.30
 عمل آخر 675 270 35 - 945

سا 1812.30 سا 67.30  سا 125  سا 540  سا 1080    اتسداسی 3 مجموع 
  تقسیم التربص % %60 %30 %10 - %100
)التربص( عمل شخصي 360 180 60 - 600  

  سداسیات 4مجموع  1440 720 185 67.30 2412.30
سداسیات 3أرصدة  54 27 6 3 90  
 رصید السداسي الرابع 18 9 3 - 30
 مجموع األرصدة 72 36 9 3 120

لكل وحدة  األرصدة%  %60 %30 %7 %3 %100
 تعلیم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  تسویق سیاحي وفندقي : عنوان الماستر

  
  األول :السداسي

  اسيةاألس :وحدة التعليماسم 
  مدخل للخدمات :المادةاسم 

  6 :الرصيد
  2 :المعامل

  :المادة أهداف

الخدمات و خصائصها و كذا تصنيفاتها و نماذج تقديم الخدمة تهدف المادة إلى تمكين الطالب من أساسيات  
  :و تحتوي المادة على المحاور التالي

  
  

من مواصلة ھذا التعلیم،  الطالبلتي تمكن وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة وا( :  المعارف المسبقة المطلوبة
    ).سطرین على األكثر

  
  معرفة مسبقة بأنواع الخدمات و مفاھیمھا -
  

  )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (  :محتوى المادة
  
 ..)مفھوم، تعریف(طبیعة الخدمات  -
 مكانة الخدمات في اقتصادیات الدول -
 سمات و خصائص الخدمة -
 تصنیف الخدمات -
 جوھر الخدمة و الخدمات المحیطة -
 المزیج التسویقي للخدمات -
 أنظمة الخدمات -
 اإلبداع في الخدمات    -
 
  

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین (  إلخ....امتحان مستمرة،مراقبة  :طریقة التقییم
  

  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  
  

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : راجعالم
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، الطبعة األولى، المجلد زكي خلیل المساعد، تسویق الخدمات و تطبیقاتھ، دار المناھج للنشر و التوزیع -
  .2010، دیسمبر 1

  2014محمود جاسم الصمیدعي و ردینة عثمان یوسف، تسویق الخدمات، الطبعة الثانیة،  -
  
  

   األول :السداسي
  األساسية :ليموحدة التع

   سلوك المستھلك في السیاحة :المادة
   6:الرصيد
   2:المعامل

  

   :المادة أهداف

تهدف المادة إلى تمكين الطالب من التحكم في تقنيات التسويق المطبقة في السياحة ومختلف االستراتيجيات 
  المعدة لتسويق الخدمات السياحية و كذا عناصر المزيج التسويقي السياحي 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : ف المسبقة المطلوبة المعار
  ).  سطرین على األكثر

  
  .التسویقب معرفة مسبقة

  : محتوى المادة

 .تعریف المستھلك السائح وخصائصھ -
 .سلوك المستھلك السائح -
 .النظریات المفسرة لسلوك السائح -
 .وك السائحالعوامل المؤثرة على سل -
 .االنماط السیاحیة -
  

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  

  :المراجع
 األسس العلمیة للتسویق السیاحي والفندقي ، صبري عبد السمیع . د

- J. Lendrevie & D. Lindon (2000), Mercator, 6eme edition, Dalloz, Paris. 
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- Philip KOTLER et Bernard DUBOIS (2003): Marketing management, 11 édition ,Pearson 
éducation, Paris. 

 2013دار اليازوري  ، والضيافة التسويق في إدارة السياحة، عادل عبد اهللا العنزي و حميد عبد النبي الطائي  -

  
   األول :السداسي

  األساسية :وحدة التعليم

  التسويق اإلستراتيجي للخدمات :المادة

  6:الرصيد

  2:المعامل

  
   :المادة أهداف

التسويق تهدف المادة إلى تمكين الطالب من  تعميق المعارف التي اكتسبها في طور الليسانس عن 
   االستراتيجي و الخدمات

طلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمعرف الم( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  
  معرفة مسبقة

  
 مفھوم و طبیعة التسویق اإلستراتیجي -
 أھمیة التسویق اإلستراتیجي -
 مكانة التسویق اإلستراتیجي في المؤسسات الخدمیة -
 كیفیة إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة الخدمیة -
 قیة في قطاع الخدماتمراحل االستراتیجیة التسوی -
 )التكلفة، التركیز، التنویع(اإلستراتیجیات القاعدیة  -
 جوھر اإلختالف بین التسویق العملي و التسویق اإلستراتیجي -

.  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
 :راجعالم

- P. Conso et F. Hémici, ‘’l’entreprise en 20 leçons’’, Dunod, 2006-11-05 
- A. Desreumaux, X. Lecocq et V. Warnier, ‘’ Stratégie’’, Pearson Education, 2006 
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- J-P Lozato-Giotart et M Balfet, ‘’Management du tourisme : les acteurs, les produits, les 
marchés et les stratégies’’,  Pearson Education, 2004 
- J-L Charron et S. Sépari, ‘’ Organisation et gestion de l’entreprise’’, Dunod, 2004 

  
  

   األول :السداسي

  المنهجية: وحدة التعليم 
  مقاوالتية: المادة 
  4: الرصيد
  2: المعامل

  
  : أهداف المادة

  .من معرفة دور المقاوالتية في تطوير القطاع السياحي في الجزائر تهدف المادة إلى تمكين الطالب
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا : ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  التعليم، سطرين على األكثر

  
  : محتوى المادة

 .اإلطار المفاھیمي للمقاوالتیة -
 .مقومات الفكر المقاوالتي -
 .المسار المقاوالتي مراحل -
 .استراتیجیات دعم المقاوالتیة  -
 .دور المقاوالتیة في تطویر القطاع السیاحي -
  .المعوقات االقتصادیة واالجتماعیة للممارسة المقاوالتیة السیاحیة -

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

 %)50(تقييم مستمر%)+50(امتحان 

 )مراجع أساسية في المتوسط 4) (إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1- Michel Hernndez, L’entrepreneuriat : approche théorique Edition l’Harmattan, Paris, 
France, 2001. 



22 تسویق سیاحي وفندقي                                                        جامعة باجي مختار عنابة         عنوان الماستر:  المؤسسة 
     

           2016/2017السنة الجامعیة  

2- Frank Janssen, Entreprendre : Une introduction à l'entrepreneuriat, édition De Boeck, 
Paris, France, 2009.   

3- Catherine Léger-Jarniou, (2013) : Le Grand Livre de l'Entrepreneuriat, Hors collection, 
Dunod, Paris, France.  

  
  

  األول :السداسي

  المنهجية :وحدة التعليم 

  إدارة جودة الخدمات السياحية :المادة

  5:الرصيد

  2:المعامل

 
 :المادة هدافأ

تهدف المادة إلى تمكين الطالب من معرفة دور الجودة في تحسين تنافسية المؤسسات السياحية و فهم 
  السيرورة العامة للجودة عبر دراسات حالة عملية 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  األكثرسطرین على 

  
  التسویقب  معرفة مسبقة

 محتوى المادة
 مدخل إلى مفھوم إدارة الجودة  -
 إدارة السیرورة -
 شھادات االیزو -
 أھمیة جودة الخدمة -
 تسییر جودة الخدمة -
 معاییر الجودة -
 قیاس رضا الزبون  -
 المؤسسات السیاحیة،االطعام و الفندقة: حاالت عملیة -

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....انمراقبة مستمرة، امتح: طریقة التقییم 
  

  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
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 :المراجع
- Monereau.Michel, 2002, Management des organisations touristiques, Edition Bréal, 

P34 
- Jean-Louis BARMA, 1999, Marketing du tourisme et de l'hôtellerie, Edition 

d'Organisation, 
- Philippe kotler ,gary armstrong,principes de marketing ,4ème édition ,2005 

 
 

   األول :السداسي

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  قانون المستهلك :المادة

  2:الرصيد

  1:المعامل

  :المادة أهداف
المواد و مختلف القوانين المسيرة :ألساسية ا األدوات القانونية تهدف المادة إلى تمكين الطالب من التحكم في 

  .لحماية حقوق المستهلك
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  

  :محتوى المادة
 مدخل الى قانون المستھلك -
 تعریف المستھلك -
 مشرع الجزائريأنواع المستھلك حسب ال -
 قانون فض النزاعات -
 نشاطات المستھلك -
  قوانین تسییر و حمایة حقوق المستھلك  -

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  :المراجع

  رية التجارة القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية لمدي .1
  القانون التجاري .2
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   األول :السداسي

  األفقية:وحدة التعليم 

  يةبأجنلغة  :المادة

  1:الرصيد

  1:المعامل

  :المادة أهداف
  و تحرير رسائل تجارية  بيةجنتهدف المادة إلى تمكين الطالب من االتصال السريع باستخدام اللغة األ

رف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  
  جلیزیةاللغة اإلنب معرفة مسبقة

  
  محتوى المادة

  
- Starting the firm 
- Managing the firm 
- Insurance 
- Business accounts 
- Bank and means of payment 
- The stock takeovers 
- International trade 
- Marketing and advertising 
- Information technology 

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مستمرة، امتحانمراقبة : طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
  

 :المراجع
- Nidiau : l’anglais du tourisme.studyrama.2007. 
- Collectif : anglais du tourisme (profession).Nathan.1992. 
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  الثاني  السداسي
  األساسية:وحدة التعليم 

 التسويق السياحي :المادة

  6:الرصيد

  2:المعامل

مبادئ التسويق السياحي و تحليل تهدف المادة إلى تمكين الطالب من  تسليط الضوء على  :المادة أهداف
  األسواق السياحية

  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  

  التسویقب معرفة مسبقة
  

  :محتوى المادة
 طبيعة السياحة -
 المؤسسات السياحية -
 مفهوم و خصائص الخدمات السياحية -
 ماهية التسويق السياحي -
 خصائص التسويق السياحي -
 مكونات العرض السياحي -
 مزيج التسويقي السياحيال -
 بحوث التسويق السياحي -
 التسويق السياحي اإللكتروني -

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
  :المراجع

- J. Lendrevie & D. Lindon (2000), Mercator, 6eme edition, Dalloz, Paris. 
- Philip KOTLER et Bernard DUBOIS (2003): Marketing management, 11 édition 

,Pearson éducation, Paris. 
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التسويق في إدارة السياحة والضيافة دار اليازوري عادل عبد اهللا العنزي و حميد عبد النبي الطائي ،  -
2013 

  2007التسويق الفندقي، ، حورس الدولية للنشر ، مصر –سياحي التسويق الالشريعي طارق عبد الفتاح ،  -

  

  

  الثاني السداسي
  األساسية:وحدة التعليم 

   التسویق الفندقي: المادة

  6:الرصيد

  2:المعامل

المنظمات الفندقية و مختلف تهدف المادة إلى تمكين الطالب من  تعميق المعارف حول  :المادة أهداف
  الخدمات التي تؤديها

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : رف المسبقة المطلوبة المعا
  ).  سطرین على األكثر

  
  التسویقبمعرفة مسبقة 

  
  

 :محتوى المادة
 مفھوم الفنادق و أنواعھا -
 مفھوم الخدمة الفندقیة و أنواعھا -
 أھمیة الخدمة الفندقیة -
 خصائص الخدمة الفندقیة -
 التسویق الفندقي ماھیة -
 أنواع األسواق الفندقیة -
 مقومات التسویق الفندقي -
 سلوك المستخدمین في مجال التسویق الفندقي -
 المزیج التسویقي للخدمات الفندقیة -
 مفھوم الجودة الفندقیة  -
 مفھوم السیاحة، التسویق السیاحي و الفندقي -
 أھمیة التسویق السیاحي و الفندقي -
 الفندقیة خصائص الخدمات السیاحیة و -
 أنواع الخدمات السیاحیة و الفندقیة -
 تطور األسواق السیاحیة و صناعة السیاحة -
 البیئة العامة للتسویق السیاحي و الفندقي -
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 دراسة السوق السیاحي و الفندقي -
  

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  )0%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  

  :المراجع

تنظيم و إدارة المنشآت السياحية والفندقية  كلية التجارة عبد السالم أبو قحف ، .أحمد ماهر و د.د - 1
  .1999جامعة االسكندرية الطبعة الثانية 

 2006إدارة الفنادق و المنتجعات السياحية مكتبة النهضة المصرية د حسن اسماعيل الطافش ،  - 2
 1998إدارة الفنادق و رفع كفائتها االنتاجية، الطبعة األولى وائل للنشر محمد أمين ، السيد علي  - 3
  2009مدخل شامل، دار زهران للنشر ، األردن ، :خالد مقابلة ، التسويق الفندقي  - 4

5- J-P Lozato-Giotart et M Balfet, ‘’Management du tourisme : les acteurs, les produits, les 
marchés et les stratégies’’,  Pearson Education, 2004 
6- Jean-Louis Barma, ‘’ Marketing du tourisme et de l’hôtellerie’’, Editions d’Organisation, 
2004 

  

  
  

  الثاني السداسي
  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة عالقات الزبائن :المادة
  6:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

التعرف على مبادئ ادارة العالقة مع الزبون و دراسة الشكاوي و إلى تمكين الطالب من  تهدف المادة  
  الوالء إلدارةاالحتجاجات و بناء خطط  
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
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  سویقالتأسس بمعرفة مسبقة 
  

  :محتوى المادة 
 تطور مفھوم إدارة عالقات الزبائن -
 تعریف و أھمیة إدارة عالقات الزبائن -
 خطوات و استراتیجیات تنفیذ إدارة عالقات الزبائن -
 معاییر قیاس أداء إدارة عالقات الزبائن -
 أبعاد إدارة عالقات الزبائن -
 تحلیل ربحیة الزبائن -
 ء التسویقي للمؤسسات الخدمیةتأثیر إدارة عالقات الزبائن على األدا -

 
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
 :المراجع

1- Frédéric Jallat (2014),  Gestion de la relation client 4e édition : Total relationship 
management, Big data et Marketing mobile Broché  Ed Peelen  (Auteur),   

 
2- lars meyer waard (2015),Management de la fidélisation de la stratégie aux 

technologies digitales,2ème édition . 
 

  
  

  :الثاني  السداسي
  المنهجية :وحدة التعليم 

  حرير اإلدارياالتصال والت :المادة 
  4 :الرصيد
  2 :المعامل

 
 

  :أھداف المادة

  .والتحكم في تقنیات وأسالیب التحریر اإلداريتھدف المادة إلى تمكین الطالب من معرفة 
  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر
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  : المادة محتوى

 .مفھوم االتصال والتحریر اإلداري -
 .خصائص االتصال والتحلیل اإلداري -
 .أھمیة االتصال والتحریر اإلداري -
 .عملیات االتصال اإلداري -
 .أنواع ووسائل االتصال اإلداري -
  .اإلداري التحریر تقنیات -

  
  )دیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلطة التق( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

 %)50(تقييم مستمر%)+50(امتحان 

  )مراجع أساسية في المتوسط 4() إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 . دليل التحرير اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر): 2013(وهيبة غرارمي،  - 1
 ،لمراسلة، دار النشر واالشهار، الرويبةدليل تقنيات التحرير االداري و ا ):2007( رشيد حباني، - 2

 .الجزائر
 .الجزائر، دار المعرفة، باب الواد ،مميزات المراسالت و الوثائق االدارية ):2005( ميلود برادمة، - 3

4- Placide CODJO, (2009) : Les Documents de Communication Administrative et 
Commerciale, Cotonou, Benin, Imprimerie A-Z. 

  

  الثاني  السداسي
  المنهجية:وحدة التعليم 

  التسويق و السياحة المستدامة :المادة
  5:الرصيد
  2:المعامل
   :المادة أهداف

  الستدامة و السياحة وعالقة التسويق بهااتهدف المادة إلى تمكين الطالب من  معرفة المفاهيم المتعلقة ب
لمطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمعرف ا( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  

  محتوى المادة
  

 لسیاحة المستدامةاالطار المفاھیمي ل  -
 التسویق و عالقتھ بالسیاحة المستدامة  -
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 السیاحة البیئیة، االجتماعیة،العادلة،المسؤولة -
 المحمیات الطبیعیة -
 ةالتغیرات المناخیة وأثرھا على السیاح -
 إدارة الكوارث الطبیعیة -
 الوعي السیاحي  -
  إدارة المورث الثقافي والمعالم األثریة  -

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  

 :المراجع
- Grandjacquet L., Pache C. (2006). Projet : mise en place d’un tourisme vert. Qualités 

patrimoniales de la commune de Portiragnes. Commune de Portiragnes 
  

  
  
  

  الثاني السداسي 
  االستكشافية:  وحدة التعليم 

  قانون المنافسة  :المادة 
  2 :الرصيد
  1 :المعامل

  
   :أهداف المادة

  .مضمون ومجاالت تطبيق قانون المنافسةة تهدف المادة إلى تمكين الطالب من معرف
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  التعليم، سطرين على األكثر

  
  : محتوى المادة

 .مفھوم قانون المنافسة -
 .نشأة وتطور قانون المنافسة -
 .دور أھمیة قانون المنافسة -
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 ون المنافسةمصادر قان -
 .مضمون قانون المنافسة -
 .مجال تطبیق قانون المنافسة -
  .أحكام قانون المنافسة -

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

 %)50(تقييم مستمر%)+50(امتحان 

  )راجع أساسية في المتوسطم 4() إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 . الجزائر ،دار بلقيس للنشرقانون المنافسة، ): 2009(، مولود ديدان  - 1
 .لجمهورية الجزائريةرة بالجريدة الرسمية لالقوانين الصاد  - 2

 

  
  

  الثاني السداسي
  األفقية:وحدة التعليم 

  يةبأجنلغة  :المادة

  1:الرصيد

  1:المعامل
  

  :المادة أهداف
  .يةبجناالتصال السريع عن طريق اللغة األكين الطالب من  تهدف المادة إلى تم

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  
  جلیزیةاللغة اإلنبمعرفة مسبقة 

  
  محتوى المادة

- Starting the firm 
- Managing the firm 
- Insurance 
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- Business accounts 
- Bank and means of payment 
- The stock takeovers 
- International trade 
- Marketing and advertising 
- Information technology 

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  )%50(مرتقییم مست)+%50(امتحان 
  

  :المراجع
- Nidiau : l’anglais du tourisme.studyrama.2007. 
- Collectif : anglais du tourisme(proffession).Nathan.1992. 
 

 
 
 

  الثالث السداسي
  األساسية:وحدة التعليم

التسويق اإللكتروني السياحي و الفندقي: المادة  
  6:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

تكنولوجيا المعلومات واالتصال السياحي و كذا مزيج التسويق دة إلى تمكين الطالب من  التحكم تهدف الما
  . االلكتروني 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  
  التسویقأسس بمعرفة مسبقة 

  
  :دةمحتوى الما

 مدخل لتكنولوجیا المعلومات و االتصال -
 ماھیة التسویق االلكتروني -
 دراسة سلوك مستھلك الخدمة االلكترونیة -
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 المزیج التسویقي اإللكتروني للخدمات السیاحیة -
  المزیج التسویقي اإللكتروني للخدمات الفندقیة -

  )التقدیریة لفریق التكوین  یُترك الترجیح للسلطة( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  

  
  :المراجع

1- Cindy Dorkenoo, Les outils du marketing digital, du e-marketing,Marketing Digital, 

Eyrolles 2014 

 
 
 
 
 

  الثالث السداسي
  األساسية:وحدة التعليم 

الجغرافية السياحية :المادة  
  6:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

  ماني للسياحة اقليميا و عالمياالتوزيع المكاني و الزتهدف المادة إلى تمكين الطالب من  التحكم في 
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

    ).سطرین على األكثر
  

  .سیاحیةعامة ثقافة 
  

  :محتوى المادة
  

 تطور و مجال الجغرافیة السیاحیة -
 مناھج و أدوات البحث في الجغرافیة السیاحیة -
 المقومات الطبیعیة و البشریة للسیاحة  -
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 )اقلیمیا و عالمیا ( التوزیع المكاني و الزماني للسیاحة  -
 تأثیرات السیاحة على البیئة الطبیعیة و البشریة -
 المنظمات و الھیئات السیاحیة العالمیة  -
احة الجبلیة، سیاحة السیاحة الحمویة، السی: المقومات ، األثار، المواقع ( جغرافیة السیاحة في الجزائر  -

 ...)اإلستجمام، السیاحة الدینیة

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
 :المراجع 

  2009،مصرية  المكتبة األنجلو،جغرافية السياحة ، : محمد صبحي و حمدي أحمد الديب -
 
 
 

  الثالث السداسي
  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة الموارد البشرية :المادة
  6:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

  و وصف الموارد البشرية في قطاع السياحة و الفنادقتهدف المادة إلى تمكين الطالب من  عرض 
تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي( : المعارف المسبقة المطلوبة

  ).  سطرین على األكثر
  

  مادي اإلدارةب معرفة مسبقة
  

  :محتوى المادة
 

 توصیف و تحلیل الموارد البشریة  -
 تخطیط الموارد البشریة في قطاع السیاحة و الفنادق -
 اإلختیار و التوظیف في قطاع السیاحة و الفنادق -
 ة و الفنادقالتكوین و التقییم في قطاع السیاح -
 التحفیز  -
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  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
 :المراجع

 ، الموارد وتنمیتھا ، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن 2002صالح ، حسن عبد القادر ،  -
 
 
 

  
 
 

  الثالث السداسي
  المنهجية:  وحدة التعليم 

  منهجية البحث  :المادة 
  4 :الرصيد
  2 :المعامل

  
  :أهداف المادة

 حشو تفادي ؛ بها االلتزام ىلع والتعود ميةلالع الكتابة لبأصو يفرالتع: تهدف المادة إلى تمكين الطالب من 
 ةلالمشك وحل ،الحقيقة العلمية إلى ولوالوص تياذال لمالتع ىلع الطالب تعويد؛ ميةلع أسس دون المعلومات

  .يةلبالكلمذكرات ل يالنهائ جاراإلخ شكل وضبط توحيد ؛بنفسه
  

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  التعليم، سطرين على األكثر

  
  : محتوى المادة

 .ث العلمياإلطار المفاھیمي للبح -
 .مناھج وأسالیب البحث العلمي -
 .مشكلة البحث وفرضیاتھ -
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 طرق وأدوات جمع المعلومات -
 .توثیق البحث العلمي -
  .مخطط تنظیم المذكرة -

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طريقة التقييم

 %)50(تقييم مستمر%)+50(امتحان  

  )مراجع أساسية في المتوسط 4() إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : عالمراج
، دار صفاء )النظرية والتطبيق(ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي  - 1

 . 2000للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2006، ياضلرا ي،رالشق كتبةم ،)أساليبه أدواته، مفهومه،( العلمي  البحث عبيدا، ذوقان - 2
 .2004 ة،هرالقا اإلدارية، نميةربية للتالع المنظمة ،العلمية الرسائل وكتابة إعداد ريان، محمد ريان عاد - 3
  
  
  
  
  

  الثالث السداسي
  المنهجية:وحدة التعليم 

  دراسات حالة في التسويق السياحي :المادة
  5:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

  من  تحسين القدرة على معالجة وضعية حقيقية اتخاذ القرار و االتصال  تهدف المادة إلى تمكين الطالب
وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  

  .بالسیاحة و التسویق  معرفة مسبقة
  

  :محتوى المادة
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 قفنادعض البدراسات حالة  -
 وكاالت سیاحیةعض بدراسات حالة  -
  ھاحیصحت قدیم مسائل في التسویق السیاحي وت -

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
  

  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  
  

 :المراجع
- .AMIEL (V.), « L’étude de cas en marketing », Editions de l’Organisation, Paris, 

1991. 
 
 
 
 
 

  الثالث السداسي
  االستكشافية:وحدة التعليم 

  اعالم آلي :المادة
  2:الرصيد
  2:المعامل

  
  :المادة أهداف

  تهدف المادة إلى تمكين الطالب من  استخدام برامج المكتبية والتسيير
ة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف تفصیلي للمعرف المطلوب( : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).  سطرین على األكثر
  

 .اإلعالم اآللي  ئبمباد معرفة مسبقة
  

  :محتوى المادة
 Tableurبرنامج معالجة البیانات  -
  Powerpointبرنامج عرض البحوث -
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  )یق التكوین یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفر( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 

  
 

  :المراجع
- Ouvrages spécifique Excel  et power point  

 
 
 
 
 
 

  الثالث السداسي
  األفقية:وحدة التعليم 

  يةبأجنلغة  :المادة

  1:الرصيد

  1:المعامل
  

  :المادة أهداف
  .يةبجناألاالتصال السريع عن طريق اللغة تهدف المادة إلى تمكين الطالب من  

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ).  سطرین على األكثر

  
  جلیزیةاللغة اإلنبمعرفة مسبقة 

  
  محتوى المادة

  
  :محتوى المادة

- Starting the firm 
- Managing the firm 
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- Insurance 
- Business accounts 
- Bank and means of payment 
- The stock takeovers 
- International trade 
- Marketing and advertising 
- Information technology 

  
  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم

  
  )%50(تقییم مستمر)+%50(امتحان 
  :المراجع

- Nidiau : l’anglais du tourisme.studyrama.2007. 
- Collectif : anglais du tourisme(proffession).Nathan.1992. 
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
   

  
  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف االتفاقيات والعقود رفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة

  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (
  ) ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة( 

  
  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع

  

عن  تھا في اإلشراف المزدوجعن رغب).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 
  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 
  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 جان المناقشة ،المشاركة في ل -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  
  
 
  
  
  
  
  



42 تسویق سیاحي وفندقي                                                        جامعة باجي مختار عنابة         عنوان الماستر:  المؤسسة 
     

           2016/2017السنة الجامعیة  

  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :قة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوانالمواف :الموضوع
  

  :منالمقدم 
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 
  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  
  :مثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویت

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج  -
 .أو في إطار المشاریع المؤطرة

  
اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف  رخیسیتم تس

 وتنفیذھا إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .المشروع خارجیا لھذامنسقا )*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :ؤسسةالختم الرسمي للم

  


