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 السياحة و منتجاته و أصحاب المصلحة اكتشاف طبيعة قطاع•

 التعرف على األهمية السياحة في االقتصاد المحلي و العالمي•

 الحصول على مهارات التخطيط لتسويق المناسبات السياحية •

 أدخال التسويق في خطط المناسبات الرياضية•

 الحصول على المعرفة و التطبيق في التسويق السياحي•

اكتساب مهارات البحث التسويقي لدعم اتخاذ قرارات استراتيجية و تشغيلية في •

 قطاع السياحة

 تنظيم حملة تسويقية سياحية اكتساب مهارات •

 

اهداف البرنامج   

         

  :تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

 السياحة مقدمة عن قطاع•

 طبيعة الطلب في قطاع السياحة •

 سلوك المستهلك في قطاع السياحة•

 االثر االقتصادي لقطاع السياحة•

 السياحة في قطر•

 االثر االجتماعي و الثقافي للسياحة•

 ترويج المناسبات  و مناطق الجذب السياحي•

 تنظيم حملة تسويقية سياحية •

محتويات البرنامج 

       

 

 

 

 

: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على  نهاية  

 استخدام  مهارات تسويقية في مجال السياحة•

 المنشئات السياحية  معرفة أساسيات تسويق•

 أدارة تسويق المناسبات السياحية•

 استقطاب السياح  السياحي و  تطبيق مهارات لتحليل السوق•

 التعامل مع السياح و خلق االستدامة•

 مواجهة تحديات السوق السياحي العالمي و استخدام التسويق للتميز•

 

 مخرجات التعلم 
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 المهتمين بتسويق دولة قطر كوجهه سياحية عالمية•

 في مجال السياحة األشخاص الراغبين  بالعمل•

 المهتمين بالتسويق السياحي للتطوير في مجال عملهم•

 تطوير الوظيفي للعاملين في التسويق في المؤسسات السياحية •

 موظفي الجهات و الشركات العاملة في قطاع السياحة•

 العاملين في مجال التخطيط السياحي و تنظيم المناسبات•

 

 الفئة المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم استخدام اسلوب مزدوج بين الشرح النظري و التطبيق من خالل  .

 .استعراض حاالت دراسية

أيضاً يتم االعتماد على العمل الجماعي من خالل تقسيم المتدربين  

لمجموعات لتنفيذ تمارين و للتدريب على التفكير النقدي و البحث عن 

 .حلول تسويقية لحاالت دراسية مرتبطة بأعمالهم

الشرح النظري مهم كمدخل للتعريف بالتسويق لكن التركيز يكون على 

 .التفاعل مع المنهج و التدريب العملي على تطبيقاته

 

 /  المادة التدريبية 

   التكنولوجيا المستخدمة
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 بيانات المحاضر

 نبذة مختصرة 

 

 

 

 

لاير قطري  1700  
للتسجيل والدفع االلكتروني % 15خصم   
اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم   

 رسوم البرنامج 
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