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 دراسة خاصة

 أ . محمد احلجاوي



 

 ؟ والمسمٌات التً ٌشملها مفهوم المرشد السٌاحً  االدوار 

       مرشد الرحلة  -مدٌر الرحلة     -قائد المجموعة        -مرافق     -موضح ومفسر 

 

؟)انزً انزً ٌشركض عهٍٓب االسشبد انسٍبحً انقٕاعذ اْىٔضح 

 اقزشحٓب انعبنى فشًٌبٌ رٍهذٌٍ (؟

بحٍخ ٔيب ٌقذو يٍ يعهٕيبد انزٕافق ثٍٍ انًقٕيبد انسٍ -1

 ٔحقبئق رزعهق ثبنًٕضٕع رارّ

ٔاسركبص عًهٍخ االسشبد انسٍبحً عهى طشٌقخ رقذٌى  -2

 بحٍخسٍانًعهٕيبد نهًجًٕعبد ان

اسركبص يفٕٓو االسشبدىبنسٍبحً عهى انعذٌذ يٍ انعهٕو  -3

 أ ربسٌخٍخ، جغشافٍخ أ يعًبسٌخ سٕاء كبَذ عهًٍخ

د نٍس انزعهٍى ٔانزهقٍٍ ٔنكُّ اٌ انٓذف انشئٍس نالسشب  -4      

 ًٍ فً انًغبيشح ٔانًزعخ ٔاالثبسحٌك

  ؟؟؟؟ االسشبد انسٍبحً؟ ٔضح اًٍْخثٍٍ / 

رسٓى يُٓخ االسشبد انسٍبحً فً رٍٓئخ يعهٕيبد ٔثٍبَبد  (1

 دقٍقخ ٔصحٍحخ ٔيٕثقخ 
 ٌسٓى االسشبد انسٍبحً فً رطجٍق آنٍبد انزسٌٕق انًجبشش  (2
انزفبعم انًُشٕد ثٍٍ  ٌسٓى االسشبد انسٍبحً فً رحقٍق (3

 حضبساد انشعٕة 
رزطهت انحبجبد ٔانذٔافع انًخزهفخ نهسبئح اشجبعب ٔاٌ ْزِ  (4

انحبجبد ٔانذٔافع ٌزى رحقٍقٓب يٍ خالل رطٌٕش يُٓخ االسشبد 

 انسٍبحً
رزضًٍ يُٓخ االسشبد انسٍبحً عذدا يٍ انُشبطبد  (5

االجزًبعٍخ ٔاالقزصبدٌخ انفشعٍخ ْٔزِ انُشبطبد رؤدي انى 

ح انذخم انقٕيً يًب ٌُعكس اٌجبثب عهى رطٌٕش صُبعخ صٌبد

 انسٍبحّ 

الواجب توافرها فً  خمسا من الشروطاذكر س: 

الشخص الذي ٌسعى للحصول على ترخٌص ممارسة مهنة 
 االرشاد السٌاحً وفقا للنظام االردنً ؟ 

 الجنسٌة واتم العشرٌن من عمره اردنً .1

ف علٌة بجناٌة او جرم مخل بالشر محكومغٌر  .2

 واالخالق العامه

 االولى او ما ٌعادلها  الجامعٌةحاصال على الدرجه  .3

 والمعلوماتاالنجلٌزٌة  اللغةقد اجتاز امتحانً  .4

 السٌاحٌة

 التً تنظمها الوزارة الدورةقد اجتاز امتحان  .5

لممارسة مهنة المرشد السٌاحً وال ٌجوز له  متفرغا .6

 مزاولة اٌة وظٌفة او مهنة اخرى 

عند تقدٌم طلب االلتحاق بمهنة االرشاد  لمطلوبةالوثائق اما هً 

 السٌاحً؟
 االوراق الجامعٌة (1

 مصدقٌة عدم محكومٌة (0

 صورة عن الهوٌة الشخصٌة او جواز السفر (3

  المتبعة لحصول الشخص  الطرٌقة وااللٌةوضح

 ترخٌص العمل فً مهنة االرشاد السٌاحً ؟ 

تً د اللغة للتؤكد من لغته الهترسل الوزارة االسماء لمع (1

 سٌختص بها 

 شهور  6ٌخضع لدورة مدتها  (0

ٌخضع المتحانٌن النظري والعملً  , وبعد نجاحه ٌمنح  (3

 شهادة المزاولة لمهنة االرشاد . 

 

بها من قبل المرشد السٌاحً عند  االلتزامما هً االمور الواجب 
 مهم جدا ؟؟؟؟ممارسة مهنتة؟

 المواطنه الصادقة  باخالقالتحلً  - أ
 رالمقر الزيارتداء  - ب
( على صدره اثناء العمل الباجهوضع الرخصة ) - ت

 الوزارة اواظهارها لٌطلع علٌها السائح وموظفو
 رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل  تسلٌم - ث
على اكمل وجه اثناء مرافقته لالفواج  بواجباتهالقٌام  - ج

السٌاحٌة من اعطاء المعلومات الوافٌة والدقٌقة وشرحها 

 2عٌد المحددة للبرنامج السٌاحًوااللتزام بالموا

 المرشدٌن السٌاحٌٌن ؟ انواع

 عام  :فً جمٌع مناطق المملكة
 خاص:فً موقع جغرافً محدد

 منظم:ٌنظم ورٌتب وٌنسق وٌنفذ البرنامج السٌاحً
 مستكشف:ٌمتاز بالكفاءة وٌبرز جمال الطبٌعة وصحة البٌئة

 المإسسات الرسمٌة للدولة
 ةالشركات التجارٌة والصناعٌ

 ) مرشد عام / مرشد خاص ( فقط  االردنانواع المرشدٌن فً 



 

 نظامٌٌن

0202 

الخصائص الشخصٌة للمرشد  ؟مهارات االرشاد السٌاحًأهم 

 السٌاحً ؟
 

ٌمتلك الروح  –: ملما بالمعارف والمعلومات  الفنٌةالمهارات  -1

 ٌسعى للتجدٌد –البحثٌة 
 –القدرات العقلٌة  –ة : تشمل السمات الشخصٌ الذاتٌةالمهارات  -0

 –الثقة  –قوة االرادة  –الشعور بالمسإولٌة  –المبادأه واالبتكار 
 الصدق  – االمانة الشخصٌة –المرونة  –االعتداد بالنفس 

 –: قدرته على رإٌة البرنامج بشكل متكامل  االدراكٌهالمهارات  -3

تفهمه لشبكة العالقات العامة معرفة واضحة باوضاع المجتمع 
 لتشرٌعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة , وعالقته بالجمتع المحلً .ا

: فنه بالتعامل مع البشر بمستوٌاتهم  االجتماعٌةالمهارات  -4

 ان ٌكون متطلع بعمق على الطابع البشري –المختلفة
 امثلة  8المهارات الذاتٌة اتى وزاري 

فً  قبل البدءاذكر اربعا من واجبات المرشد السٌاحً 
 البرنامج السٌاحً؟ تطبٌق

 معرفة األجر الشخصً له اوال -1
مناقشة ما جاء بالبرنامج السٌاحً بتفاصٌله جمٌعها  -2

 قبل اعطاء الموافقة او الرفض على ذلك
االنتباه الى االمور القانونٌة جمٌعها لكٌال ٌرتكب  -3

 المرشد السٌاحً اي مخالفة فً اثناء قٌامه بالعمل
فً البرنامج معرفة متطلبات السائح المشمولة  -4

 السٌاحً 
 

 المجموعة قبل وصولاهم واجبات المرشد السٌاحً 

 السٌاحٌة؟
دراسة البرنامج المتفق علٌه جٌدا والتاكد من دقة المواعٌد  -1

    وقابلٌتها للتنفٌذ
تجهٌز قائمة باسماء افراد المجموعة السٌاحٌة القادمة  -0

 وباكثر من نسخة
راد المجموعة تهٌئة المطبوعات المقرر توزٌعها على اف -3

 السٌاحٌة 
استالم سلفة مالٌة لتغطٌة المصروفات التً تتطلب الدفع  -4

 النقدي المباشر
 التاكد من سالمة وسٌلة النقل السٌاحً ونظافتها -5
 التؤكد من التجهٌزات الفنٌة للحافلة  -6

 المجموعة السٌاحٌة  عند استقبالالسٌاحً واجبات المرشد 

 راد المجموعةضرورة الوصول الى موقع التقاء اف -1
رفع الفته باسم شركته والشركة المنظمة فً مكان  -2

     مناسب
التعرف الى المجموعة وقائدها ومساعدتهم فً انجاز  -3

 المعامالت الرسمٌة
عد الحقائب ولصق ملصق الشركة الخاص بذلك  -4

 علٌها
التاكد من عدد االفراد فً المجموعة عند الصعود الى  -5

 الحافلة
 مة العودة الى مكان االقا -6
 تسلٌم الغرف للمجموعة  -7
 ) سإال فرعً(االجتماع مع قائد المجموعه  -8

الى مكان  اثناء العودةما هً االجراءات التً ٌقوم بها المرشد 

 وفً الطرٌق اثناء العودة لمكان االقامة ؟  االقامة؟
 الترحٌب بافراد المجموعة السٌاحٌة -1

 تهمتقدٌم موجز عن برنامج الرحلة السٌاحٌة ومواقع اقاما -0

 توضٌح العملة الوطنٌة وفئاتها وكٌفٌة التحوٌل -3

 تقدٌم شرح مبسط عن العادات والتقالٌد -4

 سؤال فرعي         

 

المرشد السٌاحً مع قائد المجموعة  اجتماعبرر اهمٌة 

السٌاحٌة بعد االنتهاءمن عملٌة استقبال المجموعةالسٌاحٌة 
 وتسكٌنهم بالفندق ؟ 

 مجموعات كافةتدقٌق اسماء االفراد فً ال -1

االتفاق على اسلوب تنفٌذ البرنامج ووقت الحركة  -2

 صباحا

القضاٌا الخاصة بالمجموعة مثل مرض احد افراد  -3

 المجموعة

 الرحلة السٌاحٌة؟ اثناء تنفٌذ برنامجواجبات المرشد السٌاحً 

االلتزام الدقٌق ببرنامج الرحلة السٌاحٌة وعدم اجراء اي  -1
       تغٌٌرات  

 لتام بالمواعٌدااللتزام ا   -0
 تفتٌش الحافلة السٌاحٌة    -3
التاكد من حجوزات المطاعم واالقامة بالتواصل مع الشركة  -4

 السٌاحٌة المنظمة
 التاكد من عدد افراد المجموعة السٌاحٌة  - 5      

 التؤكد من عدد الحقائب  - 6

 االلتزام بدقةعرض المعلومات  المعطاة عن المواقع السٌاحٌة -7 



 عند انتهاءخطوات التً ٌتبعها المرشد السٌاحً ما هً ال
  البرنامج وتودٌع المجموعة  السٌاحٌة؟

تسلٌم قائد المجموعة الوثائق والوصوالت المتعلقة  -1
 بافراد المجموعة

 التاكد من جوازات السفر -2
 التاكد من تذاكر السفر وصالحٌتها -3
 تدقٌق الحسابات الشخصٌة الفراد المجموعة كافة -4
 الحقائب التاكد من عدد -5
التاكد من عدد المسافرٌن قبل مغادرة المجموعة  -6

 المطار
 النتظار حتى رحٌل المجموعة  -7
كتابة تقرٌر مفصل عن الرحلة لتقٌٌمها وحصر  -8

 المصروفات وتطوٌر البرنامج

والخطرة التً  الحرجة اسس التعامل مع الحاالتاذكر اهم 

  تواجه المرشد السٌاحً؟
 حكم باعصابهان ٌكون على قدر كبٌر من الت -1
التغلب على بعض التشنجات التً من الطبٌعً ظهورها على  -0

 السائح
 عدم اظهار اي نوع من ردة الفعل مهما كانت الحاله -3
 اظهار اكبر قدر ممكن من الثقة بالنفس للسائح -4
التركٌز على االشخاص الذٌن حاالتهم النفسٌة اضعف من  -5

 حٌث طمؤنتهم
طرٌقته  كبح جماح ) منع ( اي شخص التصرف على -6

 الخاصه
ان ٌتوفر فً جٌب المرشد دفتر صغٌر علٌه ارقام الهواتف  -7

 المهمة

 فً االرشاد السٌاحً؟ اهداف العالقات العامهاذكر اهم 

 ) مهم ( مٌزه عن السإال المقابل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والسإال االسفل

  ٌة متكاملة لتحقٌق االهدافماعال برامجوضع  -1

 السٌاحٌةجٌدة للبلد والمنشؤة  سمعةبناء  -2

 عن عادات وتقالٌد المجتمع صورةاعطاء  -3

 السٌاحً بٌن سكان المواقع السٌاحٌة الوعًنشر  -4

فً مهنة االرشاد  االلتزام بؤخالقٌات العملفسر اهمٌة 

 السٌاحً ؟) ما ٌمكن ان نستفٌده من االلتزام االخالقً (؟؟

: ٌإدي االلتزام باخالق العمل فً مهنة االرشاد السٌاحً الى 32س

 دة امور اذكرها؟ع
جمٌلة عن البلد المضٌف تساعد على صناعة  صورةاعطاء  -1

 السٌاحة فٌه
 السٌاحً مما ٌنعكس اٌجابا على الدخل القومً الدخلزٌادة  -0
 المرشد السٌاحً بنفسه ثقةدعم  -3
 للخطرتقلٌل تعرض المإسسات السٌاحٌة  -4

 

لدى المرشد السٌاحً؟ مع  مهارات العالقات العامةاهم 

 ؟؟؟او ٌكون عالقته () مع من ٌتعامل منها؟توضٌح كل 
 عالقته بالسٌاح 

  عالقته مع العاملٌن بالفنادق)الغاء الحجز وتعدٌله

 وتؤكٌده (

 عالقته بشركات النقل والسٌاحة 

 عالقته باصحاب الخدمات السٌاحٌة 

 عالقته بالهٌئات المختصه  

  وتكوٌن عالقات جٌدة وطرٌقة محادثتهم معرفة اصول عملهم

المشتركةفً عملٌة االتصال  االطراف الخمسةر اذكس:

 ؟ السٌاحً 
  المرسل: )المرشد السٌاحً( -1

 مجموعة الكلمات  مات السٌاحٌة(الرسالة: )المعلو -0

 القناة : )وسٌلة االتصال -3

 المستقبل: )السائح( -4

 ارجاع األثر: )االستجابة( -5

 

وضح اهم االجراءات المتبعة من قبل المرشد السٌاحً فً 

 السٌاحً ؟ اجراء االتصالعند  صال السٌاحً؟عملٌة االت

 ؟؟؟؟؟ التاكد من غرض االتصال -1

 معرفة المجموعة السٌاحٌة -2

 ٌبنً رسالته واضعا المستقبل فً ذهنه -3

 اختٌار وسٌلة االتصال المناسبة -4

 اختٌار وقت االتصال المناسب -5

 فً القطاع السٌاحً؟  اهداف مٌثاق العملعدد اهم  

 ته ورسالته تعزٌز انتماء العامل لمهن -1

 تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتقدمه -0

 االرتقاء بالسٌاحة -3

توعٌة العمل وتحفٌزه فً مهنة االرشاد السٌاحً باهمٌته  -4

 ودوره فً بناء مستقبل وطنه

 

فً مٌثاق  االمثلة على القٌم العلٌاعدد بعض 

 ؟؟؟؟اخالقٌات االرشاد السٌاحً 

 الصدق فً القول   -1

 م العدل فً الحك -0

 االخالص فً العمل -3 

 

 

 حً ؟ فً عمل المرشد السٌا مصادر االخالقٌاتاذكر اهم 

  
 البٌئة االجتماعٌة والعادات والتقالٌد    -1

 التشرٌعات السٌاحٌة        -0

 ( فرعً) سإال مهم  المصدر الدٌنً    -3



 

  العمل فً االرشاد السٌاحً مصادر اخالقٌاتمن 

دٌان السماوٌة (حٌث أمرت اال المصدر الدٌنً)  

 مهم  االنسان بعدة امور اذكرها ؟

 حسن المعاملة –3     طاعة هللا  -0    التقوى  -1

معاملة الجمٌع معاملة  -5االستقامة فً المعاملة   -4  

 حسنة 

االمر بالمعروف والنهً عن  -7نصٌاع ألوامر هللا  اال -6

 المنكر

 

تشرٌعات التً تنبع من ال(  القوانٌن) المصادر ستا منعدد 

والتً تشكل مصدرا مهما  عمل المرشد السٌاحً  فً السٌاحٌة 

عدد )  ؟ مصادر االخالق فً العمل بمجال االرشاد السٌاحًمن 

  ( ؟؟ القوانٌن

 التً تحدد عمله   القوانٌن -0الضوابط االخالقٌة       -1

القوانٌن التً تحثه على  -4سلوكه التً تحدد   القوانٌن -3 

 االرتقاء بالعمل السٌاحً  - 5   خالق الفاضلةالتمسك باال

 تقدٌم خدمة جلٌلة للمجموعات القادمة لالردن -6 

الواجب توافرهما فً الشخص الذي ٌمارس  لشرطانا

نظام الخدمة المدنٌة فً التً اكدها  االرشاد السٌاحًمهنه 

 االردنٌة الهاشمٌة ؟  المملكة

 () ان ٌكون صالحا من الناحٌة االخالقٌة 

 ) حسن السمعة ( 

  باخالقٌات مهنة االرشاد السٌاحً؟ وسائل النهوضاذكر اهم 

 وضع قانون او قواعد اخالقٌة لسلوكٌات المرشد السٌاحً -1

وضع ما ٌسمى بـ )االستشارة االخالقٌة( لدى الجهات  -0

 المشرفة على عمل المرشد السٌاحً

 عقد دورات تدرٌبٌة للمرشد السٌاحً -3

 وٌة للمرشدٌن السٌاحٌٌنوضع حوافز مادٌة ومعن -4

آلداب السٌاحة,   العالمٌة قرار المدونهعلى ماذا ٌنص 

فٌما  اهداف الجمعٌة العامة لألمم المتحدةومتى أقر؟ ما 

 ٌتعلق بتنشٌط السٌاحة وتنمٌتها ؟ٌكرر ... بصٌغتٌن ؟؟؟؟
 االسهام فً التنمٌة االقتصادٌة -1
 التفاهم الدولً  -2
 السالم والرفاهٌة -3
 المً لحقوق االنساناالحترام الع -4
 الحرٌات االساسٌة وتوفٌرها للجمٌع دون تمٌز  -5
 

من اهداف الجمعٌة العامة لالمم المتحدة فٌما ٌتعلق 
 توفر الحرٌات للجمٌعبتنشٌط السٌاحة وتنمٌتها ان 

 ) امور ( اذكرها  تمٌٌز من حٌث اربعة اسسدون 

 اللغة  ( -الجنس    -ٌن   الد   -)  العرق    
تشرٌن االول/اكتوبر سنه 1اٌلول/سبتمبر و  07الفترة اقر فً 

م فً دورتها الثالثه عشر التً عقدت فً سانتٌاغو تشٌلً 1999

 (426واعتمدت بموجب قرار رقم ) 

 

 
 .؟الدولٌةأنواع المنظمات السٌاحٌة اذكر أهم   

 . حكومٌة وغٌر حكومة    حةمفتوحة غٌر مفتو .1

 ئٌة وإدارٌة أو تشرٌعٌة. قضا   4 . شاملة ومتخصصة3

 . تنتهج مبدأ العمل التطوع6ً  . عالمٌة وإقلٌمٌة5

 تذكر كلمة عكس؟؟؟؟؟؟

 .المنظمات السٌاحٌة الدولٌة خصائصوضح أهم 

 تتصف المنظمات السٌاحٌة الدولٌة بعدة خصائص, اذكرها:
 تتؤلف من مجموعة من الدول ذات السٌادة. .1

 (.تتمتع بصفة الدٌمومة )االستمرارٌة .2

 أساسها القانونً عبارة عن معاهدة دولٌة. .3

 .        تمتلك الشخصٌة القانونٌة. 4

 .        تتضمن اجهزة وهٌئات مختلفة5

 .      تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول على تحقٌقه6

 .؟غٌر الحكومٌةوسمات المنظمات السٌاحٌة خصائص أهم   رواذكوضح 

 قانونٌةال تتمتع بالشخصٌة أو األهمٌة ال .1

 تخضع المراكز التابعة لها إلى قانون البلد الموجودة فٌه. .0

 ال تتمتع بؤي امتٌازات أو إعفاءات .3

 

الوحدة 

 الثانٌة



 :للمنظمات السٌاحٌة  مصادر القواعد القانونٌةاذكر أهم 

 ( دولٌة) تذكر كلمة والدولٌة.؟

 دولٌةاتفاقٌات ومعاهدات  .1

 العام الدولًمبادئ القانون  .2

 الدولٌةظمة القرارات الصادرة عن المن .3

 لدولٌة.         األعراف ا4

 .؟فً منظمة السٌاحة العالمٌة مزاٌا العضوٌةوضح أو بٌن أهم 

 حول القضاٌا السٌاحٌة المشورةاالستفادة من -1

 السٌاحة تحكماإلسهام فً تبنً معاٌٌر عالمٌة وممارسات --0

 هاالبٌانات المؤخوذة من البلدان تحلٌلها ونشر جمعاالستفادة من .-3

معلومات المنظمة  لبنكحق الوصول  -5 التصوٌتتمتع الدول بحق -4

 التدرٌبٌة  الدوراتالمشاركة فً  -6

 مع صناع القرار بؤعلى المستوٌات  التشاور -7

 

 :؟ ؟؟؟التً تقدمها منظمة السٌاحة العالمٌة البرامجأهم هً 

 ؟؟؟؟؟تنمٌة تذكر كلمة 

 السٌاحة العالمٌة. التً تتمثل بها منظمة النشاطاتأو اذكر 

 الموارد البشرٌة تنمٌة. 3 التنمٌة. التعاون من أجل 1

 السٌاحٌة للتنمٌة. الجودة النوعٌة 4 المستدامة التنمٌة. 0

 . إحصائٌات التحلٌل االقتصادي5

 مكثف سٌاحة

 0202نظامٌٌن 

 ذكر فقط ؟العربٌةالسٌاحٌة  منظماتاذكر أهم ال
 

  . منظمة السٌاحة العربٌة1

 جلس الطٌران المدنً للدول العربٌة. م0

 . االتحاد العربً للفنادق 3

 . اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة والسفر العربٌة4

 . المنظمات السٌاحٌة االردنٌة5

 ذكر فقط األردنٌة.؟لسٌاحٌة المنظمات ااذكر أهم 
 . هٌئة تنشٌط السٌاحة0 . وزارة السٌاحة واآلثار1

 . جمعٌة مكاتب وشركات السٌاحة والسفر4  . جمعٌة الفنادق األردنٌة3

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌئٌة البحرٌة5

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعه6

 . جمعٌة أصحاب المطاعم السٌاحٌة األردنٌة7

 الدولٌة لتطوٌر القطاع األهداف العامة لالتفاقٌاتاذكر أهم 

 السٌاحً. 

 لقطاع السٌاحً:أهداف االتفاقٌات الدولٌة فً تطوٌر ا

 التعاون بٌن الدول الموقعة على االتفاقٌة فً التروٌج.  1

 السٌاحً 

 تحفٌز وتدفق االستثمارات السٌاحٌة بٌن الدول . 0 

 ) الجمارك والضرائب ( تخفٌف القٌود األمنٌة.  3 

 بناء أنظمة إلكترونٌة للحصول على التؤشٌرات السٌاحٌة.  4 

 جاللة الملك عبد هللا  زاتوانجا جهودوضح أو اذكر أهم 

 فً االتفاقٌات  بن الحسٌن حفظه هللا  لثانًا

 الدولٌة فً تطوٌر القطاع السٌاحً.؟

 .رفع المستوى المعٌشً للمواطن األردن1ً

 .تطوٌر المواقع األثرٌة والسٌاحٌة0

 .تحقٌق تقدم ملموس فً تنفٌذ المشروعات السٌاحٌة3

 الدخل القومً.نمو فً االستثمار السٌاحً وزٌادة 4

 .انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌة5

 .توقٌع اتفاقٌة شراكة مع االتحاد األوروب6ً

 .توقع اتفاقٌة األٌفتا7

 .توقٌع اتفاقٌة التجارة الحرة العربٌة8

 .توقع اتفاقٌة التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة9

فً الحفاظ على امن واستقرار  0212( عام 14.حٌازة االردن على المرتبة )12

 المواطنٌن وتوفٌر االمن السٌاحً واالهتمام به .

 حال) تكتب اجابة السإالٌن كجهود واتفاقٌات معا فً 

 طلب السإال اذكر الجهود , ولكن اذا طلبت االتفاقٌات

 ( 9/ الى /  5من نقطة ) تكتب لوحدها فقط
التجارة الحرة العربٌة /  االٌفتا  /  الشراكة مع االتحاد االوروبً /

التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة / انضمام االردن لمنظمة التجارة 

 العالمٌة 

 

 كل من االتفاقٌات لتطوٌر السٌاحة مع الدول  متى وقع األردن

 التالٌة؟

 1999  المغرب ـــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224            الكوٌت ـــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224  اإلمارات ــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224  سٌااالتحادٌة  ـــــــــ      رو            األردن ــــ -

 0225   ــــ           كورٌا          ــــــــ      األردن ـ         -

 0226            جان ــــــــــــــأذربٌ          األردن ــــــ       -   



 

 ) لو اتى السإال : تصنف المنظمات الدولٌة تبعا لثالث عوامل اذكرها ( : أقسام المنظمات الدولٌة حسبكر/ عدد اذ

 ؟؟؟؟؟؟ السلطة التً تمارسها    -العضوٌة     -الهدف      -حسب :   

 ,....................... ) تقسم المنظمات تبعا لهدفها الى (:  ) حفظ مثال ( ؟؟؟؟؟هدفــــــــــــــــــــها: .1

 منظمات خاصة, وتقسم إلى:مع ذكر مثال ؟؟؟؟؟؟ -ب                     منظمات عامة. –أ 

 اقتصادٌة.) صندوق النقد الدولً (                                                     

 ) الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة (  علمٌة.                                                  

 اجتماعٌة وإنسانٌة ) منظمة السٌاحة العالمٌة ( ) منظمة العمل الدولً (                                                    

 مواصالت )  اتحاد البرٌد العالمً  ( ) االتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة (تتعلق بال                                            

 :............. ) تقسم المنظمات تبعا لعضوٌتها الى ( :العضـــــــــــــوٌة .2

 منظمة عقائدٌة -ج  منظمة إقلٌمٌة                                         -منظمة عالمٌة                            ب –أ 

 )االمم المتحدة (              )جامعة الدول العربٌة ( ) االتحاد االفرٌقً (                      ) منظمة المإتمر االسالمً (    

 :.......... ) تقسم المنظمات تبعا للسلطة التً تمارسها ( :السلطة التً تمارســـــها .3

 عامة -د                     إدارٌة -رٌعٌة                     جتش –ب              قضائٌة –أ  

 كمة العدل الدولٌة (     ) منظمة العمل الدولٌة (         )  اتحاد البرٌد العالمً  (                      ) االمم المتحدة ( ح) م

 حاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة(    ) منظمة الطٌران المدنً (     ) االت                              

 

 عدد اهداف / اذكر مقر 

 

 أهداف المنظمة عدد األعضاء تارٌخ إنشائها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة

 العالمٌة
 / مدرٌد 1905

 بلدا   145

 أقالٌم 7

 عضوا   352

 منتدبا  من القطاع

 الخاص 

 للسٌاحة نقل الخبرات والتجارب والمعرفة الفنٌة 

 اإلسهام فً بناء قدرات العاملٌن فً السٌاحة 

 تعزٌز الشراكة فً  التنمٌة السٌاحٌة 

 تروٌج السٌاحة كآلٌة للسالم وأداة تعاون مشترك 

 تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول 

 األهداف والمهام تارٌخ إنشائها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة العربٌة

 السعودٌة

 

 

 

 

 وزاري فرعً

 دور المنظمة

 فً تشجٌع

 الحرف الٌدوٌة

  تعظٌم العوائد االقتصادٌة للسٌاحة, وتفعٌل مشاركة 
 الخاص والمجتمعات المحلٌة.لقطاع 

 اعتماد قطاع السٌاحة كؤداة فاعلة لتحسٌن الدخل 
 من الفقر والبطالة, وتعزٌز مبدأ الشراكة فًوالحد 

 اإلدارة الوطنٌة للسٌاحة. 
  سٌاسات التسوٌق السٌاحً والتروٌج لها وضع 

 وتعظٌم العوائد االقتصادٌة للسٌاحة

 خلق بٌئة استثمارٌة حاضنة للمشارٌع السٌاحٌة 

 تشجٌع صناعة الحرف الٌدوٌة وزٌادة اسهام المجتمعات فٌها 

 لخلق قطاع حرفً مة ووضع انظمة بالتعاون مع الحكو

 .  بالصناعات التقلٌدٌة والتراثٌة متخصص

 وزٌع المنافع السٌاحٌة جغرافٌا  بٌن مختلف االقالٌمت  

 مجلس الطٌران المدنً للدول 

 العربٌة
 القاهرة

  السٌاحًالتنسٌق بٌن المنظمات العربٌة والعالمٌة فً مجال النقل 

 ًتوحٌد القوانٌن والنظم والتشرٌعات الخاصة بالطٌران المدن 

 ل السٌاحًتشجٌع التعاون العربً فً مجاالت السٌاحة والنق 



 
 تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح

 

 القاهرة االتحاد العربً للفنادق
 التنسٌق والتعاون بٌن المنشآت الفندقٌة 

  رعاٌة المصالح الفندقٌة فً الدول العربٌة 

 اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة

 والسفر  العربٌه 
 بٌروت

 دعم مصالح األعضاء ورعاٌتها 

 تنشٌط السٌاحة العربٌة البٌئٌة وتطوٌرها 

 ثاروزارة السٌاحة واآل

 1903مدٌرٌة اآلثار/ 

 1953دائرة السٌاحة/ 

 1970وزارة السٌاحة 

 تنمٌة السٌاحة وتطوٌرها 

 المحافظة على المواقع السٌاحٌة وتسوٌقها 

 1998 هٌئة تنشٌط السٌاحة
 نشر الوعً السٌاحً*    تنشٌط الحركة السٌاحٌة وتروٌجها 

 ًالتسوٌق السٌاح 

 عمان جمعٌة الفنادق األردنٌة
 وزاري فرعً:  مٌزاتها اذكر توى ممارسه مهنه السٌاحهرفع مس 

 ( استقالل مالً واداري 0 ذات شخصٌة اعتبارٌة  (1 

 ( تملك االموال المنقولة وغٌر منقولة 3

 جمعٌه مكاتب وشركات 

 والسفر   السٌاحه
 عمان

  بٌع تذاكر السفر   * اجراء الحجز فً الفنادق 

  *  تؤمٌن التؤشٌرات للسٌاح تؤمٌن خدمه السٌارات السٌاحٌه 

 تؤمٌن السٌاح وأمتعتهم لدى شركات التؤمٌن وفقا للقوانٌن 

 الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌئة 

 البحرٌة 
1995 

 الحفاظ على المصادر البحرٌة الطبٌعٌة 

  وتحقق رإٌتها من خالل : أ( حماٌه البٌئه السٌاحٌه 

 القرار ب( التوعٌه البٌئٌه الوطنٌه ج ( التؤثٌر على متخذي 

 د( التنمٌه السٌاحٌه المستدامه 

 الجمعٌة الملكٌة

 لحماٌة الطبٌعة

 تعمل على تحقٌق 1996

 رسالتها فً الحفاظ السٌاحة 

 البٌئٌة فً االردن من خالل :

 
 اداره برامج توطٌن األحٌاء  البرٌه  /  انشاء شبكه من المحمٌات الطبٌعٌه(1

 لحماٌة الطبٌعة فً االردن المتخصصة المهدده باالنقراض/ القٌام بالدراسات (0

 التؤكد من تحقٌق منافع اقتصادٌة واجتماعٌة للمجتمعات المحلٌة (3

 حول قضاٌا حماٌة الطبٌعة بٌن فئات المجتمع نشر الوعً البٌئً (4

 وبناء قدرات العاملٌن فً المإسسات البٌئٌة فً االردنتوفٌر برامج التدرٌب (5

  فً برامج حماٌة البٌئة االردنٌةتروٌج المشاركة الشعبٌة (6

 نظام اتحاد الجمعٌات السٌاحٌه 

 االردنٌه
 

 ( تقدٌم المشوره للجمعٌات السٌاحٌه0( تنشٌط حركه السٌاحه 1مهماته : 

 ( عقد المإتمرات والمشاركه فٌها4(تمثٌل الجمعٌات داخل وخارج المملكه 3

 جمعٌة أصحاب المطاعم

 السٌاحٌة األردنٌة
 

  على حقوق األعضاءالمحافظة 

  األسس والقواعدالمشاركة فً تصنٌف وترخٌص المطاعم وفق 

 المشاركة فً تدرٌب الكوادر الفنٌة العاملة وتؤهٌلهم 

  المشاركة فً عقد المإتمرات واالجتماعات والندوات والمعارض 

 السٌاحٌة داخل وخارج المملكة وخارجها 

 تلفة فً تدرٌب سهام مع الوزارة والمإسسات التعلٌمٌة المخاال 
 الكوادر الفنٌة العاملة فً قطاع المطاعم  ودعمهم .

 

 الجمعٌه االردنٌه للسٌاحه

 االنسانٌه 

 0212تؤسست عام 

 فً عمان

 االسهام فً تنشٌط سٌاحه ذوي االحتٌاجات الخاصه 

 اعداد المرشدٌن فً قٌاده ذوي االعاقات المختلفه 

 عقد المإتمرات فً تطوٌر السٌاحه االنسانٌه 

 تدرٌب ذوي االحتٌاجات الخاصه على الحرف الٌدوٌه 



 الىخدة الاولى )اطاطُاث الخخطُط الظُاحي(

 الدزض الااٌو ) اطاطُاث الخخطُط الظُاحي (

 ض1- ؽدد اطالُب الخخطُط الظُاحي: ) مؿ ػسح ول منها / أو مالفسقا (

الخخطُط الظُاحي الخؾاووي-1 خطُط مً الاؽلى الى الاطفلالخ -   2 الخخطُط مً الاطفل الى الاؽلى-   3  

 *ًجب ان ًىىن الخخطُط الظُاحي ؽملُت مؼترهت بين: 2ض

 الجهاث الحىىمُت املؼسفت ؽلى هرا اللطاؼ.  2  الجهاث املىغمت لللطاؼ الظُاحي  .1

 (املظتهلىين لهره الخدماث )الظُاح. 4           ملدمي الخدماث الظُاخُت ,اا3

 املجخمؿ املظُف للظُاخت. 5

 ض3- ٌؾخمد هجاح الخخطُط الظُاحي ؽلى ؽدة ؽىامل حؼمل ما ًؤحي : ) ؽلى ماذا ٌؾخمد هجاح الخخطُط الظُاحي (

 . مً الخطت الىطىُت للخىمُت الاكخصادًت والاحخماؽُت أان جىىن خطت جىمُت الظُاخت حصءا ال ًخجصا .1

 . كخصادًت املدخلفتان ًخم  جدلُم الخىاشن بين اللطاؽاث الا .2

 .خد الخُازاث الاطتراجُجُت للخىمُت الاكخصادًت ؤان ًخم اؽخباز جىمُت الظُاخت ه .3

 . كُام الدولت بخددًد مظخىي الىمى املطلىب وحجم الخدفم الظُاحي .4

 . جددًد دوز ول مً اللطاؽين الخاص والؾام في ؽملُت جىمُت املىاكؿ الظُاخُت .5

ا. ظُاخُت باليؼاط الاكخصادي الؾام وجددًد ؽالكت ذلً باملدافغت ؽلى البِئتالترهيز ؽلى ؽالكت الخىمُت ال .6

 ض4- خدد جىحهاث الخخطُط الظُاحي: ؟ 

االخىحه املظخدام. 5   الخىحه هدى املجخمؿ. 4   الخىحه املادي.  3   الخىحه الاكخصادي. 2   الخىحه البُئي .1

 ض5- اذهس اطع الخخطُط الظُاحي:

ت في املىاكؿ الظُاخُت لىماثاملاملدافغت ؽلى  -1 ت والحظاٍز في اطخؾماالث الازاض ي في املىاكؿ الظُاخُت الخدىم - 2 ,االبؼٍس  

الظُاخت اللطُفت حشجُؿ - 5    الؾمساوي للمىطلت الازجلاء - 4  الخىمُت والخخطُط الظُاحي مخطلباثجدلُم  -3  

 

 -ض6 ؽدد الازاز الظلُُت املىزسة ؽلى زطا الظائذ 

خامالاشد -1 الخلىر البصسيا-             2 جلىر الهىاء-                   3 الظىطاء-                    4   

 ض 7-اذهس فىائد الخخطُط الظُاحي:  

. جددًد املىازد الظُاخُت وصُاهتها والاطخفادة منها بؼيل مىاطب في الىكذ الحاطس واملظخلبل1    

طاؽاث الاخسي بهدف جدلُم اهداف الظُاطاث الؾامت للخىمُت الاكخصادًت . جياملُت اللطاؼ الظُاحي وزبطه مؿ الل2

 والاحخماؽُت 

. جىفير ازطُت مىاطبت الطلىب اجخاذ اللساز  لخىمُت الظُاخت في اللطاؽين الؾام والخاص 3  

س والاطدباهاث ووطؾها جدذ ا4 ًدي طالبيها. جىفير املؾلىماث والبُاهاث والاخصائُاث والخسائط واملخططاث والخلاٍز  

س اللطاؼ الظُاحي وجىشَؿ زماز جىمُخه ؽلى افساد املجخمؿ5 ادة الفىائد الاكخصادًت والاحخماؽُت والبُئُت مً خالٌ جطٍى . ٍش  



   

 الدزض الثالث )الخيامل بين الاكلُم الخخطُطي والاكلُم الظُاحي(:

ص ( :  ض1 -اذهس ميزاث او مصاًا الاكلُم الظُاحي ) حؾٍص

ت حمُؾها داخل مىطلت حغسافُت مؾُىه في خصمت واخدهججمُؿ املل-1 ىماث الطبُؾُت والحظاٍز  

ص الى-2 س صىزة ذهىُت مخياملت جصف الاكلُم الظُاحي ؽلى اهمل وحه- -3   فاءة الدظىٍلُت لالكلُم الظُاحي حؾٍص جطٍى  

ص مبدا الؼساهت بين امليؼآث واملئطظاث الظُاخُت -4 ص الخؾاونا- 5  حؾٍص 0ً اللطاؽين الخاص والؾابين ول م حؾٍص  

 

 -ض2- اذهس السوائص السئِظُت التي ػملتها الاطتراجُجُت الىطىُت للظُاخه:

م الظُاحي-1 س املىخج الظُاحي- 2    الدظٍى س طىق الؾمل- 3     جطٍى البِئت الداؽمت- 4     جطٍى  

 ض3- -ؽدد الاكالُم الظُاخُت ومدافغاتها:

كلُم الىططا الاكلُم الجىىبي الاكلُم الؼمالي  الاكلُم الغسبي الاكلُم الؼسقي 

  الطفُلت ازبد

 ؽمان

 البللاء الصزكاء

 مؤدبا املفسقا مؾان عجلىنا

 الىسن الؾلبت حسغ

 

س املىاكؿ الظُاخُت: مؿ  ؟ :  ض4 -اذهس اهم مبادئ جطٍى

 كىة الجرب جىىؼ املىخج الخفسد الجىده

 

س اي مىكؿ طُاحي؟:  ض5  -اذهس الفسق بين اللطاؼ الؾام واللطاؼ الخاص في ؽملُت جطٍى

س /خظاب الؾائد ؽلى الاطدثماز  اللطاؼ الظُاحي الخاص : يهخم بخدلُل الجدوي الاكخصادًت لؾملُت الخطٍى

س مىاكؿ طُاخُت ًىىن الهدف منها:  اللطاؼ الظُاحي الؾام: يهخم بالؾائد ؽلى الاطدثماز الا اهه ًظطس الى جطٍى

لترهيز ؽلى البؾد الاحخماعي الري ًفىق في اهمُخه البؾد الُم زفاهُت ؽالُت للظيان بالدزحت الاولى / خدمت املجخمؿ  /  جد    

حؾصش مً طمؾتها ومياهتها بين الامم  /الاكخصادي     

 

 الدزض السابؿ )الخخطُط الظُاحي املظخدام(:

ت؟: صه في املىاكؿ الترازُت والازٍس  ض1 -اذهس اللُم الجمالُت التي يهدف الخخطُط الظُاحي املظخدام الى حؾٍص

 كُمت حؾدد املىازد وجىىؽها/    كُمت الخىىؼ الىعُفي/   كُمت الخىىؼ الؾمساوي 

  ت /   كُمت الاطخدامت الثلافُت  اللُم الاحخماؽُت والثلافُت غير امللمىطت/    اللُمت الاكخصادًت والخجاٍز

 

- 



ت والترازُت: ) او ماذا ًخطلب الخخطُط الظُاحي املظخدام (  ض2- اذهس اهداف الخخطُط الظُاحي املظخدام للمىاكؿ الازٍس

س اللاؽدة الاكخصادًت) داخلُاالنهىض بهره املىاكؿ وجىمُتها باججاهين  .1  .( خىافص واؽاهاث) وخازحُا ( مً خالٌ جطٍى

 الظُاحيحشجُؿ املجخمؾاث املدلُت ؽلى ؽملُت الاطدثماز .    3      جدلُم همى اكخصادي لهره املىاكؿ .2

ت املئطظاث املدلُت ودؽمها,اا4 ت والترازُت .  5    جلٍى احشجُؿ املئطظاث الىطىُت والدولُت ؽلى ججدًد املىاكؿ الازٍس

ت والترازُت:  ض3 -اذهس الىماذج التي ًمىً مً خاللها جدلُم الىمى الاكخصادي في املىاكؿ الازٍس

               الاوؼطت والىعائف( جىىؼ)       الىعائف والاوؼغت هفظها( جىلُد)اؽادة       الىعائف والاوؼطت( هُيلت)اؽادة  

 

ت : اث الخخطُط الظُاحي املظخدام في املىاكؿ الترازُت والازٍس  ض4-اذهس مظخٍى

    - ت  مظخىي الظُاطاث الخىمٍى مظخىي جخطُط اطخؾالماث الازاض ي                              -  

ت, اذهسها  : اث الخاصت  بالخخطُط الظُاحي املظخدام في املىاكؿ الترازُت والازٍس  ض5 - هىان ؽدد مً املظخٍى

ت املدافغت-1 ؽلى املىاكؿ الترازُت والازٍس ت فاطالُب جددر -1           2   تحغيراث حرٍز ي املىاكؿ الترازُت والازٍس  

ت -3 املخدهىزةًسجبط هرا املظخىي باملىاكؿ الترازُت والازٍس   

 

 ض6 -ما اهمُت اطخخدام هغم املؾلىماث الجغسافُت  في الخخطُط الظُاحي) جرهس مؾالجت الصىز ( ؟:

 ت بصىزة اهثر دكت  املظاخُتمؾالجت الصىز /      حسجُل املؾلىماث ؽً املىاكؿ الترازُت والازٍس

  الفىجىغسافُت( الظىئُتمؾالجت الصىز /       الصىاؽُت  باالكمازامؾالجت الصىز املاخىذة( 

 س مؾالج ىويت الخصٍى االسكمُتمؾالجت الصىز /     او الفُدًى الخلفٍص

 

 ض7 - اذهس املداوزا السئِظُت التي جظمىتها زطالت الظُاخت التي اؽدتها وشازة الظُاخت في الازدن   ) خفػ 6 ( :

 البؾد الاوظاوي والحظازي للظُاخت .1

 ا ؽلى جسابه الىطنياملىكؿ الاطتراجُجي لالزدن الري اطهم في جفاؽل الحظازاث وجىاصله .2

 جىمُت املىخج الظُاحي بمىىهاجه املخخلفت دؽما لالوؼطت واملهً الظُاخُت .3

 الخخطُط والخىحُه واملساكبت بالخيظُم مؿ مئطظاث اللطاؽين الؾام والخاص وافت .4

ؿ الظُاخُت .5  حشجُؿ اللطاؼ الخاص وحرب الاطدثمازاث وزإوض الامىاٌ للمؼاَز

ب والخاهُل املظخمس لالا .6  ًدي الؾاملت الظُاخُتالخدٍز

ت .7 ؾاث الؾصٍس س الادازي واملئطس ي مً خالٌ الدؼَس االخطٍى

 ض8 -اذهس مهام وشازة الظُاخه والازاز الازدهُت:

م الظُاحي للمملىت .1  الخاهُد ؽلى مياهت الازدن همسهص حرب طُاحي.  3   املؼازهت في الفؾالُاث الظُاخُت. 2    ؽلى الدظٍى

ت جىا. 4  فظُت بالخؾاون مؿ الىشازاث واملئطظاث الؾامه والخاصت جمخؿ الازدن مً مٍص

االترهيز ؽلى الاطىاق الظُاخُت ذاث املسدود الاكخصادي املسجفؿ . 5

 



م الظُاخــــي(  الىخدة الثاهُت )الدظٍى

 الدزض الاٌو -اطاطُاث الدظىٍم الظُاحي

 ض1 -اذهس الؾىامل التي ٌؾخمد ؽليها هجاح حظىٍم اي مىكؿ طُاحي؟ :

لى املىكؿ الظُاحي مً كبل الظائذطهىلت الىصٌى ا-3    كىة ؽىامل احرب فُه-2     داخل املىكؿ الظُاحي ؽلى الظائذزير امللىماث الظُاخُت جا-1  

لي الى هىؽين اذهسهما وبما يهخم ول منهما ؟  ض2 -ًلظم الخخطُط الدظٍى

الخخطُط الدؼغُلي- الخخطُط الاطتراجُجي  

 وجيبئ املظخلبل  /  باالؽماٌ طىٍلت الامد 

  جددًد اججاهاث ول مً الظىق والؾاملين فُه

 واملخؾاملين مؾه

  خصائص ول طىق منها/  الاطىاق الحاطسة 

 مؾسفت الؾىامل الجاذبت لها /  جىحهاث الظائدين فيها 

 

 ض3 -اذهس اهم خصائص الخدماث الظُاخُت؟:

الخيامل والاوسجام /    ؽدم الخملً -/   الهالن -  /اًً الخب-  /   جصامً اهخاحها مؿ اطتهالهها /  الالملمىطت  -    

 

 ض4 -اذهس مساخل دوزة خُاة الخدمت الظُاخُت)  الخلدًم / الىمى / الىظىج / الخدهىزا (  لىً الؼسح باالطفل مهم اطئلت فسؽُت:

اًم في خالت اهخفاضغالبا ما جىىن اًساداث الخدمت الظُاخُت في مسخلت الخلد (Introduction)مسخلت الخلدًم  -1

م : أ( اؽالم املظخفُدًً.ب( اللُام بدملت اؽالهُت. النها غير مؾسوفت  , وؽلى ادازة املىكؿ جلصير هره املسخلت ؽً طٍس

ادة خدة املىافظت -2ازجفاؼ الازباح     - 1 طماث مسخلت الىمى في الخدمت الظُاخُت: (Growth)مسخلت الىمى  -2 اٍش

ا:ًخطلب مً املىاكؿ الظُاخُت الطالت مسخلت الىظىج ty)(Maturiمسخلت الىظىج  -3

س الخدمت               -2اطخخدام اطالُب جسوٍجُت مخخلفت               -1 ااحخراب مظخخدمين حدد-3جطٍى

ادة الاًساداث مؿ اشدًاد خدة املىافظت  :بماذا جدظم مسخلت الىظىج- اساداثبدء اهخفاض الاً :ما خصائص مسخلت الىظىج-   بٍص

امىافظت مىاكؿ اخسيا-3افخلاد املىكؿ الظُاحي جميزه -2جفىق املخىافظين   -1  :بدء اهخفاض الاًساداث في مسخلت الىظىج طبب ما -

ا:ًساداث في مسخلت الخدهىزاالاا اذهس خلٌى اهخفاض (Decline)مسخلت الخدهىز  -4

ج الخدماث-3        مساحؾت بسهامجه الاهخاجي          -2جدظين الخدمت           -1 اطلاطها مً مٍص  

 

 ض5 :-ما اهمُت الظؾس في الظُاخت وفي اهخاج بسهامج طُاحي حُد؟

 جلدًم الخدماث الظُاخُت والاخخفاظ باملىكؿ الظُاحي صالحا -   ٌؾبر ؽً ؽائد او دخل الؼسواث الظُاخُت  - 

ت الاخخُاز ما بي- اخخُاز اطتراجُجُاث وطُاطاث الدظؾير املىاطبت -   حرب الظُاح/  طُاخت الجماهير وان طُاخت الصفىة الثًر

لي للخدماث الظُاخُت وذلً لؾدة اؽخبازاث اذهسها؟ا ج الدظٍى  ض6 :-ٌؾد الظؾس مً الامىز املؾلدة حدا في املٍص

كد جخدخل الحىىماث مً خالٌ وشازة الظُاخت بخددًد اطؾاز دخٌى املىاكؿ الظُاخُت -1  

الخدمت في الظُاخت كبل جلدًمها ال ٌؾسف مؾغم الظُاح زمً-2  

ال ًخخاز الظائذ في خاالث مؾُىت الخدمت امللدمت له وهرا ًىىن مً اخخصاص املسػد الظُاحي وػسواث الظُاخت والظفس-3  

حىدة خدماث الظُاخت غير مدددة املؾالم وجخازس بىثير  مً الامىزا-4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذكر المجاالت التطبٌقٌة لنظم المعلومات السٌاحٌة

نظم المعلومات  -
 التسوٌقٌة السٌاحٌة

الخاصة بمكاتب  -
 السٌاحة والسفر

الخاصة  -
 بالتسهٌالت السٌاحٌة

الخاصة بالنقل  -
 السٌاحً

الخاصة باالثار  -
والمقومات 
 السٌاحٌة

الخاصة بالجوانب 
 الجغرافٌة والدٌمغرافٌة

 :اذكر اقسام نشاطات السٌاحة االلكترونٌة

  (B2C)بشكل فردي الشركات السٌاحٌة والسٌاح تروٌج السٌاحة الكترونٌا بالتواصل بٌن 

 (B2B)الشركات الى الشركات تروٌج السٌاحة الكترونٌا من 

 مثل بٌع الرحالت السٌاحٌة من خالل الشركات الى موردٌها

 مٌز السإالٌن ؟؟؟؟؟؟؟

 :) عدم وجود ( سمات السٌاحة االلكترونٌة

 عدم وجود عالقة مباشرة بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌة  -1

 عدم وجود اي وثائق ورقٌة متبادلة-2

 التفاعل الجمعً او المتوازي -3

 امكانٌة التاثٌر المباشر على انظمة الحاسبات بالشركات السٌاحٌة -4

 الدخول الى االسواق السٌاحٌة العالمٌة فً اي وقت -5

 تخفٌض التكلفة وزٌادة االرباح -6

 توسٌع االسواق بالوصول الى االسواق العالمٌة -7

 (سهولة ) :السٌاحة االلكترونٌةمزاٌا اذكر اهم 

 االنتشار الواسع للشبكات العالمٌة الرقمٌة مثل االنترنت

 سرعة وسهولة تنفٌذ ومعالجة العملٌات السٌاحٌة التجارٌة

 سهولة تغٌٌر المستندات الرقمٌة

 سهولة تبادل الوثائق االلكترونٌة

 استخدام االنترنت كاداة تسوٌق

 التً ٌجب توفرها فً مواقع السٌاحة االلكترونٌة التً ٌجب توافرها قبل عملٌة شراء الرحلة السٌاحٌة المعاٌٌراذكر 

ان ٌعلن الموقع عن صفته الرسمٌة 
وعنوانه الدائم وارقام الهاتف 

 والفاكس 

ان ٌكون بالموقع قسم لخدمة 
السٌاح قبل بٌع الرحلة 

 السٌاحٌة 

ان ٌعلن الموقع عن سٌاسته 
 تجاه العمالء 

ان ٌقدم الموقع خدمة الدفع 
 بوساطة بطاقات االئتمان 

 فسر : السٌاحة االلكترونٌة تختلف عن باقً تطبٌقات التجارة االلكترونٌة من حٌث

 طبٌعة المعلومات:

تحتاج الى دعم بالصور الثابته او المتحركة وهذا 
 ٌتطلب سرعة عالٌة فً خطوط االتصال

الزمن : هناك وقت محدد مثال لبٌع مقعد فً طائرة او 
غرفة فً فندق وعدم تحقٌق الصفقة فً وقتها ٌإدي الى 

 خسارة ال تعوض كون الزمن ٌمر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشكال الحجوزات السٌاحٌة 

اذكر اشكال  الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع غٌر 
 المباشرة:

 وكاالت السٌاحة والسفر-1

 منظمو الرحالت الشاملة-2

 ممثلو مبٌعات الفنادق-3

 انظمة التوزٌع االلكترونٌة-4

المإسسات الحكومٌة-5  

 

 :اذكر اشكال الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع المباشرة

 بوساطة الرسالة او البرقٌة-1

 عن طرٌق الهاتف-2

 عن طرٌق الفاكس-3

 عن طرٌق الحضور الشخصً-4

 عن طرٌق االنترنت دون وجود وسٌط-5

 

:التً تحتوٌها التذكرة االلكترونٌة  المعلوماتاهم   

درجة النقل  -9شركة الطٌران  -8القٌمة االجمالٌة  -7السعر االساسً  -6الضرائب  -5ترتٌب السعر  -4-درجة الحجز -3رقمالرحلة  -2ترتٌب السعر -1  

 التذاكر االلكترونٌة

 :الخطوات الالزمة للحجز السٌاحً

عدد المراحل والخطوات المتتابعه التً تمر * 
 بها عملٌات الحجز السٌاحً

االتصال بشركة الطٌران اما هاتفٌا او  -
 عبر تصفحك للموقع باالنترنت

تزوٌد الشركة او الموقع بمعلومات عن  -
 طرٌق الوجهة المراد السفر الٌها

تحضٌر رقم البطاقة االئتمانٌة للبدء فً  -
 عملٌة الدفع الخاصة بالمسافر 

بعد اتمام عملٌة الدفع النهائٌة ٌظهر  -
الموقع رقما للحجز ٌخص المستخدم 

 الخاص به

التوجه الى المطار وهنا ٌجب ان ٌكون  -
لدٌك البطاقة االئتمانٌة التً تمت عملٌة 

 الحجز بوساطتها

واخٌرا تخرج اآللة البطاقة التً تخص  -
 المسافر والتً تسمى بطاقة المرور 

االلكترونٌة او مزاٌا استخدام التذاكر اذكر 
 :وضح اهمٌة التذاكر االلكترونٌة

وفرت التكالٌف التً تتعلق بامور طباعة  -
 التذاكر التقلٌدٌة واجور ارسالها

 تخفٌض عدد العمالة والجهد -

ضمان سهولة استخدام التذاكر  -
االلكترونٌة وسالمتها حٌث تحتوي كل 

 تذكرة على شٌفرة التعرٌف  

 حصر للمتواجدٌن  -

 التسلٌم الفوري -

توفر التذاكر االلكترونٌة معلومات اضافٌة  -
مثل عنوان الشارع والخرٌطة واتجاهات 

 للوصول الى النقطة المستهدفة 

تقدم التذاكر االلكترونٌة طرٌقة فرٌدة من  -
 نوعها فً االعالن عن فحواها

بدا االتحاد الدولً للنقل الجوي آٌاتا : فسر
(IATA) ًمنذ بداٌة القرن الحال: 

بتشجٌع فكرة التذكرة االلكترونٌة 
 وتعمٌمها

اذكر اسباب قٌام االتحاد الدولً للنقل -
الجوي آٌاتا بتشجٌع فكرة التذكرة 

 :االلكترونٌة وتعمٌمها

توفر اكثر من ثالثة ملٌارات دوالر  -
 سنوٌا

تسهم بعرض اسعار تنافسٌة بسبب  -
 توفٌر عموالت مكاتب السٌاحة والسفر

تصل الى شرٌحة اكبر من السوق  -
 المستهدف

تحسٌن البٌع لمقاعد الطائرة خالل  -
 الزمن المحدد

توفر التذاكر االلكترونٌة خٌارات  -
 اكثر امام المسافر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة خاصة 0202انتهى مكثف المعٌدٌن لمادة السٌاحة الفصل االول والثانً 

  أ محمد الحجاوي

اذكر اهداف المنظمة الدولٌة لصناعة السٌاحة االلكترونٌة والتسوٌق 
 (IOET)االلكترونً 

 نشر ثقافة ووعً استخدام  تكتولوجٌا االنترنت        -

 التطور الهائل لتحقٌق اعلى قدر من المبٌعات على االنترنت فً مجاالت التجارة االلكترونٌة       -

 ارباح هائلة لكل العاملٌن فً هذا القطاع المهم       -

 السٌاحة هً مصدر رئٌس للدخل القومً      -

 :اذكر اهم مشكالت الحجز التقلٌدٌة عن طرٌق الهاتف

 الضغط المتزاٌد على مكاتب الحجز المركزٌة فً شركات الطٌران -

 تحتاج عملٌة الحجز الى جهد ووقت كبٌر بالنسبة للوكٌل السٌاحً -

 مٌٌز التالً ؟؟؟؟

اذكر الحلول المقترحه 
للسٌطرة على اخطار السٌاحة 

 االلكترونٌة:؟

توخً الحذر باعطاء -1
المعلومات الشخصٌة اال للجهات 

 الموثوق بها 

استخدام برنامج آمن للدخول  -2
 الى شبكة االنترنت

التاكد من موقع الشركة  -3 
 السٌاحٌة على الشبكة العنكبوتٌة

استخدام بطاقات الدفع  -4
 المضمونه  

الحذر من تنزٌل برامج عبر  -5
 االنترنت غٌر موثوقة المصدر

الحذر من اعطاء االرقام  -6
 السرٌة   

 االحتفاظ بنسخ من العملٌات  -7 

عدم السماح لالطفال باستخدام  -8
 الشبكة من غٌر اشراف

مشكالت الحجز اذكر 
االلكترونً التً تواجه الشركات 

 :السٌاحٌة فً االردن

غٌاب البنٌة التحتٌة الضرورٌة  -1
 لهذا النوع من الحجوزات

عدم تقبل بعض المواطنٌن  -2
االردنٌٌن لفكرة الحجز االلكترونً 
 عبر االنترنت الحساسهم باالخطار

عدم وضوح الرإٌا المستقبلٌة  -3
الهمٌة الحجوزات االلكترونٌة لدى 

 مدٌري الشركات السٌاحٌة

عدم انتشار االنترنت بصورة -4
 كبٌرة

 

التحدٌات والصعوبات اذكر 
التً تواجه العدٌد من الشركات 

السٌاحٌة التً تعتمد على الحجوزات 
 االلكترونٌة

 التحدٌات التنظٌمٌة-1

صعوبة متابعة التطورات  -2
المتالحقة فً تكنولوجٌا الحجوزات 

 االلكترونٌة

تعانً العدٌد من الشركات  -3
السٌاحٌة عملها من عوائق اللغة 

 والثقافة 

تعد السرٌة والخصوصٌة من  -4
التحدٌات التً تعٌق تطور الحجوزات 

 االلكترونٌة 

عدم الثقة فً وسائل الدفع -5
 االلكترونٌة

الفرص والمنافع اذكر اهم 
التً تحققها الحجوزات االلكترونٌة 

لكل من الشركات السٌاحٌة 
 والسٌاح

امكانٌة الوصول الى االسواق  -1
 السٌاحٌة العالمٌة

تقدٌم برامج الرحالت السٌاحٌة  -2
 والخدمات وفقا لحاجات السٌاح

الحصول على معلومات مرتدة  -3
 لتطوٌر المنتجات السٌاحٌة 

استحداث اشكال وقنوات جدٌدة  -4
 للتوزٌع

اسهمت باٌجاد نوع مبتكر من  -5
 الوسطاء

اسهمت بتحقٌق مٌزة تنافسٌة  -6
وموقع استراتٌجً للشركات 

 السٌاحٌة


