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 في
 خدمات المسافرين تخصص

)تم اعتماد هذه الخطة بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية 
 (7م، الجلسة رقم 28/10/2019( بتاريخ 207/2019/2020رقم )

( سوووا ا 66مووون    "المسدددانري خددددما  " تخصوووص فووو   الفنووو لبرنوووامل الب وووا  ا تتكوووان الخاوووا الدراسوووي
  معتمدة، ماز ا   ى النحا اآلت :

 
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 6 المهارات العاما .1
 9 التشغيل االتاظيفمهارات  .2
 9 الع ا  المساندة .3
 42 المهارات المتخصصا .4

 66 المجموع
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 :و أهدانه   وصف مخرجا  التخصص
، بحيث يعمل البرنامج  على   خدمات المسافرينتم تصميم البرنامج بما يتوافق مع االحتياجات  التدريبية لتخصص 

 استخدام الحاسوب ،  التواصل والعالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور والمسافرين والزبائن و تطوير مهارات

المهارات األساسية  في والضيافة الجوية واألرضية وا والحجز اإللكتروني وحجز التذاكر والتسويق  والمبيعات 

المهام و الواجبات الخاصة بالمطارات و خدمات المسافرين وتنظيم الرحالت السياحية و الشحن والتخليص الجمركي 

 ويكتسب الطالب ما يلي :

 في مجال السياحة وإدارة المطارات نمية المهارات اللغوية لمواكبة سوق العملت. 

 عمليات التسويق السياحي لطالب الخبرة والمعرفة المطلوبة فييكتسب ا. 

 الشحن التعرف على أساسيات وفنيات الشحن الجوي والقوانين واألنظمة والتعرف على بوليصة. 

 جاليليو التعامل مع التذاكر وقواعد عملية الحجز وإصدار تذاكر الطيران عن طريق نظام.  

 مختلف األفراد  ها وتسعيرها وحساب تكلفتها وكيفية التعامل معتعليم مهارات السياحة من حيث تنظيم

 .المشاركين في الرحلة

  األماكناكتساب المهارة في التعامل مع خدمات المسافرين المقدمة في المطار في جميع. 

 

 العمل بعد التخرج فرص

 . الضيافة الجوية من خالل العمل كمضيفي طيران 

 األردن مكاتب السياحة والسفر داخل وخارج. 

 شركات الطيران المحلية والعالمية. 

 مضيف / مضيفة طيران جوي في كافة شركات الطيران المحلية والعالمية. 

 شركات الشحن الجوي والتخليص الجمركي 

  دليل سياحي مرافق للمجموعات السياحية.  

  الفنادق والمنتجعات السياحية 

  شركات الحج والعمرة 

  شركات تأجير السيارات 

 رات وشركات الطيران المحلية والعربية المطا 
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 المجاال  المعرنية للمهارا  المتخصصة:
 

 المواد التعليمية للمجال الساعا  المعتمدة اسم المجال الرقم
 عملي نظري

تنظي  البرامل  ،مبادئ التسايق السياح   7 11 المكاتب السياحيا  خدمات  .1
الشركات خدمات ،خدما العمالء ،السياحيا

 ،مبادئ األرشاد السياح  الايران االماارات،
 الايران االسياحا.ال غا االنج يزيا ف  

، مهارات اتابيقات الحاساب ف  السياحا  8 4 المااراتخدمات الايران   .2
الشحن االتخ يص ، تاكال ا خدما الزبائنالبرا 

 أدارة الفعاليات ا المناسبات ،الجمرك 
الخدمات االرضيا ا ادارة الماارات   .3

 االجايا
التشريعات ، رضيا ف  الماارات األخدمات ال 3 6

  ، ادارة الضيافا الجايا،ا السياحيا  الجايا
 التدريب الميداني 3 - التدريب الميدان   .4

 س.م 42 21 21 مجموع الساعا  المعتمدة
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 "خدما  المسانري لتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( سا ات معتمدة ماز ا   ى النحا اآلت :6أااًل: المهارات العاما،  
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المااانا اإليجابيا امهارات الحياة 10000111
  0 3 3  ف  ال غا اإلنج يزيامهارات  10000112

  0 6 6 )س.م( المجموع

 ( سا ات معتمدة ماز ا   ى النحا اآلت :9،   ااألستخدا  ثانيًا: مهارات التشغيل
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
 10000112 0 3 3 مهارات التااصل بال غا اإلنج يزيا 10000121
  0 3 3 الصغيرةإدارة المؤسسات اإلنتاجيا  10000122
  0 3 3 األشراف االتنظي  الصنا    10000123

  0 9 9 )س.م( المجموع

 ( سا ات معتمدة ماز ا   ى النحا اآلت :9المساندة،   المهاراتثالثًا: 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3  دارة الفنادقإمبادئ  11801111
  0 3 3 السياحامبادئ  11801112
  0 3 3 مبادئ المحاسبا الفندقيا 11801113

  0 9 9 )س.م( المجموع
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 " المسانري  خدما  لتخصص "الخطة الدراسية 
================================================== 

 ( سا ا معتمدة، ماز ا   ى النحا اآلت :42: المهارات المتخصصا،  رابعاً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
االسياحا  الايرانال غا اإلنج يزيا ف   11803111  3 3 0  
  3 2 3 تنظي  البرامل االرحالت السياحيا  11803221
شركات الايران ا المااراتادارة  11803131  3 1 6  
  3 2 3 مبادئ التسايق السياح   11803141
  3 2 3 خدما العمالء  11803132
  6 1 3 البراتاكال ا خدما الزبائن 11803231
  6 1 3 الشحن ا التخ يص الجمرك   11803251
  0 3 3 التشريعات الجايا االسياحيا  11803252
  6 1 3 ادارة الفعاليات االمناسبات 11803222
  9 0 3 مهارات اتابيقات الحاساب ف  السياحا  11803261
  3 2 3 مبادئ االرشاد السياح   11803142
الجايا  الضيافا ادارة  11803232  3 2 3  
  6 1 3 الخدمات األرضيا ف  الماارات  11803271
  - - 3 التدريب الميدان  11803291

  21 21 42 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
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 لبرنامج البلوم الفني الخطة االسترشادية 
 ني

 ""خدما  المسانري   تخصص 
========================================== 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول 
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 10000112 مهارات التااصل بال غا اإلنج يزيا 3 10000111 المااانا اإليجابيا امهارات الحياة
ال غا اإلنج يزيا ف  الايران  3 10000112 مهارات ف  ال غا اإلنج يزيا

 االسياحا
11803111 3 

 3 11801113 مبادئ المحاسبا الفندقيا   3 11801112 مبادئ السياحا 
 3 11803132 خدما العمالء  3 11803141 مبادئ التسايق السياح  
 3 11803142 مبادئ االرشاد السياح   3 11801111 مبادئ ادارة الفنادق 

 3 11803131 ادارة شركات الايران ا الماارات   
 18 المجموع 15 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

ياحيا تنظي  البرامل االرحالت الس  3 10000122 ةالمؤسسات األنتاجيا الصغير ادارة  3 11803221 
 3 11803232 ادارة  الضيافا الجايا  3 11803231 البراتاكال ا خدما الزبائن

 3 11803222 ادارة الفعاليات االمناسبات 3 11803251 الشحن ا التخ يص الجمرك  

االتشريعات الجايا االسياحي  
 مهارات اتابيقات الحاساب ف  3 11803252

 السياحا 
11803261 3 

 3 11803271 الخدمات األرضيا ف  الماارات 3 10000123 األشراف االتنظي  الصنا   
 3 11803291 التدريب الميدان     
 18 المجموع 15 
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 "خدمات المسافرين "  لبرنامج الدبلوم الفني ني تخصصالوصف المختصر للمواد التعليمية 
 أواًل: الثقانة العامة

 (0-3: 3) 10000111 المواطنة اإليجابية ومهارا  الحياة
ياضح المساق مفها  المااانا امهارات الحياة اأهميتهما ف  اكتساب مهارات قيمه، االعمل   ى استخدا  هذه المهارات ف  

حيث ان المساق يرا   بناء المعرفه ف  الماضا ات الت  سعيه  ل حصال   ى تع ي  افضل انتائل ايجابيه ف  العمل، 
يتضمنها البرنامل كما ايبن  المهارة  ند الشباب الستخدامها ف  تابيق المعرفه كما ايبن  الثقه ف  قدرات الشباب   ى 

ز قي  المااانا استخدا  هذه المعرفه االمهارة باالضافه الى تافير الد   الشخص  االبيئ  لتغيير الس اك من خالل تعزي
 االيجابيا االثقافا المجتمعيا البناءة االعمل المجتمع  التاا  .

  (0-3:3) 10000112 مهارات في اللغة اإلنجليزية

This is a General English Language course which aims at developing the four English 

Language receptive and productive Skills; Listening, Reading, Writing and Speaking, as well as 

providing practice for the basics of grammar and vocabulary for effective and meaningful 

communication inside and outside the classroom. 
 ثانيًا: مهارا  التشغيل واالستخدام 

 (0-3: 3) 10000121 مهارا  التواصل باللغة اإلنجليزية
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-3: 3)  10000122 ادارة المؤسسا  اإلنتاجية الصغيرة
الووا، اكيفيووا ، ت ثيرهووا فوو  اإلقتصوواد الوواان  ادارهووا فوو  القضوواء   ووى الباالمنشوو ت اإلنتاجيووا الصووغيرة ياضووح المسوواق مفهووا  

دارة شووؤانها الماليووا ، اآليووا االمخوواار االتحووديات التوو  تعترضووها، ادارتهوواا مااجهووا  دارة المنشووئا االمخووزان ، اكيفيووا تماي هووا ااو
اتقدي  خدما العمالء اكوذلك االلتوزا  ب خالقيوات العمول ، اكيفيوا تسوايق لهوا االابيعوا القانانيوا لهوا اخاوا العمول الالزموا ل بودء 

 .بها مع التركيز   ى التجربا األردنيا ف  هذا المجال

 (0-3: 3)   10000123 الصناعياألشراف والتنظيم 
 ادارة الصنا ا تااير ف  الفن  دار زتها، ا ام  االداري التنظي  اشكال ، ااشكالها امااصفاتها اناا ها الصنا يا المنشآت

 اارق المخاار   ى التعرف . الصنا يا المنشآت ف  العمل ظراف ادارة ا الصنا يا المؤسسا ف  الهرم  التس سل ف 
 المكافحا، معدات الحريق اصناف ة، المعتمدة المااصفات حسب الحمايا امعدات أجهزة   ى التعرف .   يها السيارة
 الموااد موع التعامول الكهربائيوا، الصودما مون االمعالجوا الكهربواء مون الحمايوا االنسوان   وى تهواات ثير  مخاارهوا الكهربواء
 الرئيسيا لحمايا العام ين.التعرف   ى المتا بات القانانيا االردنيا  الكيماايا
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 ثالثًا: العلوم المساندة
 (3:3،0)  11801111 أدارة الفنادقمبادئ 

 التنظيم  الهيكل ل فنادق، التقيي  اأسس  ناصر ل فنادق، االمح   الدال  التصنيف الفنادق، صنا ا اتاار نش ة حلامر 
 .الفنادق إلدارة المخت فا السياسات الفندقيا، لألقسا  الاظائف اصف ل فندق،

 (3:3،0) 11801112 مبادئ السياحة
 السياحا، ا ناصر أنااع العصار،  بر تاارها ا السياحا نش ة السياحا، صنا ا مفها  السائح، ا السياحا تعريف

 .ل سياحا الس بيا ا اإليجابيا اآلثار االعالميا، ااإلق يميا المح يا السياحيا المنظمات
 (3:3،0)  11801113الفندقية المحاسبة مبادئ 
 ف  المحاسب  النظا  االفندقيا، السياحيا المنشآت محاسبا تاار اأهدافها، االفندقيا السياحيا المنشآت محاسبا تعريف
 .السياحيا ملا برال احساب تسعير ا م يا األقسا ، امصرافاترادات إي االفندقيا، السياحيا المنشات

 رابعًا: المهارا  المتخصصة
 (3:3,2) 11803111 والسزاحة لطزرانفي ا زة جنللز اال ةاللغ

This is an Applied English language skills course with emphasis on Listening, Speaking, 

Writing, Vocabulary and Grammar in the Tourism Industry. This course enriches the learners 

English terms and helps them to discuss careers in Tourism and talk about Tourism destination. 

In addition , the material enhance your English while dealing with the tourism organization , 

Tour Operator , Tour agencies . This course improve your English and your communication 

while dealing with guests and passengers 

 

 (3:3,0 ( 11803141 التسوزق السزاحي مبادئ
 السياحي التسويق أهمية على والتركيز السياحي للتسويق األساسية بالمفاهيم وتزويده الطالب تعريف إلى  المادة هذه تهدف

.  المالئمة التسويقية االستراتيجيات وبناء السياحة مجال في التسويقية التطبيقات مجال في المعرفة الطالب وإكساب ، وتطوره

 السياحي الواقع على أمثلة إعطاء مع السياحة مجال في التسويقي بالمزيج المتعلقة والسياسات بالقرارات الطالب تعريف كذلك

 .السوق وتقسيم المستهلك سلوك ،المتقدمة البلدان من وغيرها الهاشمية األردنية المملكة في

 (3:2,3) 11803131 المطارات ركات الطزران وش ادارة 
يطرح هذا المساق المعلومات و المعرفة الضرورية حول إدارة خدمات المسافرين األرضية والجوية و خدمات الصعود الى 

وإجراءات األمن و الطائرة و إدارة المسافرين و البضائع ، و الخدمات الجمركية و خدمات األسواق الحرة و الخدمات األمنية 

 السالمة في المطار .

 (3:1.6)  11803251 التخلزص اللمركي و الشحن
 و الجوي و البحري و البري الجمركي والتخليص للشحن الحديثة األساليب و بالمفاهيم الطلبة تعريف الى المساق هذا يهدف

  الجمركي التخليص و الشحن اجراءات تسيير و جمركي بيان عمل كيفية

 ( 3:0,9) 11803261مهارات وتطبزقات الحاسوب في السزاحة
This course discuses Pricing and issuing tourism tickets, Performing reservations with 

different airlines companies Performing reservations at hotels and restaurants .performing 

reservations at tourism buses and cars, dealing with customers and serving them and Hotel 
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Reservation, Housekeeping, cashier. Pricing and issuing tourism tickets. Performing reservations 

with different airlines companies. Performing reservations at hotels and restaurants. Performing 

reservations at tourism buses and cars, dealing with customers and serving them. Information 

world computer systems that have been used by airline companies and tourism offices. 

Performing reservations in hotels. Preparing guest bills. Preparing housekeeping rooms. 

Preparing maintenance records. 

 

 (3:2،3) 11803231البروتوكول و خدمة الزبائ 
 والمظهر المتبعـة الخدمة وطرق الضيف سيكولوجية معرفة وكذلك واألداء السلوك في الفرد طريقة تحكم التي القواعد رفةمع

 والسلوك
(0-3:3)  11803252التشريعات الجوية والسياحية  

فهم السلوك البشري عند تطبيقه على عمليات الطيران ، يتم استخدام معرفة العوامل البشرية لتحسين  ودراسة العوامل البشرية 

التوافق بين األشخاص واألنظمة التي يعملون فيها من أجل تحسين السالمة واألداء. الحصول على لمحة شاملة عن تأثير وإدارة 

مع هذه الدورة التأسيسية. يمكن أيًضا تطبيق معرفة العوامل البشرية التشغيلية المكتسبة في هذه العوامل البشرية في الطيران 

الدورة على أنشطة تحقيق السالمة. اإلطار التنظيمي ، منظمات الصيانة المعتمدة ، التصديق على صيانة الموظفين. األداء 

مادية. المهام ، االتصاالت ، والمخاطر في مكان العمل ، العمليات البشري والقيود ، العوامل المؤثرة على األداء ، البيئة ال

، التشريعات الجوية ، التصديق على الطائرات ، األجزاء واألجهزة ، علم النفس االجتماعي ، خطأ بشري ، صالحية الطيران

 السياحية األردنية ودراسة القانون السياحي ومصادره والتشريعات الخاصة بالمهن السياحية.

 (3:0,3)11803291مزداجني تدرزب
  علكى ساعة ) (280) ( لمدة فيها يتدرب التي المعنية المؤسسة و ليةكال من مشترك فبإشرا الطالب يتدرب

 من الضيافة و السياحة مؤسسات يف يةئيسالر ماألقسا تلفخم في التدريبم يت و كموظف تدربالم يعامل

 .اهيرغ و طيرانال تبكام و شركات و سياحة شركات
 (3:3,0)  11803142مبادئ اإلرشاد السزاحي

والمرشد السياحي وواجباته ومسؤولياته, وكيفية التعامل مع المجموعات السياحية وانواع ,  السياحي اإلرشاد أهمية و مفهوم
المرشد السياحي اإلرشاد السياحي ,كما تهدف الى التركيز على المواصفات والمهارات األساسية التي يجب توافرها لدى 

الناجح , كما تهدف الى التعريف بأخالقيات مهنو األرشاد ومستقبل عمل الدليل السياحي , وأهميته في تنمية المقاصد السياحية 
 وتسويقها , وعالقته بالفعاليات السياحية .

 (3:2,3)   11803132خدمة العمالء
 والقدرة على التعامل مع مختلف العمالء على اختالفاتهم  العمالء خدمة طلبة لديهم مهارة  إلعداد صممت المادة 

 الجنسيات مع التعامل وأساليب،  التصال والكتابية الشفوية المهارات و،  ووسائله االتصال بعملية الطلبة المساق يُعّرف

 تنمية يتناول كما .العمالء اقتراحات و  شكاوى مع التعامل و ، المائدة وآداب و والتقديم التخاطب فن و ،  المختلفة والثقافات

 و المطاعموالمرافق السياحية و الفنادق في  بالعمالء واالهتمام الفريق وبناء،  والجماعات األفراد بين الشخصية المهارات

 .المتباينة العمالء لحاجات المرافق  استجابة وكيفية

 (3:2,3)   11803271الخدمات األرضزة في المطارات
 الجوية و نظم الحركة حوادث في التحقيق(الجوية، االتصاالت المراقبة مركز)  تشمل والتي الجوية، الحركة وادارة مراقبة

الجوي، منظمات الطيران والمناولة األرضية في  المجال وادارة الطائرات  و تنسيق ورصد الرحلة والتطوير و بيانات البحث

 المطارات ، حريات الطيران ، تسويق النقل الجوي السياحي 
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 (0-3:3) 11803222ادارة الفعالزات والمجناسبات
 السياحية الفعاليات فى المشاركة أهداف والمهرحانات الفعاليات أنواع والمناسبات المهرحانات الفعاليات مفهوم

 ، موعد الفعالية عنوان ،اختيار الرسمية كالموافقات الفعاليات تنظيم قبل ما والتهيئة االستعداد الفعاليات،  وعيوبمميزات ، 

 الى وصوال االولية االحتياحات من ابتداء الفعاليات، أثناء التنظيمية االنشطة معرفة للفعالية،  الراعي  مع والتنسيق اقامتها

 ومدى الفعالية وعالمي، واخيرا تقييم ودوليا محليا السياحية الفعاليات تسويق .المختلفة الفعاليات فى والبروتوكوالت المراسم

  .فقراتها من المحلي المجتمع استفادة

 

 (3-3:2) 11803221تجنظزم البرامج والرحالت السزاحزة
 للخدمات الحجز طرق على والتعرف المبيعات تقرير اعداد السفر ولوائح بأنظمة واإللمام السياحية البرامج وتصميم معرفة

 .الشخصي البيع مهارات ، واكساب العمل سوق في التعامل لغة ومعرفة السفر ومستندات التذاكر اصدار السياحية

 (3-3:2) 11803232ادارة الضزافة اللوزة

 العمل ائبي الضيافا لصنا ا الفعالا ادةقاالي  جتي ار االست التخايا مفها  التشغي يا قسامهاأا  الضيافا صنا ا  ن ماقدم
 بالنزالء االحتفاظ اجياتير است ،الضيافا صنا ا ف  الشام ا ادةجال ادارة مفها  تابيق، الضيافا صنا ا د قت   ى ااثرها

 الضيافا صنا ا ف  االا ب العرض اادارة،  االضياف

 


