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مقترح
الدبلوم المهني في السياحة و الطيران
أوال :مدة الدبلوم المهني  :سنة دراسية (  8شهور) بواقع  047ساعة
ثانيا :الشريحة المستهدفة :
 -1الحاصلين على ثانوية عامة ناجح او راسب
 -2العاملين في المؤسسات السياحية و شركات الطيران
 -3الباحثين عن عمل في السياحة و الطيران و المهتمين
ثالثا  :مبررات البرنامج
 -1تطورت صناعة السياحة األردنية بشكلل متسكارخ لكال السكنوات المايكية و وبصكبحا ثكاني بنكع صكناعة و األسكرخ
نموا في االقتصاد الوطني  .وقد بلغا مسانمة السكياحة بكثكر مكن  %14مكن النكاتا المحلكي ااجمكالي فكي الممللكة ووفكرت
بكثر من  46بلف فرصة عمل مباشرة وسانما فكي تكوفير دلكل ألكثكر مكن  187بلكف بسكرة بردنيكة بشكلل مباشكر بو يكر
مباشر.
 -2نناك اعداد كبيرة من العاملين ير األردنيين في قطاخ السكياحة و الطيكران (اكثكر مكن  %14مكن العمالكة المباشكرة )و
مما ينتا عنه تسرب كبير للعمات الصعبة و مسانمة في زيادة معدالت الفقر و البطالة .
-3يككاداد انتمككار األردن بشككركات الطيككران و نشككاطاتها و لاصككة مككع تاايككد بعككداد المسككافرين الككتين تسككتقبلهع المطككارات
األردنية.
 -4ومع تاايد الفقر والبطالة في الممللة (بلغا نسبة البطالكة فكي الممللكة  %37عكار  2714حسكب تقكارير البنكل الكدولي )
والحاجككة الماسككة لتككوطين األيككدة العاملككة والحككد مككن االعتمككاد علككى األيككدة العاملككة األجنبيككة وت ثيرنككا الوايكح باسككتناا
الموارد السياحية والعمات الصعبة في الممللة و بصبح من الضرورة تنفيت نتا البرناما والتة يعتبر الوحيد والفريد مكن
نوعه في الممللة حاليا.
 -5يتميككا نككتا البرنككاما بيلككت مككايا متمككان مككن المعككار النعريككة والتطبيككت العملككي و التككدريب الميككداني الككتة يؤنككل
المشارك للحصول على فرصة عمل حال تيرجهو و يتماشى مع متطلبات سوق العمل في األردن و لارجه.

رابعا :أهداف البرنامج
-1
-2
-3
-4
-5

توفير كوادر بشرية مؤنلة من األردنيين الرا بين بالعمل في السياحة و الطيران .
دعع ومساندة السياحة األردنية من لال توفير اللوادر البشرية التي تتناسب مع حاجات السوق الفعلية.
المسانمة في الحكد مكن الفقكر والبطالكة بكين الشكباب االردنكي و لاصكة مكن لكع يحكالفهع الحكى بالحصكول علكى مقعكد
جامعي .
الحد من تسرب العمات الصعبة من لال ما يتقاياه بكثر من  8777عامل وموظف ير بردنكي فكي السكياحة و
الطيران و و دعع االقتصاد األردني من لكال ت نيكل المشكاركين و مسكاعدتهع بالحصكول علكى فكرا عمكل دالكل
األردن و في الدول المماورة.
تفعيل مسانمة المامعة و الللية في لدمة الممتمع المحلي وتعايا توجهاته.
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خامسا  :الخطة الدراسية
يتضمن البرناما ما يلي :
 -1نظري و تطبيقي ( )347ساعة .
 -2تدريب ميداني بواقع ( )477ساعة في السياحة و الطيران على مدار ( 17اسابيع ) بواقع  8ساعات يوميا.
 -3ب .مقررات اليطة  :كما في المدول ()1
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وصف المسا ات
س ط  131لغة انجلي ية متخصصة للسياحة والطيران ( 13ساعة )
يركككا المسككاق علككى المهككارات اللغويككة والمهنيككة الازمككة للطلبككة للعمككل بنمككاي فككي المهككن المتاحككة فككي قطككاخ السككياحة
والطيران بميتلف بنواعها .كما يهتع المساق بتطوير المهارات اللغوية للطلبة للتليف مع دراستهع األكاديمية في مساقات
التيصص وتاويدنع بالمصكطلحات اانمليايكة العامكة والمتيصصكة التكي تسكاعدنع للعمكل بلفكالة فكي حقكل التيصكصو
لاصة فكي ممكاالت اسكتقبال طلبكات العمكال و الحمكا و التكتاكر و التعامكل مكع الشكلاو و االقتراحكات و ادارة البكراما
السياحية و توفير اليدمات السياحية المطلوبة.
س ط  131مدخل الى صناعة السياحة العالمية ( 13ساعة)
يتطرق نتا المساق إلى مفهور السياحة و عناصرنا و وتطور السياحة العالمية و بنميتها ,و التنعكيع السكياحي و العكر
و الطلب و اليدمات السياحية
ف ط  130مدخل إلى صناعة الضيافة العالمية (  13ساعة )
يعر المساق الطلبة بصناعة الضيافة بتنوعها وتمياناو ويساعد في فهع آفاق الصناعة وتعقيداتهاو والمسكالل األساسكية
في الضيافةو والفرا الوظيفية المتوفرة في المطاعع والفنادق ومؤسسات الضيافة المعنية بتقديع األطعمة و المشروباتو
ومراكا الترفيهو ولطوط النقل البحرة و يرنا من مؤسسات الضيافة .كما يتناول المساق الاقيات المهنة يكمن اطكار
الثقافة و الدين و العادات و التقاليد.
س ط  131السياحة في االردن ( 13ساعة)
يتطرق نتا المساق إلكى تطكور السكياحة األردنيكةووبنع مقومكات الم ْنكتجا السكياحي األردنكي وعناصكرهو و انمكاط السكياحة
االردنية وانميتها ,واليدمات والتسهيات السياحيةووالسياسات السياحية .والتشكريعات واأللاقيكات الياصكة بالسكياحة
واآلثار والتراث.
ف ط  131مهارات االتصال وفن التعامل ( 13ساعة)
يُعرِّ المساق الطلبة بعملية االتصال ووساللهو والمهارات الشفوية واللتابيكة لاتصكالو وبسكاليب التعامكل مكع المنسكيات
والثقافات الميتلفةو و فن التياطب والتقديعو وآداب المالدةو و التعامل مع شلاو و اقتراحات العمال .كمكا يتنكاول تنميكة
المهارات الشيصية بين األفراد والمماعاتو وبنال الفريكت واالنتمكار بكالعمال فكي الفنكادق و المطكاعع و وكيفيكة اسكتمابة
المطاعع لحاجات العمال المتباينة.
ف ط  131إدارة المؤتمرات و المناسبات ( 13ساعة)
يويح المساق آفاق و بقسار سوق المؤتمرات والمناسباتو ويفسر ما يلار لموافاة حاجات الضيو و البحث عن
األساليب و الوسالل التي تسانع في الوصول ليدمات بفضل .يقدر المساق نعرة عملية لميتلف بنواخ اللقالات و
المناسبات و نوخ المؤسسات التي تقدمها .يستطلع الطالب الوظالف التنعيمية الازمة النتاج المناسبات الياصة و تحليل
العوامل المؤثرة في نماي مثل نته اللقالات كالبنال التنعيمي للمؤسسة و ادارة المياطر و الفعالية السياحية.
س ط  131ادارة شركات السياحة و السفر ( 13ساعة)
يتضمن نتا المساق مفهور شركات السياحة والسفرو والوسطال السياحيينو وبنمية وكاالت السياحة والسفر ووظالفهاو
وتنعيمها وبدارتهاو وتيطيط بعمالهاو وعمليات تنعيع وتسويت الرحات الفردية والمماعيةو وعاقة وكالة السياحة
والسفر بالفعاليات والمهن السياحية األلر و و كيفية تحقيت ريا العمال و تعاياه باستمرار.
س ط إدارة أعمال الحج و العمرة ( 13ساعة)
يتناول المساق ش رحا مفصا ألعمال الحا و العمرة و دور وكاالت الحكا العمكرة فكي إدارة نشكاطات الحكا و العمكرة بمكا
في ذلل التيطيط لرحات الحا و العمرة و توفير الت شيرات و وسالط النقل المناسبة و بماكن ااقامة و المرشد الكديني و
اليدمات الصحية و ااشرا على بدال المناسل بالشلل المطلوب و يرنا من اليدمات المساندة.
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س ط  131إدارة المطارات ( 13ساعة)
ياود نتا المساق الطاب بالمعلومات و المعرفة الضرورية حول إدارة لدمات المسافرين األريية و الموية و لدمات
الصعود إلى الطالرة و إدارة المسافرين و البضالع و و اليدمات الممركية و لدمات األسواق الحرة و اليدمات األمنية
و إجرالات األمن و السامة في المطار.
س ط  113الشحن و التخليص ( 13ساعة)
يهد نتا المساق إلى تعريف الطالب بالمفانيع و األساليب الحديثه للشحن و التيليص الممركي البرة و البحرة و
الموة  .يركا نتا المساق على تملين الطلبة من تنعيع بيان جمركي و تسيير إجرالات الشحن و التيليص الممركي.
س ط  111النقل السياحي المتخصص ( 13ساعة)
يهد المساق إلى التعريف ب نواخ النقل السياحي المتيصص البرة و البحرة و الموةو و بنميته في التنميكة و التنشكيط
السياحيو و طبيعة اليدمات التي يوفرنا للاوار من نقل و ب تية و مشروبات و رحات سياحية و يرنا .
س ط  111إعداد المضيفين و المضيفات ( 03ساعة)
يُ جعرِّ ُ نتا المساق ب نع الواجبات و اليدمات التي يقور بها المضيفون و المضيفات و التي تشتمل اليدمات التي تقدر قبل
صعود الركاب للطالرة ,اليدمات التي تقدر بثنال الرحلة لاصة عند ااقاخ و الهبوط و و بنمية المضيف في تعايا
الصورة التننية االيمابية لشركة النقل السياحي بشلل لاا و المقصد السياحي عموما .كما يهد المساق إلى إكساب
المشاركين انع المهارات التي يمب بن يتحلى بها المضيف بو المضيفة للقيار بمهامه الوظيفية على الوجه األكمل.
س ط  110تسويق الخدمات السياحية ( 13ساعة)
يشمل التعريف ب نمية التسويت السياحي و تسويت اليدمات السياحية و سوال اليارجي بو الدالليو والتعريف بانمية
دراسة األسواق السياحية و المايا التسويقي و اليطة التسويقية  .كما يهتع المساق بدراسة األسواق البديلة و كيفية
الوصول اليها و تقديع اليدمات المنافسة لها.
س ط  111نظ المعلومات السياحية ( 03ساعة)
نتا المساق عملي يتناول كيفية تنعيع حموزات و تتاكر للمسافرين إيافة للحموزات الياصة بوسالط النقل و ااقامة
حسب ر بة المسافرين.
س ط  111تدريب ميداني
يتدرب الطالب بإشرا مشترك من الللية و المؤسسة المعنية التي يتدرب فيها لمدة ( )477ساعة عمكل علكى االقكل و و
يعامكل لكال التكدريب كموظكف و و يكتع التكدريب فكي ميتلكف األقسكار الرليسكية فكي مؤسسكات السكياحة و الضكيافة مككن
شركات سياحة و شركات و ملاتب طيران و يرنا.
سادسا  :التدريب العملي الميداني
بعد إنهال المسكاقات النعريكة بنمكاي و يلتحكت المشكارك بالتكدريب فكي احكد المؤسسكات او الفعاليكات فكي ممكال السكياحة او
الطيران و باشرا اكاديمي و ميداني بواقع ( )477ساعة تدريب تؤنله للعمل الحقا .يتع متابعكة الطلبكة مكن لكال تقكارير
نصف شهرية ترسل للمشر االكاديمي و تقرير نهالي يتع مناقشته في نهاية التدريب .
سابعا  :فرص العمل
بالتنسيت مع المؤسسات المعنية و يتع بحث املانية توظيف اكبر عدد مملن من اليريمين .
ثامنا:الرسوم المقترحة
نقتري بن تلون رسور المشاركة  1257دينار بردني للمشارك الواحد .واالنع نو وقف استناا الموارد المالية مكن لكال
العمالة الغير بردنية وتعايا الثقافة المحلية من لال االعتماد على المواطن األردني بدال من العمالة الوافدة.
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تاسعا :المحاضرون
 -1سيتع االعتماد على مدرسين  /مدربين من المامعة و و في حال الحاجة يتع االستعانة بالمحايرين الغير متفر ين
حسب الحاجة والتيصص في تقديع المادة النعرية.
 -2يتع ااشرا على المانب التطبيقي من قبل مشر متيصص من كلية السياحة و الفنادق و ليصار الكى تنفيكت نكتا
المانب الهار دالل المامعة او لارجها .
 -3يتع التنسيت و االشرا على التدريب الميداني من قبل كلية السياحة و الفنادق .

عاشرا :عدد الدورات سنويا
تعقد الدورات بواقع مرتين في العار الواحد .

6

