كلية السياحة والفنادق
جامعة اليرموك
الدبلوم المهني في السياحة و الطيران
( 400ساعة)
( 290ساعة نظرية و تطبيقية 110 +ساعة تدريب ميداني )
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مقترح
الدبلوم المهني في السياحة و الطيران
أوال :مدة الدبلوم المهني  :سنة دراسية ( 9شهور) بواقع  400ساعة
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 الماضكية وصصكبحث ثكاني صصكا صكناعة و األسكرخ
نموا في االقتصاد الوطني  .وقد بلغث مساصمة السكياحة صكثكر مكن  %14مكن النكاتا المحلكي ااجمكالي فكي الممللكة ووفكرت
صكثر من  46صلف فرصة عمل مباشرة وساصمث فكي تكوفير دلكل ألكثكر مكن  180صلكف صسكرة صردنيكة بشكلل مباشكر صو يكر
مباشر.
 -2ص ناك اعداد كبيرة من العاملين ير األردنيين في قطاخ السكياحة و الطيكران (اكثكر مكن  %14مكن العمالكة المباشكرة )
مما ينتا عنه تسرب كبير للعمات الصعبة و مساصمة في زيادة معدالت الفقر و البطالة .
-3ي كزداد اصتمككاا األردن بشككركات الطيككران و نشككاطاتها لاصككة مككع تزايككد صعككداد المسككافرين الككتين تسككتقبلها المطككارات
األردنية.
 -4ومع تزايد الفقر والبطالة في الممللة (بلغث نسبة البطالكة فكي الممللكة  %30عكاا  2014حسكب تقكارير البنكل الكدولي )
والحاجككة الماسككة لتككوطين األيككدة العاملككة والحككد مككن االعتمككاد علككى األيككدة العاملككة األجنبيككة وت ثيرصككا الواضككح باسككتنزاف
الموارد السياحية والعمات الصعبة في الممللة صصبح من الضرورة تنفيت صتا البرناما والتة يعتبر الوحيد والفريد مكن
نوعه في الممللة حاليا.
 -5ي تميككز صككتا البرنككاما بيلككت مككزيا متمككان مككن المعككارف النعريككة والتطبيككت العملككي و التككدريب الميككداني الككتة يؤصككل
المشارك للحصول على فرصة عمل حال تيرجه و يتماشى مع متطلبات سوق العمل في األردن و لارجه.

رابعا :أهداف البرنامج
-1
-2
-3
-4
-5

توفير كوادر بشرية مؤصلة من األردنيين الرا بين بالعمل في السياحة و الطيران .
دعا ومساندة السياحة األردنية من لال توفير اللوادر البشرية التي تتناسب مع حاجات السوق الفعلية.
المساصمة في الحكد مكن الفقكر والبطالكة بكين الشكباب االردنكي لاصكة مكن لكا يحكالفها الحك بالحصكول علكى مقعكد
جامعي .
الحد من تسرب العمات الصعبة من لال ما يتقاضاه صكثر من  8000عامل وموظف ير صردنكي فكي السكياحة و
الطيران و دعا االقتصاد األردني من لكال ت صيكل المشكاركين و مسكاعدتها بالحصكول علكى فكرد عمكل دالكل
األردن و في الدول المماورة.
تفعيل مساصمة المامعة و الللية في لدمة الممتمع المحلي وتعزيز توجهاته.
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خامسا  :الخطة الدراسية
يتضمن البرناما ما يلي :
 -1نظري و تطبيقي ( )290ساعة .
 -2تدريب ميداني بواقع ( )110ساعة في السياحة و الطيران على مدار ( 5اسابيع ) بواقع  8ساعات يوميا.
 -3ص .مقررات اليطة  :كما في المدول ()1
جدول ( )1مقررات الخطة الدراسية للدبلوم التدريبي السياحة والمطارات
رمزززززززز ور زززززززز
المساق
س ط 101
س ط 102
ف ط 103
س ط 104
ف ط 105
ف ط 106
س ط 107
س ط 108
س ط 109
س ط 110
س ط 111
س ط 112
س ط 113
س ط 114

عدد الساعات

اس المساق
لغة انمليزية متيصصة للسياحة و الطيران

30

مدلل الى صناعة السياحة العالمية

20

مدلل إلى صناعة الضيافة العالمية

20

السياحة في األردن

20

مهارات االتصال وفن التعامل

20

إدارة المؤتمرات والمناسبات

20

ادارة شركات السياحة و السفر

20

ادارة صعمال الحا و العمرة

20

ادارة المطارات

20

الشحن و التيليص

20

النقل السياحي المتيصص

20

إعداد المضيفين و المضيفات

20

تسويت اليدمات السياحية

20

نعا المعلومات السياحية

20

المجموع
س ط 199

290
تدريب ميداني

 110ساعة

المجموع الكلي

( )400ساعة
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وصف المسا ات
س ط  101لغة انجلي ية متخصصة للسياحة والطيران ( 30ساعة )
يركككز المسككاق علككى المهككارات اللغويككة والمهنيككة الازمككة للطلبككة للعمككل بنمككاي فككي المهككن المتاحككة فككي قطككاخ السككياحة
والطيران بميتلف صنواعها .كما يهتا المساق بتطوير المهارات اللغوية للطلبة للتليف مع دراستها األكاديمية في مساقات
التيصص وتزويدصا بالمصكطلحات اانمليزيكة العامكة والمتيصصكة التكي تسكاعدصا للعمكل بلفكالة فكي حقكل التيصكص
لاصة فكي ممكاالت اسكتقبال طلبكات العمكال و الحمكز و التكتاكر و التعامكل مكع الشكلاوو و االقتراحكات و ادارة البكراما
السياحية و توفير اليدمات السياحية المطلوبة.
س ط  102مدخل الى صناعة السياحة العالمية ( 20ساعة)
يتطرق صتا المساق إلى مفهوا السياحة و عناصرصا و وتطور السياحة العالمية و صصميتها ,و التنعكيا السكياحي و العكر
و الطلب و اليدمات السياحية
ف ط  103مدخل إلى صناعة الضيافة العالمية (  20ساعة )
يعرف المساق الطلبة بصناعة الضيافة بتنوعها وتميزصا ويساعد في فها آفاق الصناعة وتعقيداتها والمسكالل األساسكية
في الضيافة والفرد الوظيفية المتوفرة في المطاعا والفنادق ومؤسسات الضيافة المعنية بتقديا األطعمة و المشروبات
ومراكز الترفيه ولطوط النقل البحرة و يرصا من مؤسسات الضيافة .كما يتناول المساق الاقيات المهنة ضكمن اطكار
الثقافة و الدين و العادات و التقاليد.
س ط  104السياحة في االردن ( 20ساعة)
يتطرق صتا المساق إلكى تطكور السكياحة األردنيكة وصصا مقومكات الم ْنكتجا السكياحي األردنكي وعناصكره و انمكاط السكياحة
االردنية واصميتها ,واليدمات والتسهيات السياحية والسياسات السياحية .والتشكريعات واأللاقيكات الياصكة بالسكياحة
واآلثار والتراث.
ف ط  105مهارات االتصال وفن التعامل ( 20ساعة)
يُعرِّف المساق الطلبة بعملية االتصال ووسالله والمهارات الشفوية واللتابيكة لاتصكال وصسكاليب التعامكل مكع المنسكيات
والثقافات الميتلفة و فن التياطب والتقديا وآداب المالدة و التعامل مع شلاوو و اقتراحات العمال .كمكا يتنكاول تنميكة
المهارات الشيصية بين األفراد والمماعات وبنال الفريكت واالصتمكاا بكالعمال فكي الفنكادق و المطكاعا وكيفيكة اسكتمابة
المطاعا لحاجات العمال المتباينة.
ف ط  106إدارة المؤتمرات و المناسبات ( 20ساعة)
يوضح المساق آفاق و صقساا سوق المؤتمرات والمناسبات ويفسر ما يلزا لموافاة حاجات الضيوف و البحث عن
األساليب و الوسالل التي تساصا في الوصول ليدمات صفضل .يقدا المساق نعرة عملية لميتلف صنواخ اللقالات و
المناسبات و نوخ المؤسسات التي تقدمها .يستطلع الطالب الوظالف التنعيمية الازمة النتاج المناسبات الياصة و تحليل
العوامل المؤثرة في نماي مثل صته اللقالات كالبنال التنعيمي للمؤسسة و ادارة المياطر و الفعالية السياحية.
س ط  107ادارة شركات السياحة و السفر ( 20ساعة)
يتضمن صتا المساق مفهوا شركات السياحة والسفر والوسطال السياحيين وصصمية وكاالت السياحة والسفر ووظالفها
وتنعيمها وصدارتها وتيطيط صعمالها وعمليات تنعيا وتسويت الرحات الفردية والمماعية وعاقة وكالة السياحة
والسفر بالفعاليات والمهن السياحية األلرو و كيفية تحقيت رضا العمال و تعزيزه باستمرار.
س ط إدارة أعمال الحج و العمرة ( 20ساعة)
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يتناول المساق شرحا 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 صماكن ااقامة و المرشد الكديني و
اليدمات الصحية و ااشراف على صدال المناسل بالشلل المطلوب و يرصا من اليدمات المساندة.
س ط  109إدارة المطارات ( 20ساعة)
يزود صتا المساق الطاب بالمعلومات و المعرفة الضرورية حول إدارة لدمات المسافرين األرضية و الموية و لدمات
الصعود إلى الطالرة و إدارة المسافرين و البضالع و اليدمات الممركية و لدمات األسواق الحرة و اليدمات األمنية
و إجرالات األمن و السامة في المطار.
س ط  110الشحن و التخليص ( 20ساعة)
يهدف صتا المساق إلى تعريف الطالب بالمفاصيا و األساليب الحديثه للشحن و التيليص الممركي البرة و البحرة و
الموة  .يركز صتا المساق على تملين الطلبة من تنعيا بيان جمركي و تسيير إجرالات الشحن و التيليص الممركي.
س ط  111النقل السياحي المتخصص ( 20ساعة)
يهدف المساق إلى التعريف ب نواخ النقل السياحي المتيصص البرة و البحرة و الموة و صصميته في التنميكة و التنشكيط
السياحي و طبيعة اليدمات التي يوفرصا للزوار من نقل و ص تية و مشروبات و رحات سياحية و يرصا .
س ط  112إعداد المضيفين و المضيفات ( 20ساعة)
يُ جع ُ
رِّف صتا المساق ب صا الواجبات و اليدمات التي يقوا بها المضيفون و المضيفات و التي تشتمل اليدمات التي تقدا قبل
صعود الركاب للطالرة ,اليدمات التي تقدا صثنال الرحلة لاصة عند ااقاخ و الهبوط و صصمية المضيف في تعزيز
الصورة التصنية االيمابية لشركة النقل السياحي بشلل لاد و المقصد السياحي عموما .كما يهدف المساق إلى إكساب
المشاركين اصا المهارات التي يمب صن يتحلى بها المضيف صو المضيفة للقياا بمهامه الوظيفية على الوجه األكمل.
س ط  113تسويق الخدمات السياحية ( 20ساعة)
يشمل التعريف ب صمية التسويت السياحي و تسويت اليدمات السياحية سوال اليارجي صو الداللي والتعريف باصمية
دراسة األسواق السياحية و المزيا التسويقي و اليطة التسويقية  .كما يهتا المساق بدراسة األسواق البديلة و كيفية
الوصول اليها و تقديا اليدمات المنافسة لها.
س ط  114نظ المعلومات السياحية ( 20ساعة)
صتا المساق عملي يتناول كيفية تنعيا حموزات و تتاكر للمسافرين إضافة للحموزات الياصة بوسالط النقل و ااقامة
حسب ر بة المسافرين.
س ط  199تدريب ميداني
يتدرب الطالب بإشراف مشترك من الللية و المؤسسة المعنية التي يتدرب فيها لمدة ( )400ساعة عمكل علكى االقكل و
يعامكل لكال التكدريب كموظكف و يكتا التكدريب فكي ميتلكف األقسكاا الرليسكية فكي مؤسسكات السكياحة و الضكيافة مككن
شركات سياحة و شركات و ملاتب طيران و يرصا.
سادسا  :التدريب العملي الميداني
بعد إنهال المسكاقات النعريكة بنمكاي يلتحكت المشكارك بالتكدريب فكي احكد المؤسسكات او الفعاليكات فكي ممكال السكياحة او
الطيران باشراف اكاديمي و ميداني بواقع ( )110ساعة تدريب تؤصله للعمل الحقا .يتا متابعكة الطلبكة مكن لكال تقكارير
نصف شهرية ترسل للمشرف االكاديمي و تقرير نهالي يتا مناقشته في نهاية التدريب .
سابعا  :فرص العمل
بالتنسيت مع المؤسسات المعنية يتا بحث املانية توظيف اكبر عدد مملن من اليريمين .
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ثامنا:الرسوم الدراسية
رسوا المشاركة  1250دينار صردني للمشارك الواحد .واالصا صو وقكف اسكتنزاف المكوارد الماليكة مكن لكال العمالكة الغيكر
صردنية وتعزيز الثقافة المحلية من لال االعتماد على المواطن األردني بدال من العمالة الوافدة.
تاسعا :المحاضرون
 -1سيتا االعتماد على مدرسين  /مدربين من المامعة و في حال الحاجة يتا االستعانة بالمحاضرين الغير متفر ين
حسب الحاجة والتيصص في تقديا المادة النعرية.
 -2يتا ااشراف على المانب التطبيقي من قبل مشرف متيصص من كلية السياحة و الفنادق ليصار الكى تنفيكت صكتا
المانب الهاا دالل المامعة او لارجها .
 -3يتا التنسيت و االشراف على التدريب الميداني من قبل كلية السياحة و الفنادق .

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