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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدالعلم واهلداية، نبينا ومعلمنا وقدوتنا األول حم

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل الوظائف

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

 يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثلاملهنية الوطنية، و

ة متثل سوق العمل واملؤسسة العامة يف بنائها على تشكيل جلان ختصصي وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل،  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

كليات " ملتدربي السفر والسياحة يف قسم السياحة والفندقة خطة"التدريبية اخلطة تناول هذه وت

موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل 

 .مجهلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربناالالزمة 

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

3 

 وصف الربنامج.

4 
 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 5 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية 4

 8 التخصصية. للمقررات التدريبية الوصف املختصر 5

 12 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص السفر والسياحةـ 6

7  13 مدخل اىل صناعة السياحة والضيافة 

8  16 اعمال وكاالت السفر والسياحة 

9  20 جغرافية السياحة والطريان 

10  25 إدارة الوجهات السياحية 

11  29 اإلرشاد السياحي 

12  33 النقل السياحي 

13  37 نظام احلجز اآللي جاليليو 

14  43 مبادئ التسويق السياحي 

15  47 جودة اخلدمات السياحية 

16  50 حسابات الوكاالت السياحية 

17  53 نظام احلجز اآللي اماديوس 

18  59 تصميم وادارة الربامج السياحية 

19  63 نظم ولوائح سياحية 

20  67 سياحة وآثار 

 72 غالف مالحق اخلطة التدريبية. 21

 73 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 22

23  73 .بيان باملعامل والورش واملختربات 

24  ................................ 74 .جتهيز معمل/ورشة/خمترب 

 75 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة. 25

 78 املراجع. 
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 صف الربنامج: و

و ، للتخصص  العمل احمللية سوق  احتياجاتمبا يتوافق مع  السياحة والفندقة يف قسم   السفر والسياحة  ُصمم دبلوم  

مثانية  تدرييب مدة كل فصــلنصــفية، فصــول تدريبية  مخســةيف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصــص عل التدريب يتم

ــبوعًا ــاعة(  107)  مبجموع ،تدريبيًا عشـــر أسـ ــافة سـ ــاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضـ ، مبا ســـوق العمل  سـ

 ساعة معتمدة.   ( 84يعادل ) 

املهارات التخصـــــصـــــية يف: جمال نظم احلجز اآللي وتعرفة أســـــعار تذاكر     على  ويتم التدريب يف هذا الربنامج

الطريان وإصـــدار التذاكر وحجز اخلدمات الســـياحية وحســـابات الوكاالت الســـياحية والتســـويق الســـياحي إضـــافة اىل  

ــيات، وتطبيقات احلاســـ   ــالمية، واللغة العربية، واللغة اإلزليزية، والرياضـ ب اآللي، ولوحة مهارات عامة يف الثقافة اإلسـ

 .االتصالمفاتيح احلاسب، والتعرف على عامل األعمال، والسلوك الوظيفي ومهارات 

سياحة من قسم             شهادة اجلامعية املتوسطة يف ختصص السفر وال سياحة  ومينح املتخرج يف هذا الربنامج ال تقنية ال

 دات السفر، ومن املتوقع أن يعمل يف اجملاالت حجز وإصدار التذاكر ومستنوالضيافة 

 اهلدف العام للربنامج:

ــة العمل يف جمال ــياحة  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارســـ ــفر والســـ الســـ

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سمخلااوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

  التعرف على عمل وكيل السفر والسياحة 

  حساب أسعار تذاكر السفر 

 إنشاء تعديل وإلغاء احلجوزات 

  إصدار التذاكر ومستندات السفر 

 تصميم برامج سياحية 

 إعداد تقارير املبيعات 

 اإلملام بأنظمة ولوائح السفر 

 ق حجز اخلدمات السياحيةالتعرف على طر 

 اكتساب مهارة االتصال البيعي 

 معرفة لغة التعامل بسوق العمل 
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 The Study Plans Distributed on semesters)النصفية( ةالتدريبية الفصليتوزيع اخلطة التدريبية على الفصول 

1
st

 s
em

es
te

r 

N

o. 
Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

املكافئاملقرر   م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب 

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 1 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL 111 English Language -1  ENG 8111 3 3 0 1 4 111 2 زلا 111 (1لغة إزليزية )  زل 

3 MATH 8101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 3 ضاري 101 الرياضيات  ريض 

4 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications  CMT 101 2 0 4 0 4 1014 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

5 GTTH 101 
Introduction of tourism 

hospitality industry 
 THT 131 3 3 0 0 3 1315 سافر101 صناعة السياحة الضيافةمدخل إىل   ساح 

6 GTTH 121 
Travel Agencies 

operations  
 TTH  9151 3 2 2 0 4 91516 سافر 121 أعمال الوكاالت السياحية  سفر 

7 UMAN 101 
Basics of Business 

Administration 
 MAN 104 4 4 0 0 4 1047 ادار101 مبادئ إدارة االعمال  دار 

8 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence  
KAB101 
VOC 107 2 2 0 0 2 

 كاب 101

 مهن 107
 8 ينمه 101  التوجيه املهين والتميز 

Total Number of Units 22 19 6 2 27 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

N

o. 
Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 2 2  0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 112 English Language -2 ENGL 101 ENG 8112 3 3 0 1 4 112 2 زلا 112 (2لغة إزليزية ) زلا 111 زل 

3 GTTH 131 Tourism Transport  TTH 163 3 2 2 0 4 163 3 سافر 131 النقل السياحي  سفر 

4 GTTH 110 
Tourism Destination 

Management 
 4 سافر110 إدارة الوجهات السياحية    4 0 2 2 3  

5 GTTH 141 
Automoatic Reservation 

System Galileo 
 TTH 9152 5 2 6 0 8 91525 سافر141 نظام حجز آلي جاليليو   سفر 

6 UMAN 231 
Human Resources 

Management 
MAN 101 MAN 225 4 3 2 0 5  225 6 ادار231 إدارة املوارد البشرية ادار101 دار 

Total Number of Units 20 14 12 1 27 اجملموع 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 ENGL 113 English Language -3 ENGL 112 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 2 زلا 113 (3لغة إزليزية ) زلا 102 زل 

3 GTTH 251 
Principles of Tourism 

Marketing 
 TTH  9252 3 2 2 0 4 9252 3 سافر 251 مبادئ التسويق السياحي  سفر 

4 GTTH 102 
Geography of tourism and 

Aviation 
 TTH  9153 3 2 2 0 4 91534 سافر 102 جغرافية السياحة والطريان  سفر 

5 GTTH 271 Service Quality in tourism   TTH  9256 3 2 2 0 4 9256 5 سافر 271 جودة اخلدمات السياحية  سفر 

6 GTTH 260 Tour guide   GTTH 242 3 2 2 0 4 242 6 سافر 260 اإلرشاد السياحي  سافر 

7 GTTH 252 Travel Agencies Accounting GTTH 121 TTH  252 3 2 2 1 5 9255 7 سافر 252 حسابات الوكاالت السياحية  سافر 121 سفر 

Total Number of Units 20 15 10 2 27 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 Professional Ethics & Comm. Skills VOCA 101 KAB 102 2 2 0 0 2 102 1 سلكا  101  السلوك الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 كاب 

2 GTTH 243 
Automatic Reservation 

System Amadeus  
 TTH 9154 5 2 6 0 8 9154 2 سافر243 نظام حجز آلي أماديوس   سفر 

3 GTTH 211 
Planning and Management 

of Tourism Programs 
 TTH 9253 3 2 2 1 5 92533 سافر211 تصميم وإدارة الربامج السياحية  سفر 

4 GTTH 203 
Tourism Regulations and 

Laws 
 TTH  9254 3 3 0 0 3 92544 سافر203 نظم ولوائح سياحية  سفر 

5 GTTH 261 Tourism and Antiquities  TTH 268 3 2 2 0 4 2685 سافر261 سياحة وآثار  سفر 

6 ENGL 204 English Language -4 ENGL 113 ENG 8104 3 3 0 1 4 113 6 زلا 204 (4لغة إزليزية ) زلا 103 زل 

Total Number of Units 19 14 10 2 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

se
m

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 GTTH 299 Co-operative Training 4 فراس 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
84 60 40 7 107 

Total of training Hours (16  × 107)+ Cooperative training Hours (490) 2202 490التدريب التعاوني + 107×  16موع الكلي لساعات التدريب اجمل 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   

 



 القسم

 تقنية السياحة والضيافة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 السفر والسياحة

 
 

 80من 9

 

 

 

 3 الساعات املعتمدة فرسا 101 الرمز مدخل اىل صناعة السياحة والضيافة اسم املقرر

 الوصف

الضيافة وانواعها ومقوماتها، وتعريف املتدرب بصناعة يتناول هذا املقرر تعريف املتدرب بصناعة السياحة 

باإلضافة اىل اكساب املتدرب املعرفة من خالل التطرق اىل تاريخ نشأة الفنادق وانواع الفنادق وطرق ادارتها 

 وانواع اخلدمة العاملية، وعمليات انتاج الطعام والشراب. بصناعة خدمة االغذية واملشروبات وقطاعاتها

 4 الساعات املعتمدة ادار 101 الرمز مبادئ إدارة االعمال اسم املقرر

 الوصف

يقّدم هذا املقرر، املوضوعات اليت حيتاجها املتدرب يف جمال التخصص، حيث يتدرب املتدرب على فهم 

اساسيات إدارة األعمال اليت تشمل مفاهيم، نظريات ووظائف األدارة ) التخطيط والتنظيم والتوجيه 

شرتيات واملخازن والعالقات والرقابة(، ووظائف املنشأة ) االنتاج والتسويق والتمويل واملوارد البشرية وامل

 العامة(.

 3 الساعات املعتمدة سافر 121 الرمز أعمال الوكاالت السياحية اسم املقرر

 الوصف
وانواعها، واهليكل التنظيمي هلا، التعرف على مهام  و اشرتاطات إنشاء وكاالت السفر والسياحة 

 والسياحة.، واالداة املستخدمة يف وكاالت السفر واخلدمات اليت تقدمها

 3 الساعات املعتمدة سافر 102 الرمز جغرافية السياحة والطريان اسم املقرر

 الوصف
حركة  IATAدراسة جغرافية العامل واململكة العربية السعودية، املعامل السياحية الدولية، أقاليم منظمة 

 الطريان الدولي، والعواصم العاملية والطريان.

 3 الساعات املعتمدة سافر 131 الرمز النقل السياحي اسم املقرر

 الوصف

الربي. البحري( ومدى التطورات اليت طرأت عليه  التعرف على األشكال املختلفة للنقل السياحي )اجلوي،

وأثر تلك التطورات على اجتاه احلركة السياحية ودوافع السفر، وكذلك تطور اخلدمات السياحية بصورة 

 مستمرة يف ضوء التطور املستمر على أشكال النقل السياحي.

 5 الساعات املعتمدة سافر 141 الرمز نظام حجز آلي جاليليو اسم املقرر

 الوصف

العاملية واليت تعنى بعمليات حجوزات الطريان والتعامل معها  GDSنظام احلجز ) جاليليو ( احد اهم نظم 

واصدار التذاكر باالضافة اىل تنفيذ حجوزات الفنادق وسيارات االجيار واليت تنفذ من قبل شركات 

 استخدام هذا الربنامج واتقانه.يتم تدريب املتدرب على الطريان ومكاتب السفر والسياحة، وهنا 

 3 الساعات املعتمدة سافر 251 الرمز مبادئ التسويق السياحي اسم املقرر
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 الوصف

 

يتناول هذا املقرر املهام التسويقية إلدارة التسويق )وكاالت سياحية /خطوط جوية( وكذلك دراسة السوق 

، وتقييم العرض والطلب السياحي ، واالشرتاك يف  املعارض واملؤمترات السياحية التسويقية السياحي ،

 وبناء الربامج التسويقية والرتوجيية السياحية.

 

 3 الساعات املعتمدة سافر 271 الرمز جودة اخلدمات السياحية اسم املقرر

 الوصف

التواصل الفعال مع العميل من جهة ومع بيئة العمل من جهة بهذا املقرر يتم تعريف املتدرب مبفهوم ومهارات 

اخرى ، باإلضافة اىل التعرف على انواع العمالء السياحيني طرق  التعامل مع كل عميل بناًء على احتياجاته 

و خلفيته الثقافية ،  وتقديم خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات العميل  وحل املشكالت اليت حتدث 

 التعامل يف جمال بيع التذاكر والربامج السياحية.أثناء 

 

 

 3 الساعات املعتمدة سافر 110 الرمز إدارة الوجهات السياحية  املقرراسم 

هذا املقرر يكسب املتدرب املهارات األساسية يف إدارة الوجهات السياحية وفق معايري عالية اجلودة يف  . الوصف:

لتكون جاذبة للسياح. كذلك يوضح املقرر أهمية احملافظة على املواقع السياحة لتكون مستدامة لألجيال 

لتعود بالنفع على اجملتمع  القادمة. يعرف هذا املقرر املتدرب مبقومات اجلذب السياحي  وسبل استثمارها

والدولة. توضيح التحديات اليت تواجه إدارة الوجهات السياحية وكيفية جتاوزها. تزويد املتدرب باملعلومات 

املهمة لتنظيم الوجهات السياحية لتكون منافسة للوجهات السياحية العاملية. ذكر أمثلة ناجحة يف إدارة 

الوجهات السياحية املستقبلية اليت تطمح الدولة إنشائها ضمن رؤية  الوجهات السياحية. تطبيق األمثلة على

2030 

 3 الساعات املعتمدة سافر 252 الرمز حسابات الوكاالت السياحية اسم املقرر

 الوصف

من حيث االملام ساب املتدرب املهارات األساسية إلزاز األعمال احملاسبية اليومية يهدف هذا املقرر إك

باملبادئ احملاسبية، اعداد تقارير املبيعات، ومستندات العمليات احملاسبية،اعداد قوائم الدخل واملركز 

 للوكاالت لسياحية .احملاسبية الدورة املالي والقيامب

 3 الساعات املعتمدة سافر 260 الرمز االرشاد السياحي اسم املقرر

 الوصف

السياحي يف إبراز املواقع السياحية سواء كانت تراثية، تارخيية، طبيعية وغريها. شرح أهمية اإلرشاد 

كذلك شرح ألهمية املرشد السياحي والصفات األخالقية ومهارات التواصل اليت جيب أن يتحلى بها ليكون 

األنظمة قادرًا على ترسيخ انطباع حسن لدى السياح. ذكر أنواع املرشدين السياحيني والسياح. التعريف ب

 والقوانني املتعلقة باإلرشاد السياحي وسبل احلصول على رخصة اإلرشاد السياحي.

 3 الساعات املعتمدة سافر 211 الرمز تصميم وإدارة الربامج السياحية اسم املقرر
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 الوصف

العمالء يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب القدرة على تصميم وادارة برامج سياحية تليب رغبات واحتياجات 

أيضا معرفة العمليات احلسابية اليت متكن للمتدرب معرفة التكاليف اليت جيب أن يقوم بها  السياحيني.

 من أجل األرباح اليت يكتسبها من تنظيم الرحالت وبشكل احرتايف. 

 3 الساعات املعتمدة سافر 203 الرمز نظم ولوائح سياحية اسم املقرر

 الوصف

اللوائح السياحية املطبقة يف اململكة العربية السعودية من قبل اجلهات ذات العالقة  تعريف املتدرب بالنظم و

السياحية،  التأشرياتواليت تشمل انظمة وكاالت السفر، نظام الرتخيص ملنظمي الرحالت السياحية، نظام 

 ونظم النقل السياحي.  واملتاحفنظام االثار 

 3 الساعات املعتمدة سافر 261 الرمز سياحة وآثار اسم املقرر

 الوصف

املتدرب يف هذه  فسيتعر حيث يسلط هذا املقرر الضوء على ابرز املواقع االثرية يف اململكة العربية السعودية

احلقيبة على معنى احلضارة وتطوراتها املختلفة منذ نشأتها. كاحلضارة يف اجلزيرة العربية والتاريخ القديم 

االغريقية والرومانية. أهمية سياحة اآلثار يف اململكة العربية السعودية، واخلطط هلا، احلضارة البيزنطية و 

واملقومات لدعم الرتاث الوطين. أيضا معرفة املواقع األثرية يف اململكة مثل مواقع العال ) مدائن صاحل(، 

 األخدود بنجران وغريها من املواقع التارخيية.  املتاحف ودورها يف تطوير السياحة.
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 سافر 101 لرمزا مدخل إىل صناعة السياحة الضيافة سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    3 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

يتناول هذا املقرر تعريف املتدرب بصناعة السياحة والضيافة و أنواعها وأهمية كل صناعة على املستوى 

هذه احلقيبة إىل ثالث أقسام لتعريف املتدرب مبجاالت السياحة والضيافة.  ت. حيث قسماالجتماعيوالثقايف  االقتصادي

فصل يوضح اهمية قطاع السياحة والسفر، والفصل اآلخر يوضح اهمية الضيافة والفندقة،والفصل االخري عن األغذية 

 واملشروبات.

 هلدف العام من املقرر: ا

يتناول هذا املقرر تعريف املتدرب بصناعة السياحة والضيافة و أنواعها وأهمية كل صناعة على املستوى 

 .االجتماعيووالثقايف  االقتصادي

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 ان يكون املتدرب قادرا على: 

 فهم تاريخ صناعة السياحة  .1

 حصر انواع الفنادق املختلفة وتصنيفاتها  .2

 حتديد خدمات صناعة األغذية واملشروبات  .3

 معرفة دور صناعة السياحة يف النظام االقتصادي واالجتماعي والثقايف  .4

 معرفة أنواع الضيافة ووظيفة كل عمل منها.  .5

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 16 مكونات صناعة السياحة  

o 16 مكونات صناعة الفنادق  

o 16 مكونات صناعة االغذية واملشروبات  

  48 اجملموع

48 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

16 

 مكونات صناعة السياحة

 تعريف صناعة السياحة -

 تطور صناعة السياحة تارخييًا -

 أهمية صناعة السياحة -

 أنواع السياحة -

 دعائم السياحة )وكاالت السفر والسياحة( -

 أنواع شركات الطريان -

 مجعيات السياحة -

 االجتاهات احلديثة يف صناعة السياحة -

 األسئلة الشفهية

 التحريريةاألسئلة 

 االختبار الذاتي

 

مراجع 

 املوضوع

  حميي سعيد، االجتاهات احلديثة يف السياحة،املكتب اجلامعي احلديث  -1

  ماهر توفيق، صناعة السياحة، دار زهران للنشر  -2

16 

 مكونات صناعة الفندقة

 تعريف صناعة الفندقة -

 تطور صناعة الفندقة تارخييًا -

 أهمية صناعة الفندقة  -

 أنواع الفنادق  -

 أقسام الفندق  -

 حقوق التميز وعقود اإلدارة يف صناعة الفنادق. -

 مجعيات الفنادق -

 اجيابيات العمل الفندقي -

 االجتاهات احلديثة يف صناعة الفندقه -

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 االختبار الذاتي

 

مراجع 

 املوضوع

 
Gerald Lattin (2001), Introduction to the Hospitality Industry. East 

Lansing Michigan: AH&MA. 

 
1- 

 
Michael Kasavana& Richard M.Brooks(2001) Rooms Division 

Management. East Lansing Michigan: AH&MA. 
2- 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

16 

 مكونات صناعة األغذية واملشروبات

 تعريف صناعة األغذية واملشروبات -

 تطور صناعة األغذية واملشروبات تارخييًا -

 أهمية صناعة األغذية واملشروبات. -

 قطاعات صناعة األغذية واملشروبات -

 أنواع املطاعم -

 أقسام األغذية واملشروبات -

 مجعيات األغذية واملشروبات -

 االجتاهات احلديثة يف صناعة األغذية واملشروبات -

-  

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 االختبار الذاتي

 

مراجع 

 املوضوع

 Jack D. Ninemeier, Management of Food and Beverage Operations, Sixth 

Edition, East Lansing Michigan: AH&MA. 1- 

 

 املراجع

 ماهر توفيق، صناعة السياحة، دار زهران للنشر 

  السياحة،املكتب اجلامعي احلديثحميي سعيد، االجتاهات احلديثة يف. 

 Gerald Lattin (2001), Introduction to the Hospitality Industry. East 

Lansing Michigan: AH&MA. 

 Michael Kasavana& Richard M.Brooks(2001) Rooms Division 

Management. East Lansing Michigan: AH&MA. 

 Jack D. Ninemeier, Management of Food and Beverage 

Operations, Sixth Edition, East Lansing Michigan: AH&MA. 
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 سافر 121 لرمزا أعمال الوكاالت السياحية سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

     مترين

 صف املقرر:و

واخلدمات وانواعها، واهليكل التنظيمي هلا، التعرف على مهام  و اشرتاطات إنشاء وكاالت السفر والسياحة 

السفر والسياحة. الصفات  . تعريف وتصنيف  شركات، واالداة املستخدمة يف وكاالت السفر والسياحةاليت تقدمها

. اليت جيب توفرها يف موظفي مكاتب السفر والسياحة. أيضًا خطوات احلصول على ترخيص مكاتب السفر والسياحة

اهليكل التنظيمي لوكاالت السفر والسياحة واهليئات السياحية مثل هيئة السياحة والرتاث الوطين. حملة عامة عن اهليئات 

 ملية مثل نظمة السياحة العاملية. واإلحتادات الدولية للنقل اجلوي والسفروالسياحة.واملنظمات السياحية العا

 هلدف العام من املقرر: ا

أن يكون املتدرب قادرا على معرفة الشروط الالزمة لفتح مكتب سياحي، واإلملام بالقوانني الداخلية لشركات 

 نشآت السياحية ومع اجملموعات السياحية.السفر والسياحة ومبختلف إجراءات السالمة املتبعة يف امل

 :   اواًل: االهداف االجرائيةألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعرف على املنظمات و اهليئات السياحية ذات العالقة بنشاط النقل اجلوي والنشاط السياحي .1

 يتعرف على أقسام وكالة السفر والسياحة ونشاطاتها .2

 عمالء.و الئه .حيسن التعامل مع  زماليؤد املهام املطلوبة للعمل داخل وكاالت السفر والسياحة .3

 يتعرف على طبيعة عمل موردي اخلدمات السياحية .4

 يتتبع اخلطوات الالزمة لفتح وكالة سفر وسياحة .5

 إدارة وكالة سفر وسياحة .6

 يطبق نظام العمل والعمال باململكة العربية السعودية .7

 يطبق نظم ولوائح السفر والسياحة .8
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 ثانيًا: االهداف املعرفية والسلوكية:

 معرفة الوجهات السياحية العاملية .1

 معرفة عناصر اجلذب السياحي يف اململكة العربية السعودية .2

 كيفية استخراج املعلومة من مصادرها  املتاحة .3

 االتصال الفعال .4

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )

 التدريبساعات 

 العملية النظرية

o 8 8 تعريف وانواع وكاالت السفر والسياحة 

o 6 6 اهليكل التنظيمي لوكاالت السفر والسياحة 

o 6 6 املنظمات اليت هلا عالقة بأعمال وكاالت السفر والسياحة 

o 4 4 و نظم احلجز اآللياألدلة املستخدمة يف وكاالت السفر 

o 5 5 خدمات السفر والسياحة 

o 3 3 املصطلحات اخلاصة بأعمال السفر والسياحة 

 32 32 اجملموع
64 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

16 

 تعريف وكاالت السفر والسياحة 

 شركات سياحة فئة )أ( –

 شركات سياحة فئة )ب( –

 شركات سياحة فئة )ج( –

 الوصف الوظيفي لوكيل السفر و السياحة –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 متثيل األدوار

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2
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 80من 18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 واجبات موظف احلجز و املبيعات –

الصفات الشخصية واملهنية الواجب توفرها يف العاملني بشركات  –

 السياحة

 االعتناء بالزبائن و العمالء –

 عالقة وكيل السفر و السياحة مبوردي اخلدمات السياحية –

 احلصول على ترخيص مزاولة األعمال السياحيةخطوات –

 دراسة جدوى افتتاح وكالة سفروسياحة –

مراجع 

 املوضوع

 السياحة ووكاالت السفر، القاهرةماهر السيسي، شركات  .1

 2009عصام السعيدي، ادارة مكاتب وشركات وكالء السياحة والسفر، دار الراية للنشر،  .2

12 

 اهليكل التنظيمي لوكاالت السفر والسياحة

 أقسام وكاالت السفر والسياحة –

 عالقة قسم السفر و السياحة باألقسام األخرى  –

 أشكال اهلياكل التنظيمية : –

 مثال :اهليكل التنظيمي للخطوط السعودية –

 العالقة بني وكاالت السفر والسياحة واهليئة العامة للسياحة واالثار  –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 

مراجع 

 املوضوع

 غادة محود، منى حجاج،اعمال املكاتب السياحية .1

 1430احلقيبة التدريبية العمال وكاالت السفر والسياحة، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين. .2

12 

 خدمات السفر والسياحة –

 إبرادات وكيل السفر و السياحة –

 احلجز و املبيعات –

 اخلدمات السياحية  –

 خدمات الشحن اجلوى –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 التحريريةاألسئلة 

 متثيل األدوار

 

مراجع 

 املوضوع

Laurence Steven,Guide to Starting & Operating a Travel Agency (The Travel 

Management Library Series), Cengage Learning 
1- 

 

8 

 املنظمات اليت هلا عالقة بأعمال وكاالت السفر والسياحة

– IATA 
– ICAO 

– WTO 

– UFFTA 

– ASTA 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 عمل حبوث وتقارير
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 80من 19

 العربي للسفر والسياحةاالحتاد  –

مراجع 

 املوضوع
 املواقع االلكرتونية للمنظمات على شبكة االنرتنت.  -1

10 

 األدلة املستخدمة يف وكاالت السفر

 OAGالدليل الرمسي لوكاالت السفر والسياحة  –

 PATاملسافر اجلوى دليل تعرفة –

 GDS نظم التوزيع الشامل  –

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 عمل البحوث وتقارير

 

مراجع 

 املوضوع
IATA MANUALS 1.  

6 

 املصطلحات اخلاصة بأعمال السفر والسياحة

 طريانمصطلحات ال –

 السياحةمصطلحات  –

 الفندقةمصطلحات  –

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

االستخدام العملي هلذه 

 املصطلحات

 

 املراجع

  .ماهر السيسي، شركات السياحة ووكاالت السفر، القاهرة 

  غادة محود، منى حجاج،اعمال املكاتب السياحية 

   ،2009عصام السعيدي، ادارة مكاتب وشركات وكالء السياحة والسفر، دار الراية للنشر 

  وكاالت السفر والسياحة، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين. احلقيبة التدريبية العمال 

Laurence Steven,Guide to Starting & Operating a Travel Agency (The 

Travel Management Library Series), Cengage Learning 

  

IATA MANUALS   
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 80من 20

 

 سافر 102 لرمزا جغرافية السياحة والطريان سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

حركة  IATAدراسة جغرافية العامل واململكة العربية السعودية، املعامل السياحية الدولية، أقاليم منظمة 

. أيضا معرفة قارات العامل وإرتباطها بالنقل اجلوي من ناحية مناطق اآلياتا. الطريان الدولي، والعواصم العاملية والطريان

مؤشر حركة السفر والسياحة. رموز اآلياتا. اهمية السياحة وامناطها. عوامال جلذب السياحي. خدمات البنية األساسية 

 .اسة حالة لبعض الدول العاملية مثل اململكة العربية السعودية، أمريكا وأثرها يف التطور السياحي. در

 هلدف العام من املقرر: ا

 والتعرف على أبرز املعامل السياحية وحركة الطريان الدولي. IATAإملام املتدرب بأقاليم منظمة 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 ان يكزن املتدرب قادرا على:  .1

 معرفة أقاليم منظمة األياتا. .2

 حتديد حركة الطريان الدولي .3

 التعرف على جغرافية العامل .4

 العمالت (و معرفة الرموز املستعملة يف صناعة الطريان )املطارات،املدن،البلدان .5

 معرفة وحتديداملعامل السياحية الدولية .6

 االملام باألقاليم السياحية يف اململكة .7

 لرحلة الراكبتقديم أفضل خط سري  .8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 2 تعريف جغرافية السياحة والطريان - 

o 4 4 انواع اجلغرافيا 

o 2 2 الطقس و املناخ و تأثريها على االجتاه السياحي 

o  3 3 اآلياتأقاليم 

o  4 3 والسياحة املستعملة يف ميداني السفر اآلياترموز 
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 80من 21

o 2 التوقيت العاملي - 

o 4 4 السياحة وماهيتها 

o 5 4 املوارد السياحية 

o 6 4 حاالت دراسية 

o 4 4 املعامل السياحية الدولية 

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 االلتزام بتعليمات سالمة املكان. .1

 باألخالق اإلسالمية يف احملافظة على نظافة وسالمة املكان. االلتزام .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 تعريف جغرافية السياحة والطريان

 أنواع اجلغرافية

 القاراتالسبع –

 احمليطات –

 التضاريس –

 خطوط الطول و العرض –

 قراءة اخلرائط ) خرائط املدن( –

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 االختبار الذاتي

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
 د. محيد الطائي ، مدخل اىل السياحة والسفر والطريان، .1

4 

املالحظة املباشرة ، األسئلة  الطقس و املناخ و تأثريها على االجتاه السياحي

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 التحريريةاألسئلة 

مراجع 

 املوضوع
 2013عبدالقادر محاد، ناصر حممود، مدخل اىل جغرافية السياحة، الوراق للنشر والتوزيع،  .1
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 80من 22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 أقاليم األياتا: 

 املناطق الرئيسية ، املناطق الفرعية –

 مؤشر احلركة –

 نظام األميال ) تطبيق يف معمل احلجز ( –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

،االختبار الذاتي، الشفوية 

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

 
IATA Manual 1- 

7 

 رموز األياتا: ) تطبيق يف معمل احلجز إلجياد و فك الرموز(

 رموز املطارات –

 رموز البلدان –

 رموز شركات الطريان –

 رموز املعدات –

 العمالت –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 التحريريةاألسئلة 

مراجع 

 املوضوع

 
IATA Manual 1- 

2 

 التوقيت العاملي

 التوقيت احمللي –

 ساعة 24نظام  –

 حتويل التوقيت ) تطبيق يف معمل احلجز ( –

 حساب مدة الرحلة –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
العلمية للوسائل التعليميةاطلس العامل، املؤسسة   -1  

8 

 السياحة وماهيتها

 نشأت وتطور السياحة –

 تعريف السياحة والسائح –

 أمناط السياحة –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 األسئلة التحريرية

 عمل تقارير

مراجع 

 املوضوع
 ماهر توفيق، صناعة السياحة، دار زهران للنشر .1
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 80من 23

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

9 

 السياحية املوارد

 خصائص املوارد السياحية –

 عوامل اجلذب السياحي –

 تسهيالت النقل واملواصالت –

 تسهيالت الضيافة –

 تسهيالت اإلمدادات  –

 خدمات البنية األساسية –

 الفوقية خدمات البنية –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع
صناعة السياحة، دار زهران للنشر ماهر توفيق،  -1  

10 

 دراسة حاله

 مناطق اململكة العربية السعودية –

 فرنسا –

 مصر –

 تونس –

املالحظة املباشرة ، األسئلة 

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

  اهليئة العامة للسياحة واالثار بالسعودية. .1  -1

  مصر السياحية، جامعة عني مشس، القاهرة. حممد الغماز، طه صقر، جغرافية .2  -2

  http://www.arabgeographers.netاجلغرافيون العرب    -3

8 

 املعامل السياحية الدولية

 املقاصد السياحية 

 أوروبا –

 أمريكا  –

 أسيا –

 أسرتاليا –

 الشرق األوسط –

 أفريقيا –

األسئلة  املالحظة املباشرة ،

الشفوية ،االختبار الذاتي، 

 األسئلة التحريرية

 البحث وعمل تقارير

مراجع 

 املوضوع

 اطلس العامل، املؤسسة العلمية للوسائل التعليمية  -1

2. http://www.arabgeographers.net اجلغرافيون العرب   

 

 املراجع
   العامل، املؤسسة العلمية للوسائل التعليميةاطلس 

   ،د. محيد الطائي ، مدخل اىل السياحة والسفر والطريان 

http://www.arabgeographers.net/
http://www.arabgeographers.net/
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 80من 24

    اجلغرافيون العربhttp://www.arabgeographers.net 

  ،القاهرة. حممد الغماز، طه صقر، جغرافية مصر السياحية، جامعة عني مشس 

  2013 عبدالقادر محاد، ناصر حممود، مدخل اىل جغرافية السياحة، الوراق للنشر والتوزيع 

   اهليئة العامة للسياحة واالثارwww.scta.gov.sa 

IATA Manual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabgeographers.net/
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 سافر 103 لرمزا إدارة الوجهات السياحية سم املقررا

 مدخل إىل صناعة السياحة والضيافة سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يف إدارة الوجهات السياحية وفق معايري عالية اجلودة لتكون  كسب املتدرب املهارات األساسيةهذا املقرر ي

جاذبة للسياح. كذلك يوضح املقرر أهمية احملافظة على املواقع السياحة لتكون مستدامة لألجيال القادمة. يعرف هذا 

التحديات اليت املقرر املتدرب مبقومات اجلذب السياحي  وسبل استثمارها لتعود بالنفع على اجملتمع والدولة. توضيح 

تواجه إدارة الوجهات السياحية وكيفية جتاوزها. تزويد املتدرب باملعلومات املهمة لتنظيم الوجهات السياحية لتكون 

منافسة للوجهات السياحية العاملية. ذكر أمثلة ناجحة يف إدارة الوجهات السياحية. تطبيق األمثلة على الوجهات 

 2030دولة إنشائها ضمن رؤية السياحية املستقبلية اليت تطمح ال

  

 هلدف العام من املقرر: ا

تزويد املتدرب باملعارف واملهارات املهمة يف إدارة الوجهات السياحية ليكون قادرًا على إدارة مناطق اجلذب 

 السياحي باململكة وفق معايري عالية اجلودة.

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 مفهوم السياحة املستدامة من خالل البحث يف الكتب ومصادر التعلم األخرى.أن يتعرف املتدرب على  .1

 2030أن يتعرف املتدرب على سبل استثمار مقومات اجلذب السياحي باململكة وسبل استثمارها لتحقيق رؤية  .2

 أن حيلل املتدرب املخاطر اليت قد حتدث يف إدارة الوجهات السياحية. .3

4. 
املتدرب احللول النافعة إلدارة الوجهات السياحية لتكون وجهات اململكة منافسة للوجهات السياحية أن يستنتج 

 العاملية.

 أن يتعرف املتدرب على الوجهات السياحية املهمة يف اململكة احلالية واملستقبلية .5

 أن يتعرف املتدرب على مفهوم تنظيم الوجهات السياحية .6

 أن يطبق املتدرب املهارات الالزمة لتنظيم الوجهات السياحية.   .7

 أن يتعرف املتدرب على بعض األمثلة الناجحة يف إدارة الوجهات السياحية حول العامل. .8

 أن يتعرف املتدرب على مفهوم السياحية البيئية. .9
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 80من 26

 
 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 إدارة الوجهات السياحية

 4 4 السياحة املستدامة

 6 4 التحديات لتطوير الوجهات السياحية

 4 4 تنظيم الوجهات السياحية

 6 4 أنسنة املدن 

 6 4 أمثلة ناجحة يف إدارة الوجهات السياحية حول العامل

 6 4 2030إدارة الوجهات السياحية باململكة العربية السعودية وفق رؤية 

 36 28 اجملموع

 64 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

 إدارة الوجهات السياحية

 الوجهات السياحية مفهوم إدارة-1

 تطور مفهوم إدارة الوجهات السياحية-2

 اإلجيابيات والسلبيات من تطوير الوجهات السياحية-3

 االختبارات الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 ( ختطيط التنمية السياحية.2017عثمان غنيم، بنيتا سع )-1

2-Alastair Morrison (2013) Marketing and Managing Tourism Destinations  



 القسم

 تقنية السياحة والضيافة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 السفر والسياحة
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

 السياحة املستدامة

 تعريف مفهوم السياحة املستدامة.-1

 أهداف السياحة املستدامة.-2

 أهميةاحملافظة على اهلوية الثقافية ملناطق اجلذب السياحي-3

تطبيقات مهمة يف السياحة املستدامة للوجهات السياحية -3

 السعودية.باململكة العربية 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 التطبيق العملي 

مراجع 

 املوضوع

 ( التخطيط والتنمية السياحية.2015أمحد عبداهلل )  -1

 2030( أهمية صناعة السياحة والضيافة باململكة العربية السعودية رؤية 2016سلطان ال سعيد ) -2

10 

 الوجهات السياحيةالتحديات لتطوير 

 التحديات اليت تواجه تطوير الوجهات السياحية.-1

 وسائل التغلب على التحديات والصعوبات.-2

   SWOTتطبيق حتليل -3

 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 
مراجع 

 املوضوع

1- Stephen McCool, Keith Bosak (2016) ReframingSustainable Tourism 

(Environmental Challenges and Solutions) 

8 

 تنظيم الوجهات السياحية

 شرح مفهوم تنظيم الوجهات السياحية.-1

 أساسيات تنظيم الوجهات السياحية.-2

 أهمية تنظيم الوجهات السياحية-3

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

( أسس التخطيط السياحي.2011منال شوقي ) .1  

2. 1- David Weaver, Laura Lawton (2014) Tourism Management 5ed 

10 

 أنسنة املدن 

 مفهوم أنسنة املدن. -1

 املدن السعيدة-2

 خطط تطوير املدن.-2

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1. 1- Charles Montgomery (2014) Happy city: Transforming Our Lives 

Through Urban Design 

( مدن للناس2017يان جيل ) .2  
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 80من 28

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 أمثلة ناجحة يف إدارة الوجهات السياحية حول العامل

 ماليزيا-1

 جزر املالديف-2

 مدينة دبي-3

 فرنسا-4

واألعمال االختبارات 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 املواقع االلكرتونية للسياحة يف هذه البلدان

10 

 2030إدارة الوجهات السياحية باململكة العربية السعودية وفق رؤية 

 تطوير الواجهات البحرية.-1

 تطوير السياحة البيئية.-2

 ملناطق اجلذب داخل املدن.تطوير السياحة -3

 تطوير اآلثار والرتاث الوطين.-4

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 ( التخطيط السياحي البيئي2015ماهر الشمايلة، مصطفى كايف، علي الضالعني ) -1

 ( السياحة البيئية: املفاهيم واألسس واملقومات.2013) زياد الرواضية -2

 

 املراجع

 ( ختطيط التنمية السياحية.2017عثمان غنيم، بنيتا سع ) -1

2- Alastair Morrison (2013) Marketing and Managing Tourism Destinations  

 ( التخطيط والتنمية السياحية.2015أمحد عبداهلل )  -3

 2030( أهمية صناعة السياحة والضيافة باململكة العربية السعودية رؤية 2016سعيد )سلطان ال -4

5- Stephen McCool, Keith Bosak (2016) ReframingSustainable Tourism (Environmental 

Challenges and Solutions) 

( أسس التخطيط السياحي.2011منال شوقي ) -6  

7- David Weaver, Laura Lawton (2014) Tourism Management 5ed 

8- Charles Montgomery (2014) Happy city: Transforming Our Lives Through Urban 

Design 

 ( مدن للناس2017يان جيل ) -9

 ( التخطيط السياحي البيئي2015ماهر الشمايلة، مصطفى كايف، علي الضالعني ) -10

 ( السياحة البيئية: املفاهيم واألسس واملقومات.2013) زياد الرواضية -11
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 سافر 260 الرمز اإلرشاد السياحي اسم املقرر

 ال يوجد متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

 تدريب تعاوني
ساعات اتصال 

)ساعة/أسبوع

) 

  2   حماضرة

  2   عملي

  0         مترين

 وصف املقرر:

شرح أهمية اإلرشاد السياحي يف إبراز املواقع السياحية سواء كانت تراثية، تارخيية، طبيعية 

وغريها. كذلك شرح ألهمية املرشد السياحي والصفات األخالقية ومهارات التواصل اليت جيب أن يتحلى 

املرشدين السياحيني والسياح. بها ليكون قادرًا على ترسيخ انطباع حسن لدى السياح. ذكر أنواع 

 التعريف باألنظمة والقوانني املتعلقة باإلرشاد السياحي وسبل احلصول على رخصة اإلرشاد السياحي.

 اهلدف العام من املقرر: 

أن يتعرف املتدرب على أهمية دور املرشد السياحي يف إبراز املواقع السياحية املتنوعة باململكة 

 العربية السعودية.

 األهداف التفصيلية للمقرر:   اواًل: االهداف االجرائية

 أن يتعرف املتدرب على أهمية اإلرشاد السياحي. .1

 أن يتعرف املتدرب على أنواع املرشدين السياحيني .2

 أن يتعرف املتدرب على فن مهارات التواصل. .3

 أن يتعرف املتدرب على أنظمة وقوانني اإلرشاد السياحي. .4

على أهمية العالقة ما بني املرشد السياحي ومنظم الرحالت  أن يتعرف املتدرب .5

 السياحية.

 2030أن يتعرف املتدرب على املبادرات السياحية احلالية واملستقبلية وفق رؤية  .6

 أن حيفظ املتدرب أهم املصطلحات اليت هلا عالقة باإلرشاد السياحي. .7

 ثانيًا: االهداف املعرفية والسلوكية:

 املتدرب مهارات اإلرشاد السياحيأن يتقن  .1

 أن يتعرف املتدرب على مهارات فن اإللقاء والتواصل الناجح. .2

 أن يكتسب املتدرب مهارات التعامل مع أنواع السياح. .3
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 80من 30

 أن يكتسب املتدرب أخالقيات احملافظة على البيئة. .4

 

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  5 5 ملفهوم اإلرشاد السياحيمدخل 

o 5 5 أنواع املرشدين السياحيني 

o 8 8 مهارات اإلرشاد السياحي 

o 6 6 املبادرات احلكومية واخلاصة لتنشيط السياحة واإلرشاد السياحي 

o 3 3 املنظمات واجلمعيات السياحية 

o 5 5 املصطلحات املهمة يف اإلرشاد السياحي 

 32 32 اجملموع

64 
 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 مدخل ملفهوم اإلرشاد السياحي

 تعريف مفهوم اإلرشاد السياحي. –

 السياحي.تاريخ اإلرشاد   –

 اإلرشاد السياحي يف العصر احلديث. –

 أهمية اإلرشاد السياحي.  –

 مسؤوليات املرشد السياحي. –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريري

مراجع 

 املوضوع

 ( 2017منظمة السياحة العاملية ) 1

 النظرية والتطبيق.(  اإلرشاد السياحي ما بني 2012أسامة صبحي ) 2

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 أنواع املرشدين السياحيني

 أنواع املرشدين السياحيني وفق التصنيفات العاملية. –

 أنواع املرشدين السياحيني وفق التصنيف احمللي باململكة. –

 اشرتاطات احلصول على رخصة اإلرشاد السياحي باململكة –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

 ( اشرتاطات احلصول على رخصة إرشاد سياحي2016اهليئة العامة للسياح والرتاث الوطين ) .1

 2030( أهمية صناعة السياحة والضيافة باململكة العربية السعودية: رؤية 2016سلطان ال سعيد ) .2

16 

 مهارات اإلرشاد السياحي

 األخالقية للمرشد السياحي.أهم السمات  –

 مهارات التواصل. –

 أنواع السياح. –

 فن اإلرشاد السياحي يف الباص. –

 فن اإلرشاد السياحي يف املواقع السياحية. –

 أهم األدوات والتقنيات املستخدمة لإلرشاد السياحي. –

 العالقة ما بني املرشد السياحي ومنظم الرحالت السياحية. –

 

مراجع  

 املوضوع

 ( اإلرشاد السياحي وأدوات إدارة اجملموعات السياحية. 2015الرواضية ) زياد  .1

 دليل المرشد السياحي العربي: معنى أن تكون مرشدا سياحيا( 2011)خالد حسين  .2

12 

 املبادرات احلكومية واخلاصة لتنشيط السياحة واإلرشاد السياحي

 برنامج عيش السعودية –

 ال ترتك أثر –

 العمل التطوعي –

 اإلرشاد يف املعارض واملؤمترات –

 جوائز التميز السياحي. –

 2030املشاريع السياحية احلالية واملستقبلية وفق رؤية  –

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 متثيل األدوار

مراجع 

 املوضوع

 والدعم. ( الربامج2017اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ) -1
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6 

 املنظمات واجلمعيات السياحية 

 اجلمعية السعودية للمرشدين السياحيني. –

 منظمة السياحة العاملية –

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 عمل حبوث وتقارير

مراجع 

 املوضوع
1-  

 ( 2017اجلمعية السعودية للمرشدين السياحيني )-1

 (2017منظمة السياحة العاملية )-2

10 

 

 املصطلحات املهمة يف اإلرشاد السياحي

 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

االستخدام العملي هلذه 

 املصطلحات

مراجع 

 املوضوع

 ( معجم املصطلحات السياحية.2017اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين )

 

 املراجع

  

 اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين

 (  اإلرشاد السياحي ما بني النظرية والتطبيق.2012)أسامة صبحي 

 2030( أهمية صناعة السياحة والضيافة باململكة العربية السعودية رؤية 2016سلطان ال سعيد ) 

How to be a Tour Guide: The Essential Training Manual for Tour Managers and tour guide 
2017 

  

How to Be an Award-Winning Tour Guide2015   
 Becoming a Tour Guide: Principles of Guiding and Site Interpretation2000   
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 سافر 131 لرمزا النقل السياحي سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

التعرف على األشكال املختلفة للنقل السياحي )اجلوي، الربي. البحري( ومدى التطورات اليت طرأت عليه وأثر 

وكذلك تطور اخلدمات السياحية بصورة مستمرة يف ضوء  تلك التطورات على اجتاه احلركة السياحية ودوافع السفر،

. تطور النقل اجلوي وأنواعه واملنافسة اليت طرأت بني شركات الطريان التطور املستمر على أشكال النقل السياحي

 العاملية. النقل الربي كالقطارات والسيارات وتاثري شركات التأجري على حركة السياحة.

 هلدف العام من املقرر: ا

اليت طرأت يف اجلوانب احلديثة من النقل الربي مبعرفة أهمية قطاع النقل والتطورات احلديثة إملام املتدرب 

 واجلوي والبحري.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أواًل: األهداف اإلجرائية:

 أن يكون املتدرب قادرًا على:  

 فهم دوافع السفر بالنسبة للسائحني الختيار وسيلة النقل املناسبة.  .1

 التعرف على أشكال النقل السياحي املختلفة وكيفية التعامل مع موردي خدمات النقل السياحي. .2

 اإلملام باملنظمات الدولية ذات العالقة بتنظيم حركة النقل السياحي على اختالف أشكاله. .3

 )املعرفية والسلوكية( املساعدة:ثانيًا: األهداف 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 اإلملام بالتطورات املستمرة اليت تطرأ على أشكال النقل السياحي. .1
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 80من 34

التعرف املستمر على أحدث االجتاهات واألمناط السياحية احلديثة وأثرها على تفضيل السائح لوسيلة  .2

 نقل دون أخرى. 

أدوات تكنولوجيا املعلومات اليت يستخدمها السائح يف اختيار شراء مواكبة التطور املستمر على  .3

 خدمات النقل السياحي.
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 80من 35

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  .6 6 السياحة والنقل 

o .6 6 التطور التارخيي للنقل السياحي 

o .5 5 صناعة النقل اجلوي 

o .5 5 خدمات النقل الربي 

o  الرحلة البحريةCruise. 5 5 

o  .5 5 املنظمات املعنية بالنقل السياحي 

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  -2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

12 

 السياحة والنقل.

 العالقة التارخيية بني النقل والسياحة. –

 النقل السياحي وظهور املقاصد السياحية. –

 النقل السياحي وتنوع اخلدمات السياحية. –

 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 حبوث وعمل تقارير

مراجع 

 املوضوع
 2004للنقل السياحي، عامل الكتب،  امحد اجلالد، االفاق التخطيطية .1

12 

 التطور التارخيي للنقل السياحي.

 وسائل النقل السياحي قدميًا. –

 انتشار شبكات السكك احلديدية. –

 عصر النقل السريع. –

 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 حبوث وعمل تقارير

مراجع 

 املوضوع
 2004السياحي، عامل الكتب، امحد اجلالد، االفاق التخطيطية للنقل  .1
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 التخصص

 السفر والسياحة

 
 

 80من 36

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 صناعة النقل اجلوي.

 ازدهار صناعة الطائرات. -

 أنواع النقل اجلوي. -

 (.IATA, ICAOاجلهات املنظمة للنقل اجلوي ) -

 بيع خدمات النقل اجلوي. -

 أفضل عشر شركات طريان. -

 شركات النقل اجلوي باململكة العربية السعودية. -

 

 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 زيارات ميدانية

مراجع 

 املوضوع

رشا سليم، النقل اجلوي واقتصاديات التنافس يف السوق السياحي، املؤسسة املصرية للتسويق،   -1

2013 

(.2005ماهر عبد اخلالق السيسي "أعمال شركات الطريان"، )القاهرة: بدون  .2  

10 

 خدمات النقل الربي.

 احلديدية.خدمات النقل بالسكك  –

 أشهر القطارات السياحية يف العامل. –

 خدمات تأخري السيارات السياحية. –

 أكرب شركات تأجري السيارات. –

 شركات النقل الربي باململكة العربية السعودية. –

 

 زيارات ميدانية

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 متثيل األدوار

مراجع 

 املوضوع
2010السياحي، دار الوفاء للنشر،  منال امحد، اقتصاديات النقل .1  

10 

 .الرحالت البحرية

 تاريخ النقل البحري. –

 أشكال النقل البحري. –

 خدمات الفنادق العائمة. –

 بيع الرحالت البحرية. –

 املوانئ البحرية باململكة العربية السعودية. –

 

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 زيارات ميدانية

مراجع 

 املوضوع
2010امحد، اقتصاديات النقل السياحي، دار الوفاء للنشر، منال  .1  

10 

 األسئلة الشفهية املنظمات املعنية بالنقل السياحي

 األسئلة التحريرية

 عمل تقارير 

مراجع 

 املوضوع

1. /org.orgtourism-arabwww. المنظمة العربية للسياحة  

2. .unwto.org/ar/home2http://www منظمة السياحة العاملية  

http://www.arab-tourismorg.org/
http://www2.unwto.org/ar/home
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 80من 37

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  IATAمنظمة االياتا .3

 

 

 املراجع

   (.2005ماهر عبد اخلالق السيسي "أعمال شركات الطريان"، )القاهرة: بدون 

   السوق السياحي، املؤسسة املصرية للتسويق، رشا سليم، النقل اجلوي واقتصاديات التنافس يف

2013 

   ،2004امحد اجلالد، االفاق التخطيطية للنقل السياحي، عامل الكتب 

   ،2010منال امحد، اقتصاديات النقل السياحي، دار الوفاء للنشر 

  /org.orgtourism-arabwww. المنظمة العربية للسياحة 

  .unwto.org/ar/home2http://www منظمة السياحة العاملية 

  منظمة االياتاIATA 

 

  

http://www.arab-tourismorg.org/
http://www2.unwto.org/ar/home
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 80من 38

 سافر 141 لرمزا نظام حجز آلي جاليليو سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   5  املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   6  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

( يف حجز وبيع اخلدمات GDSهذا املقرر هو املستوى األول من منهج احلجز اآللي أو استعمال النظام الشامل )

يتم التدرب على برنامج احلجز االلي جاليليو يف عدة مواضيع  السياحية وإصدار تذاكر الطريان ، من خالل هذا املقرر

خمتلفة ، من فك و تشفري امساء و رموز املدن واملطارات وشركات الطريان و حتى استعراض جداول الرحالت و الرحالت 

 ة الالزمة إلنهاء ملف احلجز بصورة صحيحة .ياملتاحة ، و ايضًا اكمال العناصر االساس

 ن املقرر: هلدف العام ما

واصدار التذاكر  اكتساب مهارات التعامل مع نظام جاليليو حلجز وبيع الرحالت السياحيةمتكني املتدرب من 

 وعمل حجوزات الفنادق وسيارات االجيار.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

الطريان ، أنواع أن يكون املتدرب قادرًا على إجياد و فك رموز املدن/املطارات ، الدول ، شركات  .1

 الطائرات

 اول و اإلمكانية املتاحةدطلب عرض اجلأن يتمكن املتدرب من  .2

اإلدخاالت اإلجبارية : خط السري، اإلسم ، املتصل ، عنوان بأن يكون املتدرب قادرًا على القيام  .3

 االتصال ، ترتيبات التذكرة ، إنهاء اإلجراء 

اإلختيارية : احلجز املسبق للمقاعد ، الطلبات اخلاصة و أن يتمكن املتدرب من القيام ب اإلدخاالت  .4

 املعلومات اإلضافية .

 أن يكون املتدرب قادرًا على التعامل مع معلومات املسافر ، و التعامل مع الصناديق . .5

 أن حيسن املتدرب استعمال النظام لتقديم أحسن اخلدمات للعميل .6

 احلجز و ذلك حسب طلب العميل ولوائح و أنظمة احلجزأن يتمكن املتدرب من إنشاء ، تعديل ملف  .7
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 80من 39

 أن يكون املتدرب ملمًا باخلدمات املقدمة من قبل شركات الطريان ، و أن حيدث معلوماته بإستمرار .8

 ( النظرية والعمليةالوحدات )

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 22 6 ونظام جاليلو للمعلومات احلجز اآللي 

o  16 6 ملف احلجز  والنقل اجلوي 

o 15 5 صناديق احلجوزات 

o 14 5 ملف بيانات العميل 

o 15 5 حجز غرف الفنادق 

o 14 5 تأجري السيارات 

 96 32 اجملموع
128 

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 احملافظة على االجهزة يف املعمل .3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

28 

 احلجز اآللي :

 نظام جاليليو  للمعلومات 

 تسجيل الدخول و اخلروج : التوقيع  –

 املفاتيح ) األيقونات ( واجهة الربنامج : –

 مناطق العمل ،الشاشات  –

 إجياد و فك الرموز –

 طلب املساعدة الفورية –

 الوقت األدنى للمواصلة –

 عمليات حسابية –

 دليل معلومات السفرو حتويل القياسات –

 

 

 

 

 ، األسئلة الشفوية ،

 .تحريرياالختبار ال

 .التمارين التطبيقية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Galileo manuals 1- 

IATA manuals      2- 
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 80من 40

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

22 

 ملف احلجز :

o اإلدخاالت اإلجبارية 

 خط السري :النقل اجلوي :

 عرض جداول الرحالت –

 خيارات العرض 

 تعديل العرض 

 إدخاالت املتابعة 

 عرض طلب اإلمكانية املتاحة –

 خيارات العرض 

 تعديل العرض 

 إدخاالت املتابعة 

 البيع –

 باستعمال األيقونات 

  الطويلالبيع 

 البيع املباشر 

 الرحلة املفتوحة 

 قائمة االنتظار الوصول الغري معروف 

 قطاع الرحلة الوهمي 

 التعديل 

 اإللغاء 

 االسم –

 عنوان االتصال –

 ترتيبات التذكرة –

 إمضاء املوظف –

 إنهاء اإلجراء –

 اإلدخاالت اإلختيارية

 املعلومات اإلضافية –

 الطلبات اخلاصة –

 احلجز املسبق للمقاعد –

 ملف احلجزالتعامل مع 

 

 

 

 

 

 األسئلة الشفوية ،

 .تحريرياالختبار ال

 .التمارين التطبيقية

 األداء العملي

 إنشاء ملف حجز
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 80من 41

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تقسيم ملف احلجز  –

 التعديالت –

 حتديث عناصر ملف احلجز –

 استعراض األسعار –

مراجع 

 املوضوع
Galileo manuals 1. 

20 

 صناديق احلجوزات

 إدخاالت اختاذ اإلجراء –

 الطباعةإدخاالت  –

 وضع سجالت احلجز يف الصناديق –

 إرسال رسالة نصية –

 استحقاق سجل احلجز –

 

األسئلة الشفوية ،االختبار 

 .التحريري

 .التمارين التطبيقية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Galileo manuals 1- 

 ملف بيانات العميل 19

 تكوين ملف العميل عن طريق نظام احلجز أو نظام ملف العميل –

 طلب املساعدة –

 بيانات ملف العميل –

 التعامل مع ملف العميل –

 

 األسئلة الشفوية ،

 التحريرياالختبار 

 .التمارين التطبيقية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Galileo manuals 1.  

20 

 حجز الفنادق

 مقدمة حجز الفنادق –

 نظام املعلومات اخلاصة بالفنادق 

 طلب املساعدة 

 رموز الفنادق إجياد و فك 

 طلب العروض –

 عرض فهرس الفنادق 

 باستعمال رمز املدينة 

 عرض فنادق سلسلة فنادق معينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم

 تقنية السياحة والضيافة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 السفر والسياحة

 
 

 80من 42

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 طلب عرض اإلمكانية) الفنادق ( –

 ) طلب عرض اإلمكانية واألسعار) الغرف 

 عرض األسعار 

 مميزات الفندق ، خدمات الفندق 

 البيع –

 البيع من عرض إمكانية فندق واحد 

 انمتطلبات العربون و الضم 

 حجز غرفة تتطلب ضمانا 

 حجز غرفة تتطلب عربونا 

 التعامل مع حجوزات غرف الفنادق –

 التعديل 

 اإللغاء 

 األسئلة الشفوية ،

 االختبار التحريري

 .التمارين التطبيقية

 انشاء ملف حجزاألداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 
Galileo manuals 1- 

19 

 حجز السيارات

 السياراتمقدمة تأجري  –

 نظام املعلومات اخلاصة بتأجري السيارات 

 طلب املساعدة 

 سياسة شركات تأجري السيارات 

 إجياد و فك الرموز 

 رموز أنواع السيارات 

 العروض –

 عرض قائمة شركات تأجري السيارات 

 عرض القوائم 

 اخليارات 

 عرض اإلمكانيات املتاحة و األسعار –

 عرض إمكانات كل الشركات 

 واحدة عرض إمكانية شركة 

 عرض اإلمكانية باستعمال عناصر خط السري احملجوز 

 خيارات طلب العرض 

 

 

 

 

 

 األسئلة الشفوية ،

 االختبار التحريري

 .التمارين التطبيقية

 األداء العملي
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 80من 43

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مصطلحات شروط عقد تـأجري السيارات 

 : عرض مميزات السعر من 

 عرض اإلمكانية 

 عرض سطر حجز سيارة 

 البيع –

 من عرض اإلمكانية 

 من عرض خط السري 

 استعمال رموز اخليارات 

 التعامل مع حجوزات تأجري السيارات  –

 التعديل 

 اإللغاء 

مراجع 

 املوضوع

 
Galileo manuals 1- 

 

 املراجع

 
Galileo manuals      

 IATA manuals        
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 سافر 251 لرمزا مبادئ التسويق السياحي  سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يتناول هذا املقرر املهام التسويقية إلدارة التسويق )وكاالت سياحية /خطوط جوية( وكذلك دراسة السوق 

ة. الصفات اليت وتقييم العرض والطلب السياحي ، واالشرتاك يف  املعارض واملؤمترات السياحية التسويقي السياحي ،

جيب أن يتصف بها موظف التسويق السياحي. الوصف الوظيفي ملدير التسويق يف املنشئات السياحية. املزيج التسويقي يف 

 وانواعها. جمال السياحة والسفر. االسرتاتيجية التسويقية، مفهومها 

 هلدف العام من املقرر: ا

ملام املتدرب باملهام التسويقية إلدارة التسويق فى وكاالت السياحة وخطوط الطريان لتسويق إيهدف هذا املقرر إىل 

 منتجاتها وحماولة إشباع احتياجات ورغبات عمالؤها.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 خدمات الوكالة السياحية وشركات اخلطوط اجلويةأن يكون املتدرب قادرًا على تسويق  .1

 دراسة األسواق السياحية احلالية واحملتملةان يتمكن املتدرب من  .2

 ان يكون املتدرب ملمًا و قادرًا على االشرتاك فى املعارض واملؤمترات التسويقية .3
 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  2 2 تنظيم إدارة التسويق 

o 2 2 مفهوم التسويق بشكل عام 

o 2 2 مفهوم التسويق السياحي 

o  4 4 األسواق السياحية 

o 4 4 املزيج التسويقي و املزيج التسويقي السياحي 

o 6 6 املزيج الرتوجيي و املزيج الرتوجيي السياحي 

o 4 4 للخدمات السياحية العملية البيعية 

o  4 4 االسرتاتيجيات التسويقية 

o 4 4 تنظيم املعارض التسويقية 

 32 32 اجملموع
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 80من 45

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

4 

 تنظيم إدارة التسويق 

 اهليكل التنظيمي -

 صفات رجل التسويق  -

 اختصاصات إدارة التسويق-

 الوصف الوظيفي ملدير التسويق -

 دور مأمور احلجز كرجل تسويق -

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 عمل التارير

مراجع 

 املوضوع
 د/ صربي عبد السميع ،التسويق السياحي والفندقي .1

4 

 مفهوم التسويق بشكل عام

 التسويق قدميا وحديثا -

 تعريف التسويق -

 املنافع التسويقية -

 جماالت التسويق-     

املالحظة املباشرة )األداء 

 العملي(

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

  صربي عبد السميع ،التسويق السياحي والفندقيد/  .1

 Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management 2. 

4 

 مفهوم التسويق السياحي

 تعرف التسويق السياحي -

 األهداف التسويقية  -

 الفرق بني التسويق السلعي والتسويق السياحي-     

 املالحظة املباشرة

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 عمل التقارير

مراجع 

 املوضوع
 د/ صربي عبد السميع ،التسويق السياحي والفندقي .1
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8 

 االسواق السياحية

 تعريف السوق بشكل عام -

 تعريف السوق السياحي -

 عناصر دراسة السوق السياحي -

 الطلب والعرض السياحي -

 تقسيم السوق إىل  شرائح -

 أنواع األسواق السياحية-   

 املالحظة املباشرة

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 متثيل األدوار

 اخلربات السابقة

مراجع 

 املوضوع
Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism 1. 

8 

 املزيج التسويقي السلعي

 املزيج التسويقي السياحي

 املنتج السياحي )العرض( -

 العنصر البشرى -

 منافذ التوزيع -

 التسعري-      

 املالحظة املباشرة

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 اإلختبار الذاتي

 متثيل األدوار

 

مراجع 

 املوضوع

 Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism 1. 

Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management 2. 

12 

 املزيج الرتوجيي السلعي

 املزيج الرتوجيي السياحي.

 الدعاية. -

 اإلعالن. -

 العالقات العامة. -

 تنشيط املبيعات. -

 البيع الشخصي-      

 

 التطبيق العملي

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

 Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism 1. 

Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management 2. 
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8 

 العملية البيعية للخدمات السياحية

 أنواع البيع. -

 املقابلة البيعية. -

 مهارات البيع-      

 املالحظة املباشرة احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 متثيل االدوار

مراجع 

 املوضوع

 
Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism 1.  

8 

 االسرتاتيجيات التسويقية

 االسرتاتيجيات التسويقية اهلجومية -

 االسرتاتيجيات التسويقية الدفاعية -

 املالحظة املباشرة

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

مراجع 

 املوضوع

  والفندقيد/ صربي عبد السميع ،التسويق السياحي  .1

 Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management 2. 

8 

 تنظيم املعارض واملؤمترات التسويقية

 املعارض السياحية -

 املؤمترات السياحية -

 الدور التسويقي للمعارض واملؤمترات -

 القوافل السياحية -

 التسويق السياحي االلكرتوني-      

 املالحظة املباشرة

 احملاكاة

 األسئلة الشفهية

 األسئلة التحريرية

 اإلختبار الذاتي

 متثيل األدوار

مراجع 

 املوضوع

 
Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism 1. 

 

 املراجع

   ،2007د/ صربي عبد السميع ،التسويق السياحي والفندقي، املنظمة العربية للتنمية االدارية   

  edition, 2016 thMarketing for hospitality and Tourism, 7Phillip kotller,    

 Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management, 15th edition   
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 سافر 271 لرمزا جودة اخلدمات السياحة سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تعاونيتدريب 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

اىل التعرف  املقرر يتم تعريف املتدرب مبفهوم ومهارات التواصل الفعال مع العميل ومع بيئة العمل باالضافة بهذا

على انواع العمالء السياحيني وفن التعامل معهم وتقديم خدمة جيدة تتناسب مع متطلباتهم وحل املشكالت اليت تنشاء 

 من التعامل يف جمال بيع التذاكر والربامج السياحية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .جيدة للعمالءإملام املتدرب بالتواصل الفعال وتقديم خدمة يهدف هذا املقرر إىل 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

فهم السلوك الشرائي للسائحني باختالف العوامل الدميوغرافية  مثل السن، النوع، التعليم منط  .1

 املعيشة واليت تنعكس على اختيار الوجهة السياحية وتشكيل الربنامج السياحي املناسب.

 مبكان العملحتقيق اتصال ناجح وفعال مع العمالء والزمالء  .2

 .دراسة العناصر السلوكية للسائحني وتأثريها على اختاذ القرار الشرائي .3

 التعرف على املشاكل اليت تواجه العمالء والعمل على جتنب حدوثها .4

للسائحني باختالف العوامل الدميوغرافية  مثل السن، النوع، التعليم منط  فهم السلوك الشرائي .5

 املعيشة واليت تنعكس على اختيار الوجهة السياحية وتشكيل الربنامج السياحي املناسب.

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 4 مفهوم االتصال وانواعه وعوامل زاحه 

o  4 6 مفهوم سلوك املستهلك السياحي 

o .4 4 دراسة سلوك املستهلك السياحي 

o 6 6 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك السياحي 

o .6 6 دراسة دوافع السفر 

o 8 6 مشكالت خدمة العمالء 

 اجملموع
32 32 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

 

 مفهوم االتصال وعناصره:

 مفهوم االتصال –

 عناصر االتصال –

 انواع االتصال  الكتابي  واللفظي –

 وسائل االتصال –

 وسائل االتصال العوامل املؤثرة على  اختيار –

 مهارات االتصال الفعال  –

 عوامل االتصال الناجح –

 عبارات الرتحيب والوداع ومهارة احلديث مع العميل –

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 متثيل االدوار

مراجع 

 املوضوع

  د. ابراهيم خضر، مهارات االتصال الفعال. 1.

 Hotel correspondence 2. 

10 

 مفهوم سلوك املستهلك السياحي 

 التطور التارخيي لسلوك املستهلك السياحي.  –

 اختالف السلوك الشرائي بتنوع األمناط السياحية. –

 انواع العمالء وطرق التعامل مع كل نوع –

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 متثيل االدوار

مراجع 

 املوضوع
 Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 
1. 

8 

 دراسة سلوك املستهلك السياحي.

 عملية اختاذ قرار الشراء. –

 مراحل العملية الشرائية. –

 مرحلة اختاذ قرار الشراء. –

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 االدوارمتثيل 

مراجع 

 املوضوع

 Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 

1. 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

12 

 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك السياحي.

 العوامل الثقافية. –

 العوامل اإلجتماعية –

 العوامل اإلقتصادية –

 العوامل السياسية –

 املباشرةاملالحظة 

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 

مراجع 

 املوضوع

Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 
1. 

Williams, A (2002). "Understanding the Hospitality Consumer.    Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 
2. 

12 

 دراسة دوافع السفر.

 .اختالف  دوافع السفر باختالف  الشرحية السوقية 

 .العالقة بني دوافع السفر وطبيعة املنتج السياحي 

 .االجتاهات واألمناط السياحية احلديثة 

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 عمل التقارير وحبوث

مراجع 

 املوضوع

Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 
1. 

Williams, A (2002). "Understanding the Hospitality Consumer.    Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 
2. 

14 

 مشكالت خدمة العمالء

 حتديد املشكالت اليت تقع بني العميل واملنشاءة. 

 .آلية لتعامل حلل هذه املشكالت 

 .مهارة التفاوض مع العميل غري الراضي عن اخلدمة 

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التقييم على رأس العمل

مراجع 

 املوضوع

 كارين ليالند، خدمة العمالء للمبتدئني، .1

 خالد مرزوق، جودة خدمة العميل. .2

 

 املراجع

   ،2013د. ابراهيم خضر، مهارات االتصال الفعال، دار اجلندي للنشر 

  .كارين ليالند، خدمة العمالء للمبتدئني، مكتبة جرير 

   ،1996خالد مرزوق، جودة خدمة العميل، دار افاق االبداع للنشر 

Williams, A (2002). "Understanding the Hospitality Consumer.    Oxford: Butterworth-

Heinemann. 
  

Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: Butterworth-

Heinemann 
  

 Hotel Correspondence, The Educational Institute of the AH&MA East Lansing, Michigan.   
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 سافر 252 لرمزا حسابات الوكاالت السياحية  سم املقررا

 أعمال الوكاالت السياحيةسفر    9151 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  1   مترين

 صف املقرر:و

من حيث االملام باملبادئ املتدرب املهارات األساسية إلزاز األعمال احملاسبية اليومية  يهدف هذا املقرر إكتساب

الدورة احملاسبية، اعداد تقارير املبيعات، ومستندات العمليات احملاسبية،اعداد قوائم الدخل واملركز املالي والقيامب

 صف الوظيفي هلا.  مستندات العمليات املالية.والو . اهليكل التنظيمي لقسم احملاسبةللوكاالت لسياحيةاحملاسبية 

 هلدف العام من املقرر: ا

 إتقان املتدرب ملهارات إزاز األعمال احملاسبية لوكاالت السفر و السياحة.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 احملاسبية ذات العالقة حبسابات وكاالت السفر و السياحة ئباملباداإلملام  .1

 التقاريراحملاسبية املتعلقة مببيعات وكاالت االسفاريعد  .2

 إعداد التقارير املاليةومن تنفيذ إجراءات املعاجلة احملاسبيةيتمكن من .3

 يتمكن التسجيل احملاسيب لعمليات وكاالت السفر والسياحة .4

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  3 2 احملاسبةاهليكل التنظيمي لقسم 

o 6 4 إعداد تقارير املبيعات 

o 6 4 مستندات العمليات احملاسبية 

o 12 8 التعرف و القراءة و التعامل مع الدورة احملاسبية داخل مكتب السفر و السياحة 

o 12 8 املركز املالي و قائمة الدخل 

o 9 6 نظام حفظ امللفات املالية 

 اجملموع
32 48 

80 
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 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

5 

 اهليكل التنظيمي لقسم احملاسبة

 الوصف الوظيفي –

 عالقة املهام يف ما بينها –

 أنواعى التقارير اليت جيب إزازها –

 

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 عمل تقارير

مراجع 

 املوضوع

 د. هاني عاطف، حماسبة شركات السياحة 1.

Richard Kotas,  Management Accounting for Hospitality and Tourism 2. 

10 

 إعداد تقارير املبيعات

 استعمال برنامج حماسبة خاص مبكاتب السفر و السياحة –

 استعمال نظام التوزيع الشامل الستخراج تقارير املبيعات –

 

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التمارين التطبيقية

 

مراجع 

 املوضوع
Richard Kotas,  Management Accounting for Hospitality and Tourism 1. 

10 

 مستندات العمليات احملاسبية

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التمارين التطبيقية

مراجع 

 املوضوع

DAI YI GUO, Travel agency accounting statements of the actual step by step 1. 

James Poynter, Travel Agency Accounting Procedures 2. 

السفر و  التعرف و القراءة و التعامل مع الدورة احملاسبيةداخل مكتب 20

 السياحة

 أنواع احلسابات –

 الدفرت اليومي –

 دفرت األستاذ –

 موازين املراجعة و احلسابات اخلتامية –

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التمارين التطبيقية

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Richard+Kotas&search-alias=books&field-author=Richard+Kotas&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Richard+Kotas&search-alias=books&field-author=Richard+Kotas&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DAI+YI+GUO&search-alias=books&field-author=DAI+YI+GUO&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Poynter&search-alias=books&field-author=James+Poynter&sort=relevancerank
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 80من 53

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

DAI YI GUO, Travel agency accounting statements of the actual step by step 1. 
James Poynter, Travel Agency Accounting Procedures 2. 

 املركز املالي و قائمة الدخل 20
 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التمارين التطبيقية

مراجع 

 املوضوع

DAI YI GUO, Travel agency accounting statements of the actual step by step 1. 
James Poynter, Travel Agency Accounting Procedures 2. 

 امللفات املاليةنظام حفظ  15

 النظام اليدوي 

 النظام اآللي 

 األسئلة الشفوية

 األسئلة التحريرية

 التمارين التطبيقية

 التطبيق العملي

 

 املراجع

   ،د. هاني عاطف، حماسبة شركات السياحة

http://www.slideshare.net/hanyatef/ss-60982542 
James Poynter, Travel Agency Accounting Procedures, 1991.   
DAI YI GUO, Travel agency accounting statements of the actual step by step, 

2000 
  

Richard Kotas,  Management Accounting for Hospitality and Tourism 3rd 

Edition. 
  

  دليل حسابات وكاالت السياحة والطرياناخلطوط السعودية 
 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DAI+YI+GUO&search-alias=books&field-author=DAI+YI+GUO&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Poynter&search-alias=books&field-author=James+Poynter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DAI+YI+GUO&search-alias=books&field-author=DAI+YI+GUO&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Poynter&search-alias=books&field-author=James+Poynter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Poynter&search-alias=books&field-author=James+Poynter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DAI+YI+GUO&search-alias=books&field-author=DAI+YI+GUO&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Richard+Kotas&search-alias=books&field-author=Richard+Kotas&sort=relevancerank
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 80من 54

 

 سافر 243 لرمزا )أماديوس(نظام حجز آلي  سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 5    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

( يف حجز وبيع GDSمن منهج احلجز اآللي أو استعمال النظام الشامل للتوزيع ) الثالثهذا املقرر هو املستوى 

الرموز واختصارات الدول، احلسابات ومعرفة االسعار. شركات الطريان  ر الطريان.كاخلدمات السياحية وإصدار تذا

 وارتباطها مبنظمة اآلياتا العاملية. عمل احلجوزات والغائها واظهار رقم احلجز.

 هلدف العام من املقرر: ا

 مل مع نظام أماديوس حلجز وبيع الرحالت السياحية .ااكتساب مهارات التع

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أن يكون املتدرب قادرًا علىحجز اخلدمات السياحية ) الطريان ( .1

 أن يتمكن من إنشاء ، تعديل ملف حجز و ذلك حسب طلب العميل و لوائح و أنظمة احلجز و األسعار .2

 أن يقدم أنسب األسعار و أنسب خطوط السري .3

 أن يتمكن من اإلدخاالت اإلجبارية : خط السري، اإلسم ، عنوان االتصال ، ترتيبات التذكرة ، إنهاء اإلجراء .4

 أن يتقن اإلدخاالت اإلختيارية : احلجز املسبق للمقاعد ، الطلبات اخلاصة و املعلومات اإلضافية . .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 24 8 نظام أماديوس  للمعلومات 

o  18 6 ملف احلجز 

o 18 4 صناديق احلجوزات 

o 12 4 ملف بيانات العميل 

o 12 6 حجز غرف الفنادق 

o 12 4 تأجري السيارات 

 اجملموع
32 96 

128 
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 80من 55

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 عدم ادخال االطعمة و املشروبات ملعمل احلجز .1

 عدم العبث بالتوصيالت الكهربائية و منافذ الطاقة  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

20 

 :   نظام أماديوس  للمعلومات

 تسجيل الدخول و اخلروج : التوقيع  –

 واجهة الربنامج : املفاتيح ) األيقونات ( –

 مناطق العمل ،الشاشات  –

 الرموز إجياد و فك –

 طلب املساعدة الفورية –

 الوقت األدنى للمواصلة –

 عمليات حسابية –

 حتويل القياسات –

 دليل معلومات السفر –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي

مراجع 

 املوضوع
 نظام احلجز اآللي أماديوسدليل استخدام  .1

22 

 :  ملف احلجز 

 اإلدخاالت اإلجبارية 

 خط السري :

 عرض جداول الرحالت –

 خيارات العرض 

 تعديل العرض 

 إدخاالت املتابعة 

 عرض طلب اإلمكانية املتاحة –

 خيارات العرض 

 تعديل العرض 

 إدخاالت املتابعة 

 البيع –

 باستعمال األيقونات 

 البيع الطويل 

 البيع املباشر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي
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 80من 56

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرحلة املفتوحة 

  معروفقائمة االنتظار الوصول الغري 

 قطاع الرحلة الوهمي 

 التعديل 

 اإللغاء 

 االسم –

 عنوان االتصال –

 ترتيبات التذكرة –

 إمضاء املوظف –

 إنهاء اإلجراء –

 اإلدخاالت اإلختيارية

 املعلومات اإلضافية –

 الطلبات اخلاصة –

 احلجز املسبق للمقاعد –

 التعامل مع ملف احلجز

 تقسيم ملف احلجز  –

 التعديالت –

 حتديث عناصر ملف احلجز –

 استعراض األسعار –

 PNRتسعري ملف احلجز  –

مراجع 

 املوضوع
 نظام احلجز اآللي أماديوسدليل استخدام  .1

22 

 :  صناديق احلجوزات

 إدخاالت اختاذ اإلجراء –

 إدخاالت الطباعة –

 وضع سجالت احلجز يف الصناديق –

 إرسال رسالة نصية –

 استحقاق سجل احلجز –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي

مراجع 

 املوضوع
نظام احلجز اآللي أماديوسدليل استخدام  .1  
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

22 

 :  ملف بيانات العميل

تكوين ملف العميل عن طريق نظام احلجز أو نظام  –

 ملف العميل

 املساعدةطلب  –

 بيانات ملف العميل –

 التعامل مع ملف العميل –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي

مراجع 

 املوضوع
نظام احلجز اآللي أماديوسدليل استخدام  .1  

20 

 :   حجز الفنادق

 مقدمة حجز الفنادق

 نظام املعلومات اخلاصة بالفنادق –

 املساعدةطلب  –

 إجياد و فك رموز الفنادق –

 طلب العروض

 عرض فهرس الفنادق –

 باستعمال رمز املدينة –

 عرض فنادق سلسلة فنادق معينة –

 طلب عرض اإلمكانية) الفنادق (

 طلب عرض اإلمكانية واألسعار) الغرف ( –

 عرض األسعار –

 مميزات الفندق ، خدمات الفندق –

 البيع

 البيع من عرض إمكانية فندق واحد –

 متطلبات العربون و الضمان –

 حجز غرفة تتطلب ضمانا –

 حجز غرفة تتطلب عربونا –

 التعامل مع حجوزات غرف الفنادق

 التعديل –

 اإللغاء –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي

 نظام احلجز اآللي أماديوس .1 راجع امل
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 80من 58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

22 

 :   حجز السيارات

 تأجري السياراتمقدمة 

 نظام املعلومات اخلاصة بتأجري السيارات –

 طلب املساعدة –

 سياسة شركات تأجري السيارات –

 إجياد و فك الرموز –

 رموز أنواع السيارات –

 العروض

 عرض قائمة شركات تأجري السيارات –

 عرض القوائم –

 اخليارات –

 رعرض اإلمكانيات املتاحة و األسعا

 عرض إمكانات كل الشركات –

 ة شركة واحدةعرض إمكاني –

 عرض اإلمكانية باستعمال عناصر خط السري احملجوز –

 خيارات طلب العرض –

 مصطلحات شروط عقد تـأجري السيارات –

 عرض مميزات السعر من : –

 عرض اإلمكانية –

 عرض سطر حجز سيارة –

 البيع

 من عرض اإلمكانية –

 من عرض خط السري –

 استعمال رموز اخليارات –

 التعامل مع حجوزات تأجري السيارات 

 التعديل –

 اإللغاء –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي

مراجع 

 املوضوع
نظام احلجز اآللي أماديوسدليل استخدام  .1  
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 80من 59

 

 املراجع

  نظام احلجز اآللي أماديوس 

  Amadeus manuals 

  IATA BOOKS 
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 3 2 تطور السياحة 

o      12 8 تصميم الربنامج السياحي 

o  6 4 تسعري الرحلة السياحية 

 سافر 211 لرمزا الربامج السياحيةتصميم وإدارة  سم املقررا

 اعمال الوكاالت السياحيةسفر 9151 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 1    مترين

 صف املقرر:و

يف تصميم و ادارة الربامج السياحة مبختلف اخلدمات السياحية  األساسيةكسب املتدرب املهارات هذا املقرر ي

املعايري اليت تراعي عند اعداد الربامج . املتوفرة حسب املوسم يف ابرز نقاط اجلذب السياحي الداخلية و اخلارجية

ختلفة بالوسائل السياحية. تسعري الربنامج السياحي. تنظيم واعداد الربامج السياحية بانواعها وامناطها امل

 احلديثة الربية واجلوية والبحرية. سياحة االحداث واملؤمترات، املهرجانات باململكة العربية السعودية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .تنظيم و إدارة الرحالت السياحية و تطويروتصميم لاكتساب املتدرب ملهارات 

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 املتدرب من تقديم االستشارة للعميلان يتمكن  .1

2. 
الحصول على المعلومات عن الوجهة وتحليلها وتقديم ان يقوم باختيار الوجهات السياحية اليت عليها طلب من خالل 

 المشورة

 العمالء واحتياجاتأن يقوم بتخطيط و تصميم برامج سياحية تليب رغبات  .3

 موردي اخلدمات السياحيةأن يقوم مبناقشة عقود التعاون مع  .4

 أن يتقن طرق التأكيد على حسن تنفيذ اخلدمات السياحية .5

 أن يتقن املتدرب حسن استقبال و توديع السائحني .6

 اإلسعافات األولية ئان يكون ملما مبياد .7

 أن يدرك اهمية احلرص على أمن السائحني أثناء الربنامج السياحي .8

 األحداث اخلاصةأن يتعلم إدارة  .9
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 80من 61

o  9 6 تنفيذ الربامج السياحية و إدارتها 

o    9 6 نشر و ترويج و بيع الرحالت السياحية 

o  6 4 حجز اخلدمات املرتبطة بالربنامج السياحي 

o   3 2 إدارة األحداث اخلاصة 

 اجملموع
32 48 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .3

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

5 

 تطور السياحة:  

 تعريف السياحة –

 تاريخ تطور السياحة –

 أنواع الرحالت    –

 السفر والسياحة و وكاالتمكاتب أنواع  –

 أنواع الرحالت السياحية –

 مصطلحات –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 الزيارات امليدانية

مراجع 

 املوضوع
IATA manuals 1. 

20 

 :  تصميم الربنامج السياحي   

 حتديد املسار و األماكن السياحية    –

 حتديد التواريخ –

 وسيلة النقل –

 نوع الفنادق –

 نوع اإلعاشة –

 حتديد األماكن السياحية اليت ستشملها الرحلة –

 اجلوالت و الربامج الرتفيهية –

 اخلدمات األخرى –

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 التطبيق العملي 

مراجع 

 املوضوع

1. IATA manuals 

 مبادئ السياحة .2
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 

 :   تسعري الرحلة السياحية

 االنتقاالت –

 اإلقامة الفندقية –

 املزارات السياحية –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1. IATA manuals 

 الربامج السياحية : ختطيطها و تنفيذها .2

15 

 :   تنفيذ الربامج السياحية و إدارتها

 جتهيز املطبوعات –

 توزيع املهام –

 اختاذ القرار و حل املشكالت –

 تقييم األداء –

 تنظيم الرحلة االستقبال النقل التسكني   –

 التوديع –

 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1. IATA manual 

 الربامج السياحية : ختطيطها و تنفيذها .2

15 

 :  نشر و ترويج و بيع الرحالت السياحية   

 الرتويج –

 طرق االتصال –

 البيع –

 املطويات –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1. IATA manuals 

 الرتويج التجاري للسلع و اخلدمات .2

10 

 :   حجز اخلدمات املرتبطة بالربنامج السياحي

 خدمات النقل اجلوي –

 خدمات النقل الربي –

 خدمات اإلقامة الفندقية –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1. IATA manuals  
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 80من 63

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2. 
 مبادئ السياحة

 

3 

 :   إدارة األحداث اخلاصة

 املهرجانات ...( –املؤمترات  –أنواع املناسبات ) املعارض  –

 التخطيط –

 التنفيذ –

 تكوين الفريق –

 توزيع املهام –

 التدقيق و التقويم –

 املشكالتالتعامل مع  –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1. IATA manuals 

 مبادئ السياحة .2

 

 املراجع

  IATA manuals 

  الربامج السياحية : ختطيطها و تنفيذها 

  عيسى حممود احلسن الرتويج التجاري للسلع و اخلدمات ، 

  ماهر السيسي مبادئ السياحة ، 
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 80من 64

 

 سافر 203 لرمزا نظم و لوائح سياحية سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

تعريف املتدرب بالنظم و اللوائح السياحية املطبقة يف اململكة العربية السعودية من قبل اجلهات ذات يقوم املقرر ب

. أيضًا معرفة أنظمة وكاالت السفر والسياحة واالجراءات النظامية يف إنشاء مكتب سفر وسياحة والنماذج العالقة

ترخيص املصدرة من اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين. كما أن املقرر يوضح االجراءات النظامية للحصول على 

منظمي الرحالت السياحية. معرفة انظمة املتاحف  املرشد السياحي. ايضا املتطلبات األساسية للحصول على ترخيص

 اآلثار، أنظمة ولوائح واشرتاطات النقل السياحي. انظمة وقوانني احلج والعمرة.

 هلدف العام من املقرر: ا

أن يكون املتدرب قادرا على معرفة النظم واللوائح املنظمة للعمل مبجال السياحة واالطالع على املعايري اليت 

 .رتاث الوطيناهليئة العامة للسياحة والرها تصد

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 االملام مبتطلبات اجلهات الرمسية من النظم واللوائح السياحية مما جيعله قادرًا على فهمها والعمل بها . .1

2. 
ربط املتدرب مبفاهيم السياحة وأهميتها من الناحية االقتصادية والتنموية وخلق فرص العمل وأهميتها بابراز 

 املكتسبات السياحية واالعتزاز بها.

 تطبيق نظام العمل و العمال باململكة العربية السعودية .3

 معرفة وانظمة قوانني وكاالت السفر والسياحة .4

 وقوانني املتاحف واآلثارمعرفة انظمة  .5

 انظمة وقوانني احلج والعمرة. .6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 3 مقدمة يف السياحة وتشمل  

o 6 قواعد السلوك السياحي  

o 6 نظام وكالت السفر والسياحة  
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o 3 نظام املرشدين السياحيني  

o 3 السياحية نظام الرتخيص ملنظمي الرحالت  

o 6 نظام التأشريات السياحية  

o 6 نظام االثار واملتاحف  

o 6 نظام الرتخيص للنقل السياحي  

o 6 ن احلجوالالئحة التنظيمية لشؤ  

o 3 نظام العمل والعمال السعودي  

 اجملموع
48  

48 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

3 

 :   مقدمة يف السياحة وتشمل

 التعريف باهليئة العامة للسياحة واالثاروتشمل : 

 التأسيس  –

 اهلدف –

 الرؤية –

 األسرتاتيجية العامة للهيئة –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

6 

 :   قواعد السلوك السياحي

 السائح القادم من الداخل –

 اخلارجالسائح القادم من  –

 مقدمي اخلدمة السياحية –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 

مراجع 

 املوضوع
1. 

March, R. Woodside, A. G (2005). "Tourism Behaviour: Travrllers Decision and 

Action". Oxon CABI Publishing 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 :   نظام وكالت السفر والسياحة

 التعريف بها  –

 كيفية احلصول على ترخيص وكالة  –

 موصفات املكتب   –

 شروطافتتاح وكالة  –

 جتديد الرتخيص  –

 القوى العاملة  –

 الغاء الرتخيص  –

 املخالفات  –

 تغيري عنوان املكتب  –

 نقل امللكية  –

 مناذج افتتاح وكالة –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

6 

 :   نظام املرشدين السياحيني

 هيته االتعريف مب –

 شروط الرتخيص   –

 انواع االرشاد السياحي  –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1. 
 اهليئة العامة للسياحة واالثار

3 

 :   نظام الرتخيص ملنظمي الرحالت السياحية

 رحالت الغوص والسفاري –

 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

6 

 :   نظام التأشريات السياحية

 متطلباته  –

 شروطه –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 80من 67

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

6 

 :   نظام االثار واملتاحف

 الرتخيص  –

 التصاريح  –

 ترخيص مناذج ( استماراتالزيارة  ) –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

 

6 

 :   نظام الرتخيص للنقل السياحي

 الرتخيص ) مناذج  ( استمارات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العامة للسياحة واالثار .1

6 

 :   ن احلجوالالئحة التنظيمية لشؤ

 الرتخيص ملزاولة نشاط العمرة 

 ت القدوم للمعتمرين ءاجراإ 

 املخالفات والعقود املربمة 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
 لوائح احلج و العمرة ) وزارة احلج ( .1

3 

 االختبارات واألعمال الشفهية. نظام العمل والعمال السعودي

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع
1426نظام العمل والعمال السعودي  ،1  

 

 املراجع

   وزارة العمل 1426نظام العمل والعمال السعودي ، 

   الهيئة العامة للسيتحة واالثارwww.scta.gov.sa 

   وزارة احلج 

March, R. Woodside, A. G (2005). "Tourism Behaviour: Travrllers Decision and 

Action". Oxon CABI Publishing 
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 سافر 261 لرمزا سياحة و آثار سم املقررا

 اليوجد تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

املتدرب يف هذه  حيثسيتعرف يسلط هذا املقرر الضوء على ابرز املواقع االثرية يف اململكة العربية السعودية

احلقيبة على معنى احلضارة وتطوراتها املختلفة منذ نشأتها. كاحلضارة يف اجلزيرة العربية والتاريخ القديم هلا، احلضارة 

و االغريقية والرومانية. أهمية سياحة اآلثار يف اململكة العربية السعودية، واخلطط واملقومات لدعم الرتاث  البيزنطية

فة املواقع األثرية يف اململكة مثل مواقع العال ) مدائن صاحل(، األخدود بنجران وغريها من املواقع الوطين. أيضا معر

 التارخيية.  املتاحف ودورها يف تطوير السياحة.

 هلدف العام من املقرر: ا

اليت السعودية والعربية أن يكون املتدرب قادرا على معرفة اهم املواقع واملباني االثرية املوجودة يف اململكة 

 .واحلفاظ عليها كانت ناتج حلضارات قدمية تعاقبت على املنطقة

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 االملام باحلضارات القدمية من فرتة ما قبل التاريخ اىل عصرنا احلالي .1

 تعريف السياحة االثرية وبيان اهم عناصرها .2

 الشعور بالقيمة الرتاثية للمواقع االثرية .3

 الربط بني صناعة السياحة واالثار .4

 التعرف على اهمية املتاحف ودورها اهلام يف احملافظة على احملتويات االثرية .5

 التعرف على اهم املواقع االثرية الداخلية واخلارجية .6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  القدمية وابرز احلضارات اليت بداية نشوء احلضارات منذ العصور مقدمة عامة عن

 تعاقبت على شبه اجلزيرة العربية وبالد الشام
4 4 

o 6 4 السياحة االثرية 

o 4 6 تهيئة املواقع االثرية والرتاثية 

o 4 4 املتاحف 
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o 4 4 مواقع اثرية وتارخيية داخل اململكة العربية السعودية 

o  6 6 والرتاثية داخل اململكةقائمة املواقع االثرية 

o 4 4 امثلة على مواقع اثرية وتارخيية مهمة 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

مقدمة عامة عن بداية نشوء احلضارات منذ العصور  القدمية وابرز احلضارات 

 :   اليت تعاقبت على شبه اجلزيرة العربية وبالد الشام

 العصر احلجري  –

 العصر الفارسي  –

 العصر االغريقي –

 العصر الروماني –

 العصر البيزنطي –

 العصور االسالمية –

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 تاريخ احلضارات العام الشرق واليونان القدمية 1

 مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية 2

 موسوعة حضارات العامل القديم 3

10 

 :   السياحة االثرية

 تعريفها –

 عناصرها –

 ابعادها –

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 رشيد فى التاريخ : دراسة فى التاريخ و االثار و السياحة .1

10 

 :   تهيئة املواقع االثرية والرتاثية

 التوعية  –

 التعريف باالثار والرتاث –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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 80من 70

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1. 
 رشيد فى التاريخ : دراسة فى التاريخ و االثار و السياحة

8 

 :   املتاحف

 انشاء وتطوير املتاحف –

 متاحف احملافظات –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

يف اململكة العربية السعودية دليل املتاحف .1  

 وسائل و اساليب ترميم و صيانة االثار : و مقتنيات املتاحف الفنية .2

8 

 :   مواقع اثرية وتارخيية داخل اململكة العربية السعودية

 مدائن صاحل –

 الدرعية التارخيية –

 جدة التارخيية –

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 اهليئة العليا للسياحة و اآلثار .1

12 

 :   قائمة املواقع االثرية والرتاثية داخل اململكة

 قصر املصمك –

 قصر شربا –

 مدينة ذي عني –

 الفاو –

 قصر املربع –

 بيت نصيف –

 قصر االمارة –

 قرية ام االجراس –

 احلديثة –

 االفالج –

 صفاقة –

 جبل البيضتني –

 براقةجبل  –

 جبل خنوقة –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 كهف برمة –

 طريق القوافل ) ابا القد ( –

 وادي فاطمة –

 ميناء الشعبية –

 سد ثلبة –

 بركة العقيق –

 عني قناص –

 قلعة مشسان –

 وادي عياء –

 ـ مدينة اجلهوة االثرية –

 

مراجع 

 املوضوع
للسياحة و اآلثاراهليئة العليا  1  

8 

 :   امثلة على مواقع اثرية وتارخيية مهمة

 االهرامات ) مصر ( –

 البرتاء ) االردن ( –

 مدينة جرش االثرية ) االردن ( –

 تدمر ) سوريا ( –

 مدينة وليلي ) املغرب ( –

 الكولسيوم ) ايطاليا ( –

 قصر احلمرا ) اسبانيا ( –

 تاج حمل ) اهلند ( –

 مدينة ازكور ) كمبوديا ( –

 مدينة ماتشوبيتشو ) البريو ( –

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 الموسوعة التاريخية الجغرافية: القارات، المناطق، الدول، البلدان، المدن، معالم، وثائق، موضوعات 1

 الدليل السياحي العربي 2

 

 املراجع

  2003، عويدات للطباعة و النشر  احلضارات العام الشرق واليونان القدمية تاريخ 

  طه باقر مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ، 

  مرفت عبدالناصر موسوعة حضارات العامل القديم ، 

  السيد عبد العزيز عنانى سالم،  رشيد فى التاريخ : دراسة فى التاريخ و االثار و السياحة 

  2000وزارة املعارف ،، ،  املتاحف يف اململكة العربية السعودية دليل 
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  ابراهيم عبد القادر حسن،  وسائل و اساليب ترميم و صيانة االثار : و مقتنيات املتاحف الفنية 

  اهليئة العليا للسياحة و اآلثار 

   ،مسعود ،  المدن، معالم، وثائق، موضوعاتالموسوعة التاريخية الجغرافية: القارات، المناطق، الدول، البلدان

 اخلوند

  مجلس الوزاري العربي للسياحة، إتحاد العربي للفنادق والسياحة، الدليل السياحي العربي  
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 مالحق اخلطة التدريبية
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 املعمل/الورشةاسم  م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

1-  
معمل حاسب آلي مزود بربنامج 

Galilo للحجز والطريان 

20 

 متدرب

 نظام احلجز اآللي جاليليو 

 حسابات وكاالت السفر والسياحة

2-  
معمل حاسب آلي مزود بربنامج 

Amedusللحجز والطريان 

20 

 متدرب

 نظام احلجز اآللي اماديوس 

 تصميم وادارة الربامج السياحية

 

3-  
 معمل حاسب آلي مزود بربنامج 

Saberللحجز والطريان 

20 

 متدرب

 نظام احلجز االلي سيرب 

 النقل السياحي

 

4-  

سفريات معمل حماكاة ملكتب 

 حديث

 

30 

 متدرب

 

 

 

 اعمال وكاالت السياحة

 النقل السياحي

 تصميم وادارة الربامج السياحية

 

5-  

قاعات تدريبية مزودة جبهاز كمبيوتر 

 وسبورة الكرتونية

35 

 متدرب
تخصص الساعات النظري ملعظم مواد ال 

 باستثناء مقررات احلجز االلي

 

 التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمتربقائمة التجهيزات 

 حاسب آلي لربنامج جاليليو معمل

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

   1 برنامج جاليليو  .1

   21 جهاز حاسب آلي   .2

   1 سبورة الكرتونية   .3

   1 خط انرتنت مستقل لتشغيل الربنامج  .4

   HP leaser 1طابعة   .5
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 حاسب آلي لربنامج اماديوس معمل

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

   1 برنامج اماديوس 1

   21 جهاز حاسب آلي  2

   1 سبورة الكرتونية  3

   1 خط انرتنت مستقل لتشغيل الربنامج 4

   HP leaser 1طابعة  5

 

 حاسب آلي لربنامج سيرب معمل

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

   1 برنامج سيرب 1

   21 جهاز حاسب آلي  2

   1 سبورة الكرتونية  3

   1 خط انرتنت مستقل لتشغيل الربنامج 4

   HP leaser 1طابعة  5

 

 حماكاة ملكتب سفريات معمل

 الكمية الصنف اسم م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

   5 اجهزة حاسب آلي 1

   4 طقم مكتب بكؤسي دوار وكرسي زوار 2

   15 كراسي انتظار  3

   1 سبورة الكرتونية  4

   HP 4طابعة  5

   2 جمسمات طائرات وصور خلرائط العامل 6
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت 

 .التغيريات السلوكية لديهماكتسبوها و

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية:-1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية أو تعزيز فكرة ما، وهذه األدا

 عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 ار الشفوي أثناء أداء نشاط.احلو 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

نا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من ، وميكنمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

ارات املوضوعية يف العادة من لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختب

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

اء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجز

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

لصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات با

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

 العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة احملذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 الصحيح. اختيار البديل

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار 

، ومنعا للتخمني يوضع ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

ابة عدة سطور، ومن والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كت

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيمن األسئلة يكون ذا إجابة حّر
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 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ

ي، وهي عبارة عن أعمال ة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّفوهي األعمال واألنشط

أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة 

قارير والقيام بالبحوث ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التإبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةكال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام يف 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف أمام كل خطوة أو جزء تشري  املقّيم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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 املراجع

 املراجع 

1-   ماهر توفيق، صناعة السياحة، دار زهران للنشر 

2-   حميي سعيد، االجتاهات احلديثة يف السياحة ،املكتب اجلامعي احلديث. 

 ماهر السيسي، شركات السياحة ووكاالت السفر، القاهرة.  -3

 غادة محود، منى حجاج ،اعمال املكاتب السياحية  -4

 2009عصام السعيدي، ادارة مكاتب وشركات وكالء السياحة والسفر، دار الراية للنشر،   -5

 احلقيبة التدريبية االعمال وكاالت السفر والسياحة، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين.  -6

 التعليميةاطلس العامل، املؤسسة العلمية للوسائل   -7

 د. محيد الطائي ، مدخل اىل السياحة والسفر والطريان،   -8

 http://www.arabgeographers.netاجلغرافيون العرب    -9

 حممد الغماز، طه صقر، جغرافية مصر السياحية، جامعة عني مشس، القاهرة.  -10

 2013 ناصر حممود، مدخل اىل جغرافية السياحة، الوراق للنشر والتوزيععبدالقادر محاد،   -11

 www.scta.gov.saاهليئة العامة للسياحة واالثار   -12

 (.2005ماهر عبد اخلالق السيسي "أعمال شركات الطريان"، )القاهرة: بدون   -13

14-  
املصرية للتسويق، رشا سليم، النقل اجلوي واقتصاديات التنافس يف السوق السياحي، املؤسسة 

2013 

 2004امحد اجلالد، االفاق التخطيطية للنقل السياحي، عامل الكتب،   -15

 2010منال امحد، اقتصاديات النقل السياحي، دار الوفاء للنشر،   -16

17-  /org.orgtourism-arabwww. المنظمة العربية للسياحة 

18-  .unwto.org/ar/home2http://www منظمة السياحة العاملية 

 2007د/ صربي عبد السميع ،التسويق السياحي والفندقي، املنظمة العربية للتنمية االدارية،   -19

 2013د. ابراهيم خضر، مهارات االتصال الفعال، دار اجلندي للنشر،   -20

 كارين ليالند، خدمة العمالء للمبتدئني، مكتبة جرير.  -21

 1996خالد مرزوق، جودة خدمة العميل، دار افاق االبداع للنشر،   -22

23-  
-http://www.slideshare.net/hanyatef/ssد. هاني عاطف، حماسبة شركات السياحة، 

60982542 

 دليل حسابات وكاالت السياحة والطرياناخلطوط السعودية  -24

 الربامج السياحية : ختطيطها و تنفيذها  -25

 ، عيسى حممود احلسن الرتويج التجاري للسلع و اخلدمات  -26

 ، وزارة العمل 1426نظام العمل والعمال السعودي   -27

 وزارة احلج   -28

 2003، عويدات للطباعة و النشر  تاريخ احلضارات العام الشرق واليونان القدمية  -29

http://www.arabgeographers.net/
http://www.arab-tourismorg.org/
http://www2.unwto.org/ar/home


 القسم

 تقنية السياحة والضيافة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 السفر والسياحة

 
 

 80من 80

 ، طه باقر احلضارات القدميةمقدمة يف تاريخ   -30

 ، مرفت عبدالناصر موسوعة حضارات العامل القديم  -31

 السيد عبد العزيز عنانى سالم،  رشيد فى التاريخ : دراسة فى التاريخ و االثار و السياحة  -32

 2000وزارة املعارف ،، ،  دليل املتاحف يف اململكة العربية السعودية  -33

34-  
Gerald Lattin (2001), Introduction to the Hospitality Industry. East Lansing 

Michigan: AH&MA. 

35-  
Michael Kasavana& Richard M.Brooks(2001) Rooms Division 

Management. East Lansing Michigan: AH&MA. 

36-  
Jack D. Ninemeier, Management of Food and Beverage Operations, Sixth 

Edition, East Lansing Michigan: AH&MA. 

37-  
Laurence Steven,Guide to Starting & Operating a Travel Agency (The 

Travel Management Library Series), Cengage Learning 

38-  IATA MANUALS 

39-  Galileo manuals 

40-  Phillip kotller, Marketing for hospitality and Tourism, 7th edition, 2016  

41-  Phillikotller, Kevin Keller,  Marketing Management, 15th edition 

42-  
Williams, A (2002). "Understanding the Hospitality Consumer.    Oxford: 

Butterworth-Heinemann. 

43-  
Swarbrook, J. Horner, S (1999). "Consumer Behaviour Tourism". Oxford: 

Butterworth-Heinemann 

44-  
Hotel Correspondence, The Educational Institute of the AH&MA East 

Lansing, Michigan. 

45-  Saber manuals 

46-  James Poynter, Travel Agency Accounting Procedures, 1991. 

47-  
DAI YI GUO, Travel agency accounting statements of the actual step by 

step, 2000 

48-  
Richard Kotas,  Management Accounting for Hospitality and Tourism 3rd 

Edition. 

49-  Amadeus manuals 

50-  
March, R. Woodside, A. G (2005). "Tourism Behaviour: Travrllers 

Decision and Action". Oxon CABI Publishing 
 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Poynter&search-alias=books&field-author=James+Poynter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DAI+YI+GUO&search-alias=books&field-author=DAI+YI+GUO&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Richard+Kotas&search-alias=books&field-author=Richard+Kotas&sort=relevancerank

