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  / ؟ صناعة السٌاحةوالسٌاحً  االرشادبٌن  العالقةوضح 

 د السٌاحً أ( الدول المتطورة تتمٌز بوجود انظمة متطورة فً تنظٌم مهنة االرشا 

 زٌادة الدخل السٌاحً -(  3                    تطور صناعه السٌاحة( 2  

 تؤثٌرها برضى السابح  ( 5    تعد عملٌة االرشاد السٌاحً الحلقة االقوى فً عناصر تنظٌم السٌاحة  ( 4

 . للدولة ( كلما كانت عملٌة االرشاد السٌاحً ذات نوعٌة وجودة متمٌزتٌن انعكس ذلك على العملٌة السٌاحٌة6

 ( قدرته على تسوٌق دولته بٌن ابناء بلده7

  المرشد السٌاحً ؟  مفهوم  (  ٌشملهاالتً تطلق )  والمفاهٌم االدوارعدد اهم 

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

 

نزً ؟)اانزً ٌشركض عهٍٓب االسشبد انسٍبحً انقٕاعذ اْىٔضح 

 اقزشحٓب انعبنى فشًٌبٌ رٍهذٌٍ (؟

انزٕافق ثٍٍ انًقٕيبد انسٍبحٍخ ٔيب ٌقذو يٍ  -1

 يعهٕيبد ٔحقبئق رزعهق ثبنًٕضٕع رارّ

ٔاسركبص عًهٍخ االسشبد انسٍبحً عهى طشٌقخ رقذٌى  -2

 ٍبحٍخسانًعهٕيبد نهًجًٕعبد ان

اسركبص يفٕٓو االسشبدىبنسٍبحً عهى انعذٌذ يٍ انعهٕو  -3

 0ربسٌخٍخ، جغشافٍخ أ يعًبسٌخ سٕاء كبَذ عهًٍخ أ

اٌ انٓذف انشئٍس نالسشبد نٍس انزعهٍى ٔانزهقٍٍ ٔنكُّ   -4      

 ًٍ فً انًغبيشح ٔانًزعخ ٔاالثبسحٌك

  ؟؟؟؟ االسشبد انسٍبحً؟ ٔضح اًٍْخثٍٍ / 

رسٓى يُٓخ االسشبد انسٍبحً فً رٍٓئخ يعهٕيبد ٔثٍبَبد  (1

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

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

انحبجبد ٔانذٔافع ٌزى رحقٍقٓب يٍ خالل رطٌٕش يُٓخ االسشبد 

 انسٍبحً
طبد رزضًٍ يُٓخ االسشبد انسٍبحً عذدا يٍ انُشب (5

االجزًبعٍخ ٔاالقزصبدٌخ انفشعٍخ ْٔزِ انُشبطبد رؤدي انى 

صٌبدح انذخم انقٕيً يًب ٌُعكس اٌجبثب عهى رطٌٕش صُبعخ 

 انسٍبحّ 

الواجب توافرها فً  خمسا من الشروطاذكر س: 

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

 ٌة واتم العشرٌن من عمرهالجنس اردنً .2

علٌة بجناٌة او جرم مخل بالشرف  محكومغٌر  .5

 واالخالق العامه

 االولى او ما ٌعادلها  الجامعٌةحاصال على الدرجه  .9

 والمعلوماتاالنجلٌزٌة  اللغةقد اجتاز امتحانً  .4

 السٌاحٌة

 التً تنظمها الوزارة الدورةقد اجتاز امتحان  .2

احً وال ٌجوز له لممارسة مهنة المرشد السٌ متفرغا .6

 مزاولة اٌة وظٌفة او مهنة اخرى 

عند تقدٌم طلب االلتحاق بمهنة االرشاد  الوثابق المطلوبةما هً 

 السٌاحً؟
 االوراق الجامعٌة (1

 مصدقٌة عدم محكومٌة (2

 صورة عن الهوٌة الشخصٌة او جواز السفر (3

  المتبعة لحصول الشخص  الطرٌقة وااللٌةوضح

 السٌاحً ؟  ترخٌص العمل فً مهنة االرشاد

د اللغة للتؤكد من لغته التً هترسل الوزارة االسماء لمع (1

 سٌختص بها 

 شهور  6ٌخضع لدورة مدتها  (2

ٌخضع المتحانٌن النظري والعملً  , وبعد نجاحه ٌمنح  (3

 شهادة المزاولة لمهنة االرشاد . 
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بها من قبل المرشد السٌاحً  االلتزامما هً االمور الواجب 
 مهم جدا ؟؟؟؟عند ممارسة مهنتة؟

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

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

ٌة من اعطاء المعلومات الوافٌة والدقٌقة وشرحها السٌاح

 0وااللتزام بالمواعٌد المحددة للبرنامج السٌاحً

  مرشد الشركات التجارٌة والصناعٌة الكبرى ؟
ٌتصف هذا النوع من المرشدٌن السٌاحٌٌن بخصابص ممٌزة 

 ابرزها:
 التخصصٌة فً المجال الذي ٌعملون به  -1
موعات السٌاحٌة فً تتمحور وظٌفتهم فً مرافقة المج -2

 المواقع التابعة للشركة او المإسسة التً ٌعملون به
 المرشد المستكشف؟

ٌتصف هذا النوع من المرشدٌن السٌاحٌٌن بالكفاءة العالٌة 
والقدرة على التاثٌر فً السابح من خالل ابراز جمال 

 0الطبٌعة وصحة البٌبة وسالمتها

 مرشد خاص ( فقط) مرشد عام /   االردنانواع المرشدٌن فً 

) للمرشد السٌاحً؟ الخصابص المعرفٌةاذكر اهم 

 استنتج ( 
وجود ارتباط اٌجابً بٌن مستوى التحصٌل االكادٌمً  (2

 للمرشد السٌاحً واللغة التً ٌتقنها

تمكن المرشد السٌاحً معرفٌا ٌغدو اكثر فاعلٌة من  (5

 المرشد السٌاحً االقل تفوقا واعدادا

مسابل التً تقع خارج معرفة المرشد السٌاحً بال (9

مٌدان تخصصه والمٌادٌن االخرى ذات العالقة بهذا 

 التخصص

كمٌة المعلومات المتوافرة لدى المرشد السٌاحً  (4

 الفعال

 

  عالمة 2/  2012؟سإال وزاري مهارات االرشاد السٌاحًأهم 
 مع ذكر مثالٌن لكل منها ؟ ) الخصابص الشخصٌة(

 –المعلومات المهارات الفنٌة : ملما بالمعارف و -1
 ٌسعى للتجدٌد –ٌمتلك الروح البحثٌة 

 –المهارات الذاتٌة : تشمل السمات الشخصٌة  -2
الشعور  –المبادأه واالبتكار  –القدرات العقلٌة 

االعتداد بالنفس  –الثقة  –قوة االرادة  –بالمسإولٌة 
 الصدق  – االمانة الشخصٌة –المرونة  –

ة البرنامج بشكل المهارات االدراكٌه : قدرته على رإٌ -3
تفهمه لشبكة العالقات العامة معرفة  –متكامل 

واضحة باوضاع المجتمع التشرٌعٌة واالقتصادٌة 
 واالجتماعٌة , وعالقته بالجمتع المحلً .

المهارات االجتماعٌة : فنه بالتعامل مع البشر  -4
ان ٌكون متطلع بعمق على  –بمستوٌاتهم المختلفة

 الطابع البشري
 امثلة  8تٌة اتى وزاري المهارات الذا

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

 معرفة األجر الشخصً له اوال -2
مناقشة ما جاء بالبرنامج السٌاحً بتفاصٌله جمٌعها  -5

 قبل اعطاء الموافقة او الرفض على ذلك
 االنتباه الى االمور القانونٌة جمٌعها لكٌال ٌرتكب -9

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

 السٌاحً 
 

 المجموعة قبل وصولاهم واجبات المرشد السٌاحً 

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

    وقابلٌتها للتنفٌذ
المجموعة السٌاحٌة القادمة تجهٌز قابمة باسماء افراد  -2

 وباكثر من نسخة
تهٌبة المطبوعات المقرر توزٌعها على افراد المجموعة  -3

 السٌاحٌة 
استالم سلفة مالٌة لتغطٌة المصروفات التً تتطلب الدفع  -4

 النقدي المباشر
 التاكد من سالمة وسٌلة النقل السٌاحً ونظافتها -5
 التؤكد من التجهٌزات الفنٌة للحافلة  -6
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 المجموعة السٌاحٌة  عند استقبالالسٌاحً المرشد  واجبات

 ضرورة الوصول الى موقع التقاء افراد المجموعة -2
رفع الفته باسم شركته والشركة المنظمة فً مكان  -5

     مناسب
التعرف الى المجموعة وقابدها ومساعدتهم فً انجاز  -9

 المعامالت الرسمٌة
عد الحقابب ولصق ملصق الشركة الخاص بذلك  -4

 علٌها
التاكد من عدد االفراد فً المجموعة عند الصعود الى  -2

 الحافلة
 العودة الى مكان االقامة  -7
 تسلٌم الغرف للمجموعة  -0
 االجتماع مع قابد المجموعه  -8

الى مكان  اثناء العودةما هً االجراءات التً ٌقوم بها المرشد 

   االقامة؟
 الترحٌب بافراد المجموعة السٌاحٌة -1

 لرحلة السٌاحٌة ومواقع اقاماتهمتقدٌم موجز عن برنامج ا -2

 توضٌح العملة الوطنٌة وفباتها وكٌفٌة التحوٌل -3

 تقدٌم شرح مبسط عن العادات والتقالٌد -4

 

 

المرشد السٌاحً مع قابد المجموعة  اجتماعبرر اهمٌة 

السٌاحٌة بعد االنتهاءمن عملٌة استقبال المجموعةالسٌاحٌة 
 وتسكٌنهم بالفندق ؟ 

 د فً المجموعات كافةتدقٌق اسماء االفرا -2

االتفاق على اسلوب تنفٌذ البرنامج ووقت الحركة  -5

 صباحا

القضاٌا الخاصة بالمجموعة مثل مرض احد افراد  -9

 المجموعة

 الرحلة السٌاحٌة؟ اثناء تنفٌذ برنامجواجبات المرشد السٌاحً 

االلتزام الدقٌق ببرنامج الرحلة السٌاحٌة وعدم اجراء اي  -1
       تغٌٌرات  

 لتزام التام بالمواعٌداال   -2
 تفتٌش الحافلة السٌاحٌة    -3
التاكد من حجوزات المطاعم واالقامة بالتواصل مع الشركة  -4

 السٌاحٌة المنظمة
 التاكد من عدد افراد المجموعة السٌاحٌة  - 5      

 التؤكد من عدد الحقابب  - 6

 االلتزام بدقةعرض المعلومات  المعطاة عن المواقع السٌاحٌة -7 

 عند انتهاءا هً الخطوات التً ٌتبعها المرشد السٌاحً م
  البرنامج وتودٌع المجموعة  السٌاحٌة؟

تسلٌم قابد المجموعة الوثابق والوصوالت المتعلقة  -2
 بافراد المجموعة

 التاكد من جوازات السفر -5
 التاكد من تذاكر السفر وصالحٌتها -9
 تدقٌق الحسابات الشخصٌة الفراد المجموعة كافة -4
 من عدد الحقابب التاكد -2
التاكد من عدد المسافرٌن قبل مغادرة المجموعة  -7

 المطار
 النتظار حتى رحٌل المجموعة  -0
كتابة تقرٌر مفصل عن الرحلة لتقٌٌمها وحصر  -8

 المصروفات وتطوٌر البرنامج

والخطرة التً  الحرجة اسس التعامل مع الحاالتاذكر اهم 

  تواجه المرشد السٌاحً؟
 من التحكم باعصابه ان ٌكون على قدر كبٌر -1
التغلب على بعض التشنجات التً من الطبٌعً ظهورها على  -2

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

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

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

 المهمة

 فً االرشاد السٌاحً؟ اهداف العالقات العامهاذكر اهم 

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

  ٌة متكاملة لتحقٌق االهدافموضع برامج اعال -2

 لمنشؤة السٌاحٌةبناء سمعة جٌدة للبلد وا -5

 اعطاء صورة عن عادات وتقالٌد المجتمع -9

 نشر الوعً السٌاحً بٌن سكان المواقع السٌاحٌة -4

فً مهنة االرشاد  االلتزام بؤخالقٌات العملفسر اهمٌة 

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

ً الى : ٌإدي االلتزام باخالق العمل فً مهنة االرشاد السٌاح30س

 عدة امور اذكرها؟
اعطاء صورة جمٌلة عن البلد المضٌف تساعد على صناعة  -1

 السٌاحة فٌه
 زٌادة الدخل السٌاحً مما ٌنعكس اٌجابا على الدخل القومً -2
 دعم ثقة المرشد السٌاحً بنفسه -3
 تقلٌل تعرض المإسسات السٌاحٌة للخطر -4
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لدى المرشد السٌاحً؟ مع  مهارات العالقات العامةاهم 

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

  عالقته مع العاملٌن بالفنادق)الغاء الحجز وتعدٌله

 وتؤكٌده (

 عالقته بشركات النقل والسٌاحة 

 عالقته باصحاب الخدمات السٌاحٌة 

 عالقته بالهٌبات المختصه  

  وتكوٌن عالقات جٌدة وطرٌقة محادثتهم معرفة اصول عملهم

المشتركةفً عملٌة االتصال  االطراف الخمسةاذكر س:

 ؟ السٌاحً 
  المرسل: )المرشد السٌاحً( -1

 مجموعة الكلمات  مات السٌاحٌة(الرسالة: )المعلو -2

 القناة : )وسٌلة االتصال -3

 المستقبل: )السابح( -4

 ارجاع األثر: )االستجابة( -5

 

وضح اهم االجراءات المتبعة من قبل المرشد السٌاحً فً 

 السٌاحً ؟ اجراء االتصالعند  ٌة االتصال السٌاحً؟عمل

 ؟؟؟؟؟ التاكد من غرض االتصال -2

 معرفة المجموعة السٌاحٌة -5

 ٌبنً رسالته واضعا المستقبل فً ذهنه -9

 اختٌار وسٌلة االتصال المناسبة -4

 اختٌار وقت االتصال المناسب -2

 

 فً القطاع السٌاحً؟  اهداف مٌثاق العملعدد اهم  

 امل لمهنته ورسالته تعزٌز انتماء الع -1

 تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتقدمه -2

 االرتقاء بالسٌاحة -3

توعٌة العمل وتحفٌزه فً مهنة االرشاد السٌاحً باهمٌته  -4

 ودوره فً بناء مستقبل وطنه

 

فً مٌثاق  االمثلة على القٌم العلٌاعدد بعض 

 مهم؟؟؟؟اخالقٌات االرشاد السٌاحً 

 الصدق فً القول   -1

 عدل فً الحكم ال -2

 االخالص فً العمل -3 

 

 

 حً ؟ فً عمل المرشد السٌا مصادر االخالقٌاتاذكر اهم 

  
 البٌبة االجتماعٌة والعادات والتقالٌد    -1

 التشرٌعات السٌاحٌة        -2

 ( فرعً) سإال مهم  المصدر الدٌنً    -3

 

  العمل فً االرشاد السٌاحً مصادر اخالقٌاتمن 

ٌث أمرت االدٌان السماوٌة (ح المصدر الدٌنً)  

 مهم  االنسان بعدة امور اذكرها ؟

 حسن المعاملة –3     طاعة هللا  -2    التقوى  -2

معاملة الجمٌع معاملة  -5االستقامة فً المعاملة   -4  

 حسنة 

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

 المنكر

 

تنبع من التشرٌعات  التً(  القوانٌن) المصادر ستا منعدد 

والتً تشكل مصدرا مهما  عمل المرشد السٌاحً  فً السٌاحٌة 

عدد )  ؟ مصادر االخالق فً العمل بمجال االرشاد السٌاحًمن 

 وزاري ٌكرر ( ؟؟؟ القوانٌن

 التً تحدد عمله   القوانٌن -2الضوابط االخالقٌة       -1

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

 االرتقاء بالعمل السٌاحً  - 5   التمسك باالخالق الفاضلة

 تقدٌم خدمة جلٌلة للمجموعات القادمة لالردن -6 

الواجب توافرهما فً الشخص الذي ٌمارس  لشرطانا

نظام الخدمة المدنٌة فً التً اكدها  االرشاد السٌاحًمهنه 

 االردنٌة الهاشمٌة ؟  المملكة

 من الناحٌة االخالقٌة ( ) ان ٌكون صالحا

 ) حسن السمعة ( 

 

  باخالقٌات مهنة االرشاد السٌاحً؟ وسابل النهوضاذكر اهم 

 وضع قانون او قواعد اخالقٌة لسلوكٌات المرشد السٌاحً -1

وضع ما ٌسمى بـ )االستشارة االخالقٌة( لدى الجهات  -2

 المشرفة على عمل المرشد السٌاحً

 حًعقد دورات تدرٌبٌة للمرشد السٌا -3

 وضع حوافز مادٌة ومعنوٌة للمرشدٌن السٌاحٌٌن -4
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آلداب السٌاحة,   العالمٌة قرار المدونهعلى ماذا ٌنص 

فٌما  اهداف الجمعٌة العامة لألمم المتحدةومتى أقر؟ ما 

 ٌتعلق بتنشٌط السٌاحة وتنمٌتها ؟ٌكرر ... بصٌغتٌن ؟؟؟؟
 االسهام فً التنمٌة االقتصادٌة -2
 التفاهم الدولً  -5
 والرفاهٌة السالم -9
 االحترام العالمً لحقوق االنسان -4
 الحرٌات االساسٌة وتوفٌرها للجمٌع دون تمٌز  -2
 

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

 ) امور ( اذكرها  تمٌٌز من حٌث اربعة اسسدون 

 اللغة  ( -س   الجن -ٌن   الد   -)  العرق    
تشرٌن االول/اكتوبر سنه 1اٌلول/سبتمبر و  27اقر فً الفترة 

م فً دورتها الثالثه عشر التً عقدت فً سانتٌاغو تشٌلً 1999

 (406واعتمدت بموجب قرار رقم ) 

 

 
 .؟الدولٌةأنواع المنظمات السٌاحٌة اذكر أهم   

 . حكومٌة وغٌر حكومة  حةمفتوحة غٌر مفتو .1

 . قضابٌة وإدارٌة أو تشرٌعٌة   4 ملة ومتخصصة. شا3

 . تنتهج مبدأ العمل التطوع6ً  . عالمٌة وإقلٌمٌة5

 تذكر كلمة عكس؟؟؟؟؟؟

 .خصابص المنظمات السٌاحٌة الدولٌةوضح أهم 

 تتصف المنظمات السٌاحٌة الدولٌة بعدة خصابص, اذكرها:
 تتؤلف من مجموعة من الدول ذات السٌادة. .2

 الدٌمومة )االستمرارٌة(.تتمتع بصفة  .5

 أساسها القانونً عبارة عن معاهدة دولٌة. .9

 .        تمتلك الشخصٌة القانونٌة. 4

 .        تتضمن اجهزة وهٌبات مختلفة5

 .      تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول على تحقٌقه6

 .؟غٌر الحكومٌةوسمات المنظمات السٌاحٌة خصابص أهم   رواذكوضح 

 الشخصٌة أو األهمٌة القانونٌةال تتمتع ب .1

 تخضع المراكز التابعة لها إلى قانون البلد الموجودة فٌه. .2

 ال تتمتع بؤي امتٌازات أو إعفاءات .3

 

 للمنظمات السٌاحٌة  مصادر القواعد القانونٌةواذكر أو عدد أهم 

 ( دولٌة) تذكر كلمة والدولٌة.؟

 دولٌةاتفاقٌات ومعاهدات  .2

 عامال الدولًمبادئ القانون  .5

 الدولٌةالقرارات الصادرة عن المنظمة  .9

 لدولٌة.         األعراف ا4

 .؟فً منظمة السٌاحة العالمٌة مزاٌا العضوٌةوضح أو بٌن أهم 

 االستفادة من المشورة حول القضاٌا السٌاحٌة-1

 اإلسهام فً تبنً معاٌٌر عالمٌة وممارسات تحكم السٌاحة--2

 خوذة من البلدان وتحلٌلها ونشرهااالستفادة من جمع البٌانات المؤ.-3

حق الوصول لبنك معلومات المنظمة  -5تمتع الدول بحق التصوٌت -4

 المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة  -6

 التشاور مع صناع القرار بؤعلى المستوٌات  -7

صفحة توجيهي 

 فندقي

T.H 
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 :؟ ؟؟؟التً تقدمها منظمة السٌاحة العالمٌة البرامجأهم هً 

 ؟؟؟؟؟تنمٌة تذكر كلمة 

 التً تتمثل بها منظمة السٌاحة العالمٌة. النشاطاتأو اذكر 

 الموارد البشرٌة تنمٌة. 3 التنمٌة. التعاون من أجل 1

 السٌاحٌة للتنمٌة. الجودة النوعٌة 4 المستدامة التنمٌة. 2

 إحصابٌات التحلٌل االقتصادي. 5
 
 

 سإال فرعً .........

 

 العالمٌة عدد خمسا من االعمال التً تقوم بها منظمة السٌاحة

 وابحاث احصابٌات التحلٌل االقتصاديفً مجال  

 السوق ؟

 بلد ومقاطعه  180جمع البٌانات السٌاحٌة المؤخوذة من اكثر من  -أ

 , وتحلٌلها ونشرها 

 اصدار سلسلة من المنشورات لالعضاء  -ب

 مراقبة التوجٌهات السٌاحٌة نحو العالم  -ج

 وضع معاٌٌر عالمٌة لقٌاس السٌاحة  -د

 تطوٌر نظام حسابات السٌاحة الفرعً لقٌاس اهمٌة  -ه

 السٌاحة واثرها االقتصادي الوطنً

 مراقبة االتجاهات حول العالم وتحلٌلها  -و

اعداد تقارٌر حول تدفق الرحالت السٌاحٌة وحجم االنفاق على  -ز
 السٌاحة

 ذكر فقط ؟العربٌةالسٌاحٌة  منظماتاذكر أهم ال
 

  بٌة. منظمة السٌاحة العر1

 . مجلس الطٌران المدنً للدول العربٌة2

 . االتحاد العربً للفنادق 3

 . اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة والسفر العربٌة4

 . المنظمات السٌاحٌة االردنٌة5

 ذكر فقط األردنٌة.؟لسٌاحٌة المنظمات ااذكر أهم 
 . هٌبة تنشٌط السٌاحة2 . وزارة السٌاحة واآلثار1

 . جمعٌة مكاتب وشركات السٌاحة والسفر4  ردنٌة. جمعٌة الفنادق األ3

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌبٌة البحرٌة5

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعه6

 . جمعٌة أصحاب المطاعم السٌاحٌة األردنٌة7

 الدولٌة لتطوٌر القطاع األهداف العامة لالتفاقٌاتاذكر أهم 

 السٌاحً. 

 ً تطوٌر القطاع السٌاحً:أهداف االتفاقٌات الدولٌة ف

 التعاون بٌن الدول الموقعة على االتفاقٌة فً التروٌج.  1

 السٌاحً 

 تحفٌز وتدفق االستثمارات السٌاحٌة بٌن الدول . 2 

 ) الجمارك والضرابب ( تخفٌف القٌود األمنٌة.  3 

 بناء أنظمة إلكترونٌة للحصول على التؤشٌرات السٌاحٌة.  4 

 جاللة الملك عبد هللا  وانجازات هودجوضح أو اذكر أهم 

 فً االتفاقٌات  بن الحسٌن حفظه هللا  لثانًا

 الدولٌة فً تطوٌر القطاع السٌاحً.؟

 .رفع المستوى المعٌشً للمواطن األردن1ً

 .تطوٌر المواقع األثرٌة والسٌاحٌة2

 .تحقٌق تقدم ملموس فً تنفٌذ المشروعات السٌاحٌة3

 االستثمار السٌاحً وزٌادة الدخل القومً .نمو ف4ً

 .انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌة5

 .توقٌع اتفاقٌة شراكة مع االتحاد األوروب6ً

 .توقع اتفاقٌة األٌفتا7

 .توقٌع اتفاقٌة التجارة الحرة العربٌة8

 .توقع اتفاقٌة التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة9

فً الحفاظ على امن واستقرار  2010( عام 14ردن على المرتبة ).حٌازة اال10

 المواطنٌن وتوفٌر االمن السٌاحً واالهتمام به .

 حال) تكتب اجابة السإالٌن كجهود واتفاقٌات معا فً 

 طلب السإال اذكر الجهود , ولكن اذا طلبت االتفاقٌات

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

التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة / انضمام االردن لمنظمة التجارة 

 العالمٌة 

 كل من االتفاقٌات لتطوٌر السٌاحة مع الدول  متى وقع األردن

 التالٌة؟

 1999  المغرب ـــــــــــــ األردن ــــــ -

 2004            ــــــــــــالكوٌت ـ األردن ــــــ -

 2004  اإلمارات ــــــــــــ األردن ــــــ -

 2004  سٌااالتحادٌة  ـــــــــ      رو            األردن ــــ -

 2005   ــــ           كورٌا          ــــــــ      األردن ـ         -

 2006            ـــجان ـــــــــــأذربٌ          األردن ــــــ       -   
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 ) لو اتى السإال : تصنف المنظمات الدولٌة تبعا لثالث عوامل اذكرها ( : أقسام المنظمات الدولٌة حسباذكر/ عدد 

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

 ات تبعا لهدفها الى (:  ) حفظ مثال ( ؟؟؟؟؟,....................... ) تقسم المنظمهدفــــــــــــــــــــها: .2

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

 اقتصادٌة.) صندوق النقد الدولً (                                                     

 ) الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة (  علمٌة.                                                  

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

 التحاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة (تتعلق بالمواصالت )  اتحاد البرٌد العالمً  ( ) ا                                            

 :............. ) تقسم المنظمات تبعا لعضوٌتها الى ( :العضـــــــــــــوٌة .5

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

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

 :.......... ) تقسم المنظمات تبعا للسلطة التً تمارسها ( :السلطة التً تمارســـــها .9

 عامة -د                     إدارٌة -تشرٌعٌة                     ج –ب              قضابٌة –أ  

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

 ة(    ) منظمة الطٌران المدنً (     ) االتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌ                              

 

 ( 58مقارنة بٌن المنظمات السٌاحٌة العالمٌة ) فقط المطلوب من اهداف المنظمات لغاٌة ص 

 فقط ( 67لغاٌة   62ن ص مقارنة بٌن المنظمات السٌاحٌة العربٌة واألردنٌة ) المطلوب م

 أهداف المنظمة عدد األعضاء تارٌخ إنشابها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة

 العالمٌة
 / مدرٌد 1925

 بلدا   145

 أقالٌم 7

 عضوا   350

 منتدبا  من القطاع

 الخاص 

 التجارب والمعرفة الفنٌة للسٌاحةنقل الخبرات و 

 اإلسهام فً بناء قدرات العاملٌن فً السٌاحة 

 تعزٌز الشراكة فً  التنمٌة السٌاحٌة 

 تروٌج السٌاحة كآلٌة للسالم وأداة تعاون مشترك 

 تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول 

 األهداف والمهام تارٌخ إنشابها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة العربٌة

 السعودٌة

 

 

 

 

 وزاري فرعً

 دور المنظمة

 فً تشجٌع

 الحرف الٌدوٌة

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

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

 اإلدارة الوطنٌة للسٌاحة. 
  وضع سٌاسات التسوٌق السٌاحً والتروٌج لها 

 وتعظٌم العوابد االقتصادٌة للسٌاحة

 خلق بٌبة استثمارٌة حاضنة للمشارٌع السٌاحٌة 

 المجتمعات فٌها تشجٌع صناعة الحرف الٌدوٌة وزٌادة اسهام 

 لخلق قطاع حرفً مة ووضع انظمة بالتعاون مع الحكو

 .  بالصناعات التقلٌدٌة والتراثٌة متخصص

 توزٌع المنافع السٌاحٌة جغرافٌا  بٌن مختلف االقالٌم  

 مجلس الطٌران المدنً للدول 

 العربٌة
 القاهرة

  حًالسٌاالتنسٌق بٌن المنظمات العربٌة والعالمٌة فً مجال النقل 

 ًتوحٌد القوانٌن والنظم والتشرٌعات الخاصة بالطٌران المدن 

 ًتشجٌع التعاون العربً فً مجاالت السٌاحة والنقل السٌاح 
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 القاهرة االتحاد العربً للفنادق
 التنسٌق والتعاون بٌن المنشآت الفندقٌة 

  رعاٌة المصالح الفندقٌة فً الدول العربٌة 

 اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة

 سفر  العربٌهوال 
 بٌروت

 دعم مصالح األعضاء ورعاٌتها 

 تنشٌط السٌاحة العربٌة البٌبٌة وتطوٌرها 

 وزارة السٌاحة واآلثار

 1923مدٌرٌة اآلثار/ 

 1953دابرة السٌاحة/ 

 1972وزارة السٌاحة 

 تنمٌة السٌاحة وتطوٌرها 

 المحافظة على المواقع السٌاحٌة وتسوٌقها 

 1998 هٌبة تنشٌط السٌاحة
 نشر الوعً السٌاحً*    شٌط الحركة السٌاحٌة وتروٌجهاتن 

 ًالتسوٌق السٌاح 

 عمان جمعٌة الفنادق األردنٌة
 وزاري فرعً:  مٌزاتها اذكر رفع مستوى ممارسه مهنه السٌاحه 

 ( استقالل مالً واداري 2 ذات شخصٌة اعتبارٌة  (1 

 ( تملك االموال المنقولة وغٌر منقولة 3

 ات جمعٌه مكاتب وشرك

 والسفر   السٌاحه
 عمان

  بٌع تذاكر السفر   * اجراء الحجز فً الفنادق 

  *  تؤمٌن التؤشٌرات للسٌاح تؤمٌن خدمه السٌارات السٌاحٌه 

 تؤمٌن السٌاح وأمتعتهم لدى شركات التؤمٌن وفقا للقوانٌن 

 الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌبة 

 البحرٌة 
1995 

 بٌعٌةالحفاظ على المصادر البحرٌة الط 

  وتحقق رإٌتها من خالل : أ( حماٌه البٌبه السٌاحٌه 

 ب( التوعٌه البٌبٌه الوطنٌه ج ( التؤثٌر على متخذي القرار 

 د( التنمٌه السٌاحٌه المستدامه 

 الجمعٌة الملكٌة

 لحماٌة الطبٌعة

 تعمل على تحقٌق 1996

 رسالتها فً الحفاظ السٌاحة 

 البٌبٌة فً االردن من خالل :

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

 لحماٌة الطبٌعة فً االردن المهدده باالنقراض/ القٌام بالدراسات المتخصصة (2

 التؤكد من تحقٌق منافع اقتصادٌة واجتماعٌة للمجتمعات المحلٌة (3

 تمع حول قضاٌا حماٌة الطبٌعة بٌن فبات المجنشر الوعً البٌبً (4

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

  تروٌج المشاركة الشعبٌة فً برامج حماٌة البٌبة االردنٌة(6

 نظام اتحاد الجمعٌات السٌاحٌه 

 االردنٌه
 

 ( تقدٌم المشوره للجمعٌات السٌاحٌه2( تنشٌط حركه السٌاحه 1مهماته : 

 ( عقد المإتمرات والمشاركه فٌها4ات داخل وخارج المملكه (تمثٌل الجمع3ٌ

 جمعٌة أصحاب المطاعم

 السٌاحٌة األردنٌة
 

 المحافظة على حقوق األعضاء 

  األسس والقواعدالمشاركة فً تصنٌف وترخٌص المطاعم وفق 

 المشاركة فً تدرٌب الكوادر الفنٌة العاملة وتؤهٌلهم 

 عات والندوات والمعارض المشاركة فً عقد المإتمرات واالجتما 

 السٌاحٌة داخل وخارج المملكة وخارجها 

 سهام مع الوزارة والمإسسات التعلٌمٌة المختلفة فً تدرٌب اال 
 الكوادر الفنٌة العاملة فً قطاع المطاعم  ودعمهم .

   التعاون والتنسٌق مع الوزارة والدوابر والمإسسات والجمعٌات 
 لعمل السٌاحً .المتخصصة با والنقابات السٌاحٌة

  المشاركة مع الجهات ذات العالقة بتحدٌد المصطلحات واالعراف 
 السٌاحٌة والقواعد المتعلقة بممارسة المهنة .

 الجمعٌه االردنٌه للسٌاحه

 االنسانٌه 

 2010تؤسست عام 

 فً عمان

 االسهام فً تنشٌط سٌاحه ذوي االحتٌاجات الخاصه 

 ات المختلفهاعداد المرشدٌن فً قٌاده ذوي االعاق 

 عقد المإتمرات فً تطوٌر السٌاحه االنسانٌه 

 تدرٌب ذوي االحتٌاجات الخاصه على الحرف الٌدوٌه 
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 ) مهم ( ؟؟؟؟ صيغ االسئمة عمى المنظمات ؟

 .../  مجمس الطيران المدني لمدول العربية الخ.. :   منظمة السياحة العربية مثل :     عدد اهم المنظمات السياحية العربية ؟  (1

 / هيئة تنشيط السياحة / جمعية الفنادق  الخ ......   وزارة السياحة مثل   :   عدد اهم المنظمات السياحية االردنية ؟ (2

 ؟؟ تأسسمتى  ؟؟؟؟؟ دولةفي اي  مقره) ...... ( اذكر  اتحاد) ....... ( او )    لمنظمة    هدفينعدد  (3

 : عرف المفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة:

 وحدة االولى () مفاهٌم ال

 نشاط تعلٌمً ٌهدف إلى اكتشاف المعانً والصالت بٌن األشٌاء بالخبرة المباشرة ووسابل اإلعالم. اإلرشاد: .1

 الشخص الذي ٌتولى إدارة المجموعات السٌاحٌة فً المواقع, وٌتولى التوضٌح والشرح  المرشد السٌاحً: .2

 فهو السفٌر والناقل للحضارة. على مناطق الجذب السٌاحً وعلٌه المحافظة على األفراد,

 هو المرشد السٌاحً الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج السٌاحً على مختلف مناطق الدولة, وال ٌقتصر  المرشد العام: .3

 على موقع واحد.

 المرشد السٌاحً الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج فً منطقة معٌنة, وال ٌحق له مرافقة المجموعة  المرشد الخاص: .4

 ى.فً مناطق أخر

 المرشد الذي ٌرافق المجموعات ذات الصبغة الرسمٌة والضٌوف المرشد الذي ٌعمل مع مإسسات رسمٌة: .5

 الرسمٌٌن بتكلٌف من مإسسات رسمٌة. 

 هو المرشد الذي ٌستخدم مهاراته وخبراته فً تطبٌق األسالٌب العلمٌة  المرشد السٌاحً الفعال: .6

 الحدٌثة فً قٌادة المجموعات.

 هً مقدرة المرشد على رإٌة البرنامج السٌاحً بشكل متكامل وتفهمه اكٌة التصوٌرٌة:المهارات اإلدر .7

 لشبكة العالقات المتكاملة فً نجاح الرحلة. 

 الجهود المبذولة التً تقوم بها المإسسة السٌاحٌة لتحسٌن صورتها فً أذهان   العالقات العامة السٌاحٌة: .8

 بٌنهم.السٌاح وكسب رضاهم ودعم التفاهم والصالت 

 مجموعة من المعاٌٌر والسلوك الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً تعد المرجع  أخالق المهنة لدى المرشد: .9

 فً توجٌه سلوك المرشدٌن أثناء أدابهم لوظابفهم, وتستخدمها اإلدارة للحكم على مدى التزام المرشدٌن.

 لسٌاحٌون لاللتزام بها أثناء ممارسةهً مجموعة القٌم العلٌا التً ٌسعى المرشدون ا مٌثاق أخالق المهنٌة: .10

 العمل, وهو مستوى توقعات المجموعة السٌاحٌة. 

 التنظٌم الخاص لخبرة اإلنسان بما ٌعمل على تكوٌن الضمٌر االجتماعً وتوجٌه السلوك وفق المعاٌٌر القٌم العلٌا: .11
 السابدة فً المجتمع مثل: )العدل فً الحكم(. 

 وعة القواعد واألسس التً ٌجب على المرشد السٌاحً التمسك بها والعمل مجم أخالقٌات اإلرشاد السٌاحً: .12

 بمقتضاه لٌنجح فً تعامله مع السٌاح وٌكتسب ثقة المتعاملٌن معه من المكاتب السٌاحٌة وشركات الطٌران.
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 ) مفاهٌم الوحدة الثانٌة (

 صٌة القانونٌة باتفاق مجموعة من الدولهٌبة دابمة تتمتع باإلدارة الذاتٌة وبالشخ المنظمات السٌاحٌة الدولٌة: .13

 على إنشابها كوسٌلة تعاون اختٌار فً أمور معٌنة فً مجال السٌاحة, وٌحددها االتفاق المنشا لها. 

 

 هً منظمات دولٌة تنشؤ بموجب اتفاق بٌن الحكومات التً  المنظمات )الوكاالت( الدولٌة المتخصصة: .14

 واسعة فً السٌاحة واالقتصاد واالجتماع... وبما ٌتصل بها من شإون تضطلع بموجب أنظمتها السٌاسٌة بمجاالت

 وٌوصل بٌنها وبٌن األمم المتحدة. 

 هً المنظمات التً تشمل أوجه التعاون الدولً مثل: األمم المتحدة. المنظمات العامة: .15

 االت التعاون الدولً.هً المنظمات التً ٌقتصر نشاطها على هدف أو مبدأ أو مجال واحد من مج المنظمات الخاصة: .16

 مثل: صندوق النقد هً المنظمات التً تسعى إلى تحقٌق هدف فً مجال التعاون االقتصادي  المنظمات االقتصادٌة: .17

 الدولً

 هً المنظمات التً تسعى إلى التعاون العلمً والثقافً مثل: الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة. المنظمات العلمٌة: .18

 هً المنظمات التً تسعى إلى تحقٌق التعاون االجتماعً مثل: منظمة العمل الدولً. نسانٌة:المنظمات االجتماعٌة واإل .19

 هً المنظمات التً تشمل الدول جمٌعها فً عضوٌتها مثل: األمم المتحدة. المنظمات العالمٌة: .20

 مجال جغرافً هً المنظمات التً تحصر العضوٌة فٌها بعدد محدود من الدول التً تقع فً  المنظمات اإلقلٌمٌة: .21

 أو حضاري معٌن مثل: جامعة الدول العربٌة.

 هً المنظمات التً تضم فً عضوٌتها عدد من الدول تتصف بؤٌدٌولوجٌة معٌنة كاإلسالم  المنظمات العقابدٌة: .22

 مثل: منظمة المإتمر اإلسالمً.

 ضابٌة بٌن الدول هً منظمات قانونٌة تختص بالفصل فً المنازعات الدولٌة أو الق المنظمات القضابٌة: .23

 مثل: محكمة العدل الدولٌة.

 هً المنظمات التً تهتم بإدارة مرفق دولً عام مثل: اتحاد البرٌد العام. المنظمات اإلدارٌة: .24

 هً المنظمات التً تسعى إلى تحدٌد القواعد أو العالقات القانونٌة فً مجال معٌن المنظمات التشرٌعٌة: .25

 مثل: منظمة العمل الدولٌة. 

 هً منظمات تمثل كٌانا  غٌر هادف للربح, وأعضاإه جماعات من المواطنٌن ظمات السٌاحٌة غٌر الحكومٌة:المن .26

 ٌنتمون إلى دولة واحدة أو أكثر, وتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعٌة ألعضابها. 

 ٌق االتفاق بٌن هً وثٌقة تتضمن مجموعة إجراءات تنظٌمٌة وأهدافا  عامة معتمدة عن طر االتفاقٌة السٌاحٌة: .27

 دولتٌن أو أكثر بهدف تنظٌم شإون السٌاحة.

 تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح

أ. محمد الحجاوي 

0795122367 


