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 فسر اهمٌة التخطٌط السٌاحً

التوجه نحو 
االستدامة قبل 

 تنفٌذها

تجنب االثار 
 السلبٌة

زٌادة منافع 
 التنمٌة السٌاحٌة

 اسالٌب التخطٌط السٌاحً

األسفل لألعلى من  

تطوٌر المواقع 
السٌاحٌة فً 

المجتمعات المحلٌة 
من خالل المشاركة 

 الشعبٌة 

اعلى ألسفلمن   

اهتمام الجهة المسؤولة 
عن تشكٌل المخطط 

السٌاحً وتطوٌره سواء 
كانت الحكومة الوطنٌة 

 او االقلٌم 

التعاونًالتخطٌط   

التعاون بٌن الجهات 
والفئات المختلفة 
المعنٌة بصناعة 

 السٌاحة 

 توجهات التخطٌط السٌاحً

 نحو المجتمع

اشراك 
المجتمع فً 

التنمٌة 
0السٌاحٌة  

 

 مستدام

مزٌج من 
التوجهات 

 االربعة السابقة 

 بشكل متوازن

 مادي

وٌركز على 
الطاقة 

 االستٌعابٌة 

 اقتصادي

لتعظٌم المنافع 
االقتصادٌة 
 السٌاحٌة 

 بٌئً

لتقلٌل آثار 
التنمٌة السٌاحٌة 

على البٌئة 
 الطبٌعٌة 

ٌجب ان ٌكون التخطٌط السٌاحً عملٌة مشتركة 
 بٌن

مقدمً  المستهلكٌن 
الخدمات 
 السٌاحٌة 

الجهات 
 الحكومٌة 

الجهات 
 المنظمة 

 المجتمع

 عدد االثار السلٌٌة الموثرة على رضا السائح

 االزدحام التلوث البصري  الضوضاء  تلوث  الهواء

الرئٌسٌة التً شملتها االستراتٌجٌة للسٌاحة الركائز  

 البٌئة الداعمة
التسوٌق 
 السٌاحً

تطوٌر سوق 
 العمل

تطوٌر المنتج 
 السٌاحً

النماذج التً ٌتم من خاللها تحقٌق نمو اقتصادي فً 
 المواقع االثرٌة والتراثٌة

تنوع الوظائف 
 واالنشطة

اعادة تولٌد 
الوظائف 
 واالنشطة

اعادة هٌكلة 
الوظائف 
 واالنشطة 

القٌم الجمالٌة التً ٌسعى التخطٌط السٌاحً المستدام الى 
 تحقٌقها فً المواقع االثرٌة

اقتصادٌة 
 تجارٌة

ثقافٌة 
واجتماعٌ
ة غٌر 
 ملموسة

االستدامة 
 الثقافٌة

تعدد 
الموارد 
 وتنوعها

التنوع 
 الوظٌفً

التنوع 
 العمرانً

 الوحدة االولى

 التخطٌط السٌاحً



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سس التخطٌط السٌاحًا  

 تشجٌع السٌاحة اللطٌفة
االرتقاء العمرانً 

 للمنطقه
التحكم فً 

 استعماالت االراضً
تحقٌق متطلبات التنمٌة 

 والتخطٌط السٌاحً

المحافظة على الموارد البشرٌة 
والحضارٌة فً المواقع 

 السٌاحٌة

العوامل التً ٌعتمد علٌها نجاح التخطٌط 
 السٌاحً

تحدٌد دور كل من 
القطاعٌن الخاص والعام 
فً عملٌة تنمٌة المواقع 

 السٌاحٌة

قٌام الدولة بتحدٌد 
مستوى النمو المطلوب 
 وحجم التدفق السٌاحً

ان ٌتم اعتبار تنمٌة 
السٌاحة كاحد الخٌارات 
االستراتٌجٌة للتنمٌة 

 االقتصادٌة 

ان ٌتم  تحقٌق التوازن 
بٌن القطاعات 

 االقتصادٌة المحتلفة

ان تكون خطة تنمٌة 
السٌاحة جزءا ال ٌتجزا من 

الخطة الوطنٌة للتنمٌة 
 االقتصادٌة واالجتماعٌة

 مٌزات او مزاٌا االقلٌم السٌاحً

تعزٌز التعاون بٌن -6
كل من القطاعٌن 

 0الخاص والعام

تطوٌر صورة ذهنٌة -4
متكاملة تصف االقلٌم 
السٌاحً على اكمل 

 0وجه

تعزٌز التعاون بٌن  -3
المنشأن والمؤسسات 

 السٌاحٌة

تعزٌز الكفاءة -2
التسوٌقٌة لالقلٌم 

 السٌاحً 

تجمٌع المقومات الطبٌعٌة -1
والحضارٌة جمٌعها داخل 
منطقة جغرافٌة معٌنه فً 

 حزمة واحده

 فوائد التخطٌط السٌاحً 

زٌادة الفوائد االقتصادٌة 
واالجتماعٌة والبٌئٌة من 

خالل تطوٌر القطاع 
 السٌاحً 

توفٌر المعلومات والبٌانات 
واالحصائٌات والخرائط 
والمخططات والتقارٌر 

واالستبانات ووضعها تحت 
 اٌدي طالبٌها

توفٌر ارضٌة 
مناسبة السلوب 
اتخاذ القرار  
 لتنمٌة السٌاحة 

تكاملٌة القطاع 
السٌاحً وربطه 
مع القطاعات 

 االخرى 

تحدٌد الموارد السٌاحٌة وصٌانتها 
واالستفادة منها بشكل مناسب فً 

 الوقت الحاضر والمستقبل

 عدد االقالٌم السٌاحٌة  ومحافظاتها

 :االقلٌم الشمالً وٌشمل

 محافظة اربد-

 محافظة عجلون-

 محافظة جرش

االقلٌم الشرقً 
 :وٌشمل

 محافظة المفرق-

 محافظة الزرقاء-

 :اقلٌم الوسط وٌشمل

 محافظة العاصمة-

 :االقلٌم الغربً وٌشمل

 محافظة مادبا-

 محافظة البلقاء-

 محافظة الكرك-

 :االقلٌم الجنوبً وٌشمل

 محافظة الطفٌلة -

 محافظة معان-

 محافظة العقبة-



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذكر اهداف التخطٌط السٌاحً المستدام للمواقع االثرٌة والتراثٌة

 تقوٌة
المؤسسات 
المحلٌة 
 ودعمها

 تشجٌع
المجتمعات 

المحلٌة على 
عملٌة االستثمار 

 السٌاحً

نمو تحقٌق 
اقتصادي 
 لهذه المواقع

للمواقع النمو الداخلً 
االثرٌة والتراثٌة من خالل 

تطوٌر القاعدة العمل على 
 االقتصادٌة

بهذه المواقع  النهوض
وتنمٌتها باتجاهٌن داخلٌا 

 وخارجٌا

النمو الخارجً 
من خالل تقدٌم 

عانات الحكومة اال
والحوافز المالٌة 

 للمستثمرٌن 

 اذكر الفرق بٌن القطاع العام والقطاع الخاص فً عملٌة تطوٌر اي موقع سٌاحً

ٌهتم بالعائد على االستثمار اال انه ٌضطر الى تطوٌر مواقع سٌاحٌة ٌكون : القطاع السٌاحً العام
 :الهدف منها

 تحقٌق رفاهٌة عالٌة للسكان بالدرجة االولى/ خدمة المجتمع 

 تعزز من سمعتها ومكانتها بٌن االمم/ التركٌز على البعد االجتماعً 

ٌهتم بتحلٌل : القطاع السٌاحً الخاص 
الجدوى االقتصادٌة لعملٌة التطوٌر 

 حساب العائد على االستثمار/

  اهم مبادئ تطوٌر المواقع السٌاحٌة

 : عوامل قٌاس قوة الجذب: قوة الجذب  التفرد تنوع المنتج

 مدة االقامة  -3المسافة المقطوعة  -2عدد الزائرٌن  -1

 الجوده

 اذكر مستوٌات التخطٌط السٌاحً المستدام فً المواقع التراثٌة واالثرٌة على المستوى العام
 :مستوى تخطٌط استعالمات االراضً

 الخدمات السٌاحٌة والفندقٌةالتوزٌع الجغرافً لمواقع تحدٌد 

 للبنٌة التحتٌة والفوقٌة شكل االنتشار المكانً بٌان 

 الحساسٌة البٌئٌة العالٌةذات   المناطقالقاء الضوء على 

 اشكال المسارات السٌاحٌةرسم 

 دراسة االثار البٌئٌة الناجمة عن االنشطة السٌاحٌة 

 :مستوى السٌاسات التنموٌة

 كافةالمقومات الحضارٌة والطبٌعٌة ا دراسة -1

 ومحددات المواقع االثرٌة والتراثٌة امكانٌات -2

 البدٌل االفضل للسٌاسات التنموٌةتحدٌد -3

 اذكر مستوٌات التخطٌط السٌاحً المستدام فً المواقع التراثٌة واالثرٌة على المستوى الخاص:

على المواقع التراثٌة واالثرٌة المحافظة-1 فً المواقع التراثٌة واالثرٌة تغٌرات جذرٌةاسالٌب تحدث - 2       

المتدهورةالثرٌة ٌرتبط هذا المستوى بالمواقع التراثٌة وا- 3      
 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (GIS):استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً التخطٌط السٌاحً/ فوائد / ما اهمٌة -

معالجة التصوٌر 
التلفزٌونً او 

 الفٌدٌو

معالجة 
الصور 
 الرقمٌة

معالجة الصور 
الضوئٌة 

 (الفوتوغرافٌة)

معالجة اشكال الصور 
جمٌعها الماخوذة باالقمار 

 الصناعٌة واالرضٌة

معالجة الصور 
 المساحٌة

تسجٌل المعلومات عن 
المواقع التراثٌة 

واالثرٌة بصورة اكثر 
 دقة

 اذكر المحاور الرئٌسٌة التً تضمنتها رسالة السٌاحة التً اعدتها وزارة السٌاحة فً االردن

تشجٌع القطاع 
الخاص وجذب 
االستثمارات 

ورؤوس االموال 
للمشارٌع 
 السٌاحٌة

التطوٌر االداري 
والمؤسسً من 

خالل 
التشرٌعات 
 العصرٌة

التدرٌب 
والتاهٌل 

المستمر لالٌدي 
 العاملة السٌاحٌة

دٌمومة تنمٌة 
المنتج السٌاحً 

بمكوناته 
 المختلفة 

التنوع الواسع فً 
الموارد السٌاحٌة 
 الطبٌعٌة والبشرٌة 

الموقع 
االستراتٌجً 

 لالردن 

البعد االنسانً 
 والحضاري للسٌاحة

 المفاهٌم والمصطلحات

عرف الخط 
 :الحرج

هو الخط الذي 
ٌجب التوقف 

عنده وعدم تعدٌة 
كٌال تحدث نتائج 
عكسٌة تعمل على 

 تدهور البٌئة

التخطٌط السٌاحً 
 :المستدام

ٌعرف بانه رؤٌا واعٌة 
تعمل كضابط للخطط 

السٌاحٌة التً تستهدف 
استخدام موارد الببٌئة بما 

ٌحقق لها االستخدام 
المتوازن واآلمن وهو 
التخطٌط الذي ٌهتم 

 0بالقدرات او الطاقة البٌئٌة

 :مفهوم االقلٌم السٌاحً

هو منطقة حٌوٌة تحتوي 
عناصر جذب ٌأتً الٌها 
السٌاح للبقاء فٌها فترة 
 زمنٌة او المرور منها 

 (GIS)نظام المعلومات الجغرافً 

اداة تقوم على تنظٌم المعلومات الجغرافٌة والوصفٌة بوساطة الحاسوب وربطها بمواقعها 
 الجغرافٌة باستخدام احد لنظمة االسناد االسقاطً او االحداثً للتعامل مع البٌانات كنظام معلومات

 :موارد التراث الطبٌعً

معالم ترشحها لجنة 
التراث العالمً فً 

الٌونٌسكو لٌتم ادراجها 
ضمن برنامج مواقع 

التراث الدولٌة التً تدٌره 
الٌونٌسكو هذه المعالم قد 
تكون طبٌعٌة كالغابات 

وسالسل الجبال وقد تكون 
من صنع االنسان 
 كالبناٌات والمدن

 :  التخطٌط السٌاحً 

هو  رسم صورة تقدٌرٌة 
ومستقبلٌة للنشاط السٌاحً 
فً المواقع السٌاحٌة وهً 
فترة زمنٌة محدده وٌقتضً 

ذلك على حصر الموارد 
الطبٌعٌة فً المواقع 

السٌاحٌة من اجل تحدٌد 
اهداف الخطة السٌاحٌة 
وتحقٌق تنمٌة سٌاحٌة 

 مستدامة

   كٌف ٌتم المحافطة على المواقع التراثٌة واالثرٌة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام:

 اعادة التوظٌف       -   الحماٌة    -     الترمٌم     -  الصٌانه   -    االرتقاء

 -ما هً االسالٌب التً تحدث تغٌرات جذرٌة فً المواقع التراثٌة واالثرٌة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام:

االزالة-            االحالل-     اعادة االنشاء-       

 -كٌف ٌتم المحافظة على المواقع التراثٌة واالثرٌة المتدهورة من خالل التخطٌط السٌاحً المستدام:

التحسٌن- اعادة التاهٌل-       الحضريالتجدٌد -          
 

 التنمٌة السٌاحٌة المستدامه :  
هً عملٌة تطوٌر السٌاحة لتلبٌة حاجات 

االجٌال الحاضرة وطموحاتها دون المساس 
على تلبٌة حاجات  سلبا بقدرة السٌاحة

 االجٌال القادمه
 

 اذكر مهام وزارة السٌاحه واالثار االردنٌة:
 التخطٌط والتوجٌه واالشراف على التسوٌق السٌاحً للمملكة .1
 المشاركة فً الفعالٌات السٌاحٌة الدولٌة .2
 التاكٌد على مكانة االردن كمركز جذب سٌاحً .3
االردن من مزٌة تنافسٌة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامه تمتع  .4

 والخاصة 
. التركٌز على االسواق السٌاحٌة ذات المردود االقتصادي المرتفع5      

 ضع

دائرة   



 

 

 

 

 

  

 اهم خصائص الخدمات السٌاحٌة

تزامن انتاجها مع  التباٌن  الهالك  عدم التملك التكامل واالنسجام
 استهالكها

 الالملموسة 

 :مراحل دورة حٌاة الخدمة السٌاحٌة 
 

 :  التدهور

 :الحلولتبدأ االٌرادات باالنخفاض و

 تحسٌن الخدمة-1

 مراجعة برنامجه االنتاجً-2

اسقاطها من مزٌج الخدمات-3  

 

 :النضوج

زٌادةاالٌرادات وازدٌاد حدة 
 المنافسة

 وذلك بسبب تفوق المنافسٌن 

 :النمو

 ارتفاع االرباح

زٌادة حدة المنافسة -  

 :التقدٌم

انخفاض -
 االٌرادات

 :بٌن اهمٌة السعر فً السٌاحة وفً انتاج برنامج سٌاحً جٌد

 ٌعبر عن عائد او دخل الشركات السٌاحٌة  -

 تقدٌم الخدمات السٌاحٌة واالحتفاظ بالموقع السٌاحً صالحا-

 اختٌار استراتٌجٌات وسٌاسات التسعٌر المناسبة -

االختٌار ما بٌن سٌاحة الصفوة الثرٌة وما بٌن سٌاحة -
 الجماهٌر متوسطة الدخل

 جذب السٌاح-

ٌعد السعر من االمور المعقدة جدا فً المزٌج التسوٌقً للخدمات 
 :السٌاحٌة وذلك لالعتبارات التالٌة اذكرها

 

قد تتدخل الحكومات من خالل وزارة السٌاحة بتحدٌد اسعار -1
 دخول المواقع السٌاحٌة 

 ال ٌعرف معظم السٌاح ثمن الخدمة فً السٌاحة قبل تقدٌمها-2

ال ٌختار السائح فً حاالت معٌنة الخدمة المقدمة له وهذا ٌكون -3
 من اختصاص المرشد السٌاحً وشركات السٌاحة والسفر

جودة خدمات السٌاحة غٌر محددة المعالم وتتاثر بكثٌر  من -4
 االمور

 ٌقسم التخطٌط التسوٌقً الى نوعٌن هما

 ٌهتم / بما ٌتعلق :   االستراتٌجًالتخطٌط   

 باالعمال طوٌلة االمد

 ٌهتم بتشخٌص الوضع الحالً وتنبؤ المستقبل

 تحدٌد اتجاهات كل من السوق والعاملٌن 

 ٌهتم / بما ٌتعلق :التشغٌلًالتخطٌط 

 تحدٌد االسواق الحاضرة للسٌاحة ومعرفتها

 معرفة خصائص كل سوق منها وتوجهات السائحٌن فٌها

 معرفة العوامل الجاذبة لها

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها نجاح تسوٌق اي موقع 

 سٌاحً:
تاثٌر المقومات السٌاحٌة الموجوده داخل الموقع السٌاحً على السائح -1  

قوة عوامل اجذب فٌه -2  

الى الموقع السٌاحً من قبل السائح سهولة الوصول -3  

 
 

الثانٌة الوحدة   

السٌاحً التسوٌق  

 عرف الخدمة السٌاحٌة: •

منتوج غٌر مادي ٌحتوي فً مضمونه على عمل وأداء  •

 ال ٌمكن امتالكه مادٌا

 

 عرف مفهوم التخطٌط التسوٌقً: •
عملٌة دراسة الفرص التسوٌقٌة الممكنه ومن ثم تحدٌد  •

الفرص بما  التصرفات الالزمة والمواد الضرورٌة الستغالل هذه
 ٌمكن من تحقٌق االهداف المرغوبة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذكر المجاالت التطبٌقٌة لنظم المعلومات السٌاحٌة

نظم المعلومات  -
 التسوٌقٌة السٌاحٌة

الخاصة بمكاتب  -
 السٌاحة والسفر

الخاصة  -
 بالتسهٌالت السٌاحٌة

الخاصة بالنقل  -
 السٌاحً

الخاصة باالثار  -
والمقومات 
 السٌاحٌة

الخاصة بالجوانب 
 الجغرافٌة والدٌمغرافٌة

 :اذكر اقسام نشاطات السٌاحة االلكترونٌة

  (B2C)بشكل فردي الشركات السٌاحٌة والسٌاح تروٌج السٌاحة الكترونٌا بالتواصل بٌن 

 (B2B)الشركات الى الشركات تروٌج السٌاحة الكترونٌا من 

 مثل بٌع الرحالت السٌاحٌة من خالل الشركات الى موردٌها

 مٌز السؤالٌن ؟؟؟؟؟؟؟

 :) عدم وجود ( سمات السٌاحة االلكترونٌة

 عالقة مباشرة بٌن طرفً العملٌة السٌاحٌة عدم وجود  -1

 اي وثائق ورقٌة متبادلةعدم وجود -2

 التفاعل الجمعً او المتوازي -3

 امكانٌة التاثٌر المباشر على انظمة الحاسبات بالشركات السٌاحٌة -4

 الدخول الى االسواق السٌاحٌة العالمٌة فً اي وقت -5

 تخفٌض التكلفة وزٌادة االرباح -6

 (سهولة ) :السٌاحة االلكترونٌة مزاٌااذكر اهم 

 االنتشار الواسع للشبكات العالمٌة الرقمٌة مثل االنترنت

 تنفٌذ ومعالجة العملٌات السٌاحٌة التجارٌة وسهولةسرعة 

 تغٌٌر المستندات الرقمٌة سهولة

 تبادل الوثائق االلكترونٌة سهولة

 استخدام االنترنت كاداة تسوٌق

 الرحلة السٌاحٌةقبل عملٌة شراء التً ٌجب توفرها فً مواقع السٌاحة االلكترونٌة التً ٌجب توافرها  المعاٌٌراذكر 

ان ٌعلن الموقع عن صفته الرسمٌة 
وعنوانه الدائم وارقام الهاتف 

 والفاكس 

ان ٌكون بالموقع قسم لخدمة 
السٌاح قبل بٌع الرحلة 

 السٌاحٌة 

ان ٌعلن الموقع عن سٌاسته 
 تجاه العمالء 

ان ٌقدم الموقع خدمة الدفع 
 بوساطة بطاقات االئتمان 

 الوحدة الثالثة

 السٌاحة االلكترونٌة

 صفحة االستاذ :

)فٌسبوك (توجٌهً فندقً   

 كل ما ٌحتاجه الطالب الفندقً

 فسر : السٌاحة االلكترونٌة تختلف عن باقً تطبٌقات التجارة االلكترونٌة من حٌث

 طبٌعة المعلومات:

تحتاج الى دعم بالصور الثابته او المتحركة وهذا 
 ٌتطلب سرعة عالٌة فً خطوط االتصال

الزمن : هناك وقت محدد مثال لبٌع مقعد فً طائرة او 
غرفة فً فندق وعدم تحقٌق الصفقة فً وقتها ٌؤدي الى 

 خسارة ال تعوض كون الزمن ٌمر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشكال الحجوزات السٌاحٌة 

اذكر اشكال  الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع غٌر 
 المباشرة:

 وكاالت السٌاحة والسفر-1

 منظمو الرحالت الشاملة-2

 ممثلو مبٌعات الفنادق-3

 انظمة التوزٌع االلكترونٌة-4

المؤسسات الحكومٌة-5  

 

 :اذكر اشكال الحجوزات السٌاحٌة بقنوات التوزٌع المباشرة

 بوساطة الرسالة او البرقٌة-1

 عن طرٌق الهاتف-2

 عن طرٌق الفاكس-3

 عن طرٌق الحضور الشخصً-4

 عن طرٌق االنترنت دون وجود وسٌط-5

 

:التً تحتوٌها التذكرة االلكترونٌة  المعلوماتاهم   

درجة النقل  -9شركة الطٌران  -8القٌمة االجمالٌة  -7السعر االساسً  -6الضرائب  -5ترتٌب السعر  -4-درجة الحجز -3رقمالرحلة  -2ترتٌب السعر -1  

 التذاكر االلكترونٌة

 :الخطوات الالزمة للحجز السٌاحً

عدد المراحل والخطوات المتتابعه التً تمر * 
 بها عملٌات الحجز السٌاحً

االتصال بشركة الطٌران اما هاتفٌا او  -
 عبر تصفحك للموقع باالنترنت

تزوٌد الشركة او الموقع بمعلومات عن  -
 طرٌق الوجهة المراد السفر الٌها

تحضٌر رقم البطاقة االئتمانٌة للبدء فً  -
 عملٌة الدفع الخاصة بالمسافر 

بعد اتمام عملٌة الدفع النهائٌة ٌظهر  -
الموقع رقما للحجز ٌخص المستخدم 

 الخاص به

التوجه الى المطار وهنا ٌجب ان ٌكون  -
لدٌك البطاقة االئتمانٌة التً تمت عملٌة 

 الحجز بوساطتها

واخٌرا تخرج اآللة البطاقة التً تخص  -
 المسافر والتً تسمى بطاقة المرور 

االلكترونٌة او مزاٌا استخدام التذاكر اذكر 
 :وضح اهمٌة التذاكر االلكترونٌة

وفرت التكالٌف التً تتعلق بامور طباعة  -
 التذاكر التقلٌدٌة واجور ارسالها

 تخفٌض عدد العمالة والجهد -

ضمان سهولة استخدام التذاكر  -
االلكترونٌة وسالمتها حٌث تحتوي كل 

 تذكرة على شٌفرة التعرٌف  

 حصر للمتواجدٌن  -

 التسلٌم الفوري -

توفر التذاكر االلكترونٌة معلومات اضافٌة  -
مثل عنوان الشارع والخرٌطة واتجاهات 

 للوصول الى النقطة المستهدفة 

تقدم التذاكر االلكترونٌة طرٌقة فرٌدة من  -
 نوعها فً االعالن عن فحواها

بدا االتحاد الدولً للنقل الجوي آٌاتا : فسر
(IATA) ًمنذ بداٌة القرن الحال: 

بتشجٌع فكرة التذكرة االلكترونٌة 
 وتعمٌمها

اذكر اسباب قٌام االتحاد الدولً للنقل -
الجوي آٌاتا بتشجٌع فكرة التذكرة 

 :االلكترونٌة وتعمٌمها

توفر اكثر من ثالثة ملٌارات دوالر  -
 سنوٌا

تسهم بعرض اسعار تنافسٌة بسبب  -
 توفٌر عموالت مكاتب السٌاحة والسفر

تصل الى شرٌحة اكبر من السوق  -
 المستهدف

تحسٌن البٌع لمقاعد الطائرة خالل  -
 الزمن المحدد

توفر التذاكر االلكترونٌة خٌارات  -
 اكثر امام المسافر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذكر اهداف المنظمة الدولٌة لصناعة السٌاحة االلكترونٌة والتسوٌق 
 (IOET)االلكترونً 

 نشر ثقافة ووعً استخدام  تكتولوجٌا االنترنت        -

 التطور الهائل لتحقٌق اعلى قدر من المبٌعات على االنترنت فً مجاالت التجارة االلكترونٌة       -

 ارباح هائلة لكل العاملٌن فً هذا القطاع المهم       -

 السٌاحة هً مصدر رئٌس للدخل القومً      -

 :اذكر اهم مشكالت الحجز التقلٌدي عن طرٌق الهاتف

 الضغط المتزاٌد على مكاتب الحجز المركزٌة فً شركات الطٌران -

 تحتاج عملٌة الحجز الى جهد ووقت كبٌر بالنسبة للوكٌل السٌاحً -

 مٌٌز التالً ؟؟؟؟

اذكر الحلول المقترحه 
للسٌطرة على اخطار السٌاحة 

 االلكترونٌة:؟

توخً الحذر باعطاء -1
المعلومات الشخصٌة اال للجهات 

 الموثوق بها 

استخدام برنامج آمن للدخول  -2
 الى شبكة االنترنت

التاكد من موقع الشركة  -3 
 السٌاحٌة على الشبكة العنكبوتٌة

استخدام بطاقات الدفع  -4
 المضمونه  

الحذر من تنزٌل برامج عبر  -5
 االنترنت غٌر موثوقة المصدر

الحذر من اعطاء االرقام  -6
 السرٌة   

 االحتفاظ بنسخ من العملٌات  -7 

عدم السماح لالطفال باستخدام  -8
 الشبكة من غٌر اشراف

مشكالت الحجز اذكر 
االلكترونً التً تواجه الشركات 

 :السٌاحٌة فً االردن

غٌاب البنٌة التحتٌة الضرورٌة  -1
 لهذا النوع من الحجوزات

عدم تقبل بعض المواطنٌن  -2
االردنٌٌن لفكرة الحجز االلكترونً 
 عبر االنترنت الحساسهم باالخطار

عدم وضوح الرؤٌا المستقبلٌة  -3
الهمٌة الحجوزات االلكترونٌة لدى 

 مدٌري الشركات السٌاحٌة

عدم انتشار االنترنت بصورة -4
 كبٌرة

 

التحدٌات والصعوبات اذكر 
التً تواجه العدٌد من الشركات 

السٌاحٌة التً تعتمد على الحجوزات 
 االلكترونٌة

 التحدٌات التنظٌمٌة-1

صعوبة متابعة التطورات  -2
المتالحقة فً تكنولوجٌا الحجوزات 

 االلكترونٌة

تعانً العدٌد من الشركات  -3
السٌاحٌة عملها من عوائق اللغة 

 والثقافة 

تعد السرٌة والخصوصٌة من  -4
التحدٌات التً تعٌق تطور الحجوزات 

 االلكترونٌة 

عدم الثقة فً وسائل الدفع -5
 االلكترونٌة

الفرص والمنافع اذكر اهم 
التً تحققها الحجوزات االلكترونٌة 

لكل من الشركات السٌاحٌة 
 والسٌاح

امكانٌة الوصول الى االسواق  -1
 السٌاحٌة العالمٌة

تقدٌم برامج الرحالت السٌاحٌة  -2
 والخدمات وفقا لحاجات السٌاح

الحصول على معلومات مرتدة  -3
 لتطوٌر المنتجات السٌاحٌة 

استحداث اشكال وقنوات جدٌدة  -4
 للتوزٌع

اسهمت باٌجاد نوع مبتكر من  -5
 الوسطاء

اسهمت بتحقٌق مٌزة تنافسٌة  -6
وموقع استراتٌجً للشركات 

 السٌاحٌة

4الفصل الثانً ممخطط مادة السٌاحة والسفر     

 اعداد : االستاذ : محمد الحجاوي

7735122367  


