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 جىصُف الومررًوىرج 
 

 

اٌّزؼّٓ إخشاءاد ( 2ِٓ اٌذ١ًٌ ) ------، ٠شخٝ اٌشخٛع إٌٝ ّٕٛرجإلسشبدن إلوّبي ٘زا اٌ

 ػّبْ اٌدٛدح اٌذاخ١ٍخ. 

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

 اإلداسح اٌغ١بز١خ ٚاٌفٕذل١خ/ لغُ ٌغ١بزخ ٚاألثبسو١ٍخ ا: اٌى١ٍخ/ اٌمغُ 

 

 والوؼلىهبت الؼبهة  أ ( جحذَذ الومرر

   228ع١ر  – ٚاٌفٕذل١خ  إٌّظّبد ٚاالٔظّخ اٌغ١بز١خاعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ:  – 1

    

 

 2اٌغبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

اإلداسح اٌغ١بز١خ ثشٔبِح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ  اٌجشٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ػّٕٙب – 3

 ٚاٌفٕذل١خ

 

 )إرا وبْ ٕ٘بن أش١بء ػ١ِّٛخ ِخزبسح فٟ ثشاِح ػذح ٠دت روش٘ب فؼال ػٓ روش اٌجشاِح(

 

 د. عبِر أزّذ سفؼذ ػجذ اٌجبلٝ أزّذ: مشساٌّ رذس٠ظ  اعُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ – 4

 

 اٌشاثغ :اٌّغزٜٛ أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌّمشس ف١ٗ – 5

 

 ال ٠ٛخذاٌّزطٍجبد اٌّغجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(  – 6

 

 ال ٠ٛخذٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(  ظبزجخاٌّزطٍجبد اٌّ – 7

 

 : ٔفظ اٌّمشٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ   – 8

 

   األهذاف ة (

  

 ٚطف ِٛخض ٌٕزبئح اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغد١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس: – 1

َذرش الومرر ظهىر فكرة الوٌظوبت الذولُة، وهؼًٌ الوٌظوة الذولُةة وأههسجهةب ووةروي لُبههةب، ة ةبفة لذراضةة 

حة والولةةب ت الورجة ةةة مهةةب هيةةن ال ُةةراى والفٌذلةةة والحؼلةةُن فةةً هلةةبس الطةةُب وٌظوةةبت الذولُةةة واإلللُوُةةةالأهةةن 

 الطُبحً ...وغُرهب، هغ جى ُح ًشأة وأهذاف وأػوبس وأًش ة كن هٌظوة وهىلؼهب ػلً اإلًحرًث.  
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  خ خطؾ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرسغ١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 2

اد ٚاٌّشاخغ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد أٚ شجىخ االٔزشٔذ، )ِثال: االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌٍّٛ

 :فٟ اٌّدبي( ثٕبء ػٍٝ ٔزبئح اٌجسٛس اٌؼ١ٍّخ اٌدذ٠ذحاٌّمشس ٚاٌزغ١١شاد فٟ ِسزٜٛ 

الوٌظوبت واألًظوة والحشرَؼبت الحٍ جٌظن أًش ة الم بع الطُبحٍ ؛ ورلك هي    ػلً ال الة ايالع  - 

 الو ةىػةث والولالت الؼلوُة ا ًحرًفٍ  خالس الةحث
 جحذَث هصبدر وهححىي وهفردات الومرر مشكن دورٌ  - 

  الوراهؼة الذورَة للومرر هي لةن للٌة الخ ط الذراضُة مبلمطن  - 

  

 
)مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي  ج ( وصف المقرر:

 سٌرفق(

 لهاالمواضيع المطلوب بحثها وشمو – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
  . ًشأة الوٌظوبت الذولُة2

2 
 
 . هفهىم الوٌظوة الذولُة ووروي ةًشبئهب8 4

   

  . الوٌظوبت الطُبحُة الذولُة4
 
 
 
 
 
 
 
6 
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 WTOهٌظوة الطُبحة الؼبلوُة  -

 IATA ا جحبد الذولً للٌمن اللىي -

 ICAOُة لل ُراى الوذًًالوٌظوة الذول  -

ا جحةةةةةةةةةبد الةةةةةةةةةذولً لةةةةةةةةةىكال  الطةةةةةةةةةُبحة والطةةةةةةةةةفر  -

 UFTAAاألوفحب

 WATAاللوؼُة الذولُة لىكب ت الطفر -

 IHRAا جحبد الذولً للفٌبدق والو بػن -

 ASTAاللوؼُة األهرَكُة لىكب ت الطُبحة والطفر -

 IATاألكبدَوُة الذولُة للطُبح -

ذولً للخةةةةرا  ا خحصبصةةةُي الؼلوُةةةُي فةةةً ا جحةةةبد الةةة -

 AIESTالطُبحة

   FIJETا جحبد الذولً للصحفُُي والكحبة الطُبحُُي -

 WTTCالوللص الؼبلوً للطُبحة والطفر -

 CHRIEالوٌظوة الذولُةالحؼلُن الطُبحً والفٌذلً -

ا جحةةبد الةةذولً للوٌظوةةبت الىيٌُةةة للفٌةةبدق والو ةةبػن  -

 Ho.Re.Caبهًوأصحبة الوم

   

 2 1 ةخحةبر أػوبس الطٌة

 . الوٌظوبت اإلللُوُة فً هلبس الطُبحة والطفر3
 ( منظمات7)                   

4 8 

 2 1 مراجعة عامة

 2 1 اإلختبار النهائى

مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال فً الفصل  – 2
 الدراسً(: 

 ساعة 33 أسبوع 15

 

العملي / الميداني / التدريب  خاصة الدروس ال المحاضرة
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 محاضرة 33
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فٍ األضةىع ) الو لىة هٌب الوؼذس   بػبت جؼلن هحىلؼة هي ال لةةدراضة ة بفُة خبصة/ ض – 3

 الوحىلغ للفصن الذراضٍ  ولُص الوح لةبت الوحذدة فٍ كن أضةىع(:

 

 عبػبد 4

 

 

 

 

 هلب ت الحؼلنً بلبت أو ر ًحبئج الحؼلن فٍ َج ى – 4

 :     زؼٍُ اٌّٛػسخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛػ١رٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌ

 

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛخض    -      

 

 . ادٙبسٚطف العزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّ - 

 

 ؽشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ.  -       

 

 

 ة ـــرفــؼـــــــــــالو –أ 

 

(i)  ُاوزغبثٙب فٟ اٌّمشس:ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١ز 
(ii) الحؼرف ػلً ظروف واضةبة ًشأة الوٌظوبت الذولُة مصفة ػبهة 

(iii) لذولُة وأههسجهب الالزهة ووروي اإلػحراف مذولُحهب.الحؼرَف مبلوفهىم الؼلوً للوٌظوة ا 

(iv) وهشةروػبجهب معػحةبرهةةب  وأهةةن ًظوهةب واخحصبصةةبجهب ؼبلوُةةة وًشةأجهبة الُالطةُبح ةالحؼرَةف موٌظوةة

 .األهن ػلً هطحىي الؼبلن

(v)  واإلللُوُةةة األخةةري الؼبهلةةة فةةً هلةةبس ال ُةةراى ووةةركبت ووكةةب ت  الذولُةةةمبلوٌظوةةبت الحؼرَةةف

 .ة والو بػن والحؼلُن الطُبحً... الطُبحة والفٌذل

   (ii) ٍاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ)اٌزذس٠ظ( ُ ١اعزشار١د١بد اٌزؼ 

  .اٌّسبػشح 

 ًِّدّٛػبد اٌؼ 

 إٌّبلشخ 

 األٚساق اٌجسث١خ ٌٍطالة 

    (iii) ؽشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ 

 . األعئٍخ اٌّجبششح 

 . االخزجبساد 

 

 )اإلدراكُة( ةُوهبرات الوؼرفال –ة 

 

 :خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب١ّٙبساد اٌّؼشفاٌ - 1

    ٍٝرسذ٠ذ ِدبالد ِٚٙبَ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ.اٌمذسح ػ 



 5 

 .اٌمذسح ػٍٝ رسذ٠ذ عّبد ٚخظبئض أظّخ ٚرشش٠ؼبد لطبع اٌغ١بزخ ٚاٌغفش 

 ح ِٕٗ.اٌمذسح ػٍٝ رظفر اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ ٌٍّٕظّبد ٚاٌزؼشف ػٍٝ أٚخٗ االعزفبد 

 

 :خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌاعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  -2

 إػذاد األٚساق اٌجسث١خ - 

  رظفر اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍّٕظّبد ٚرسذ٠ذ اٌدذ٠ذ ثٙب. - 

  

 

 :خ اٌّىزغجخ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌؽشق رم١١ُ  –3

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ أثٕبء اٌّسبػشح. - 

 .ٌٕٙبئ١خاإلخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚا - 

 

 الشخصُة والوطئىلُةالؼاللبت ات ههبر  –ج 

 

سًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٍٝ رػمذسح اٌٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚٚطف   – 1

   :رط٠ٛش٘ب

 

 ر١ّٕخ فىش اٌؼًّ اٌدّبػٝ -

 اٌمذسح ػٍٝ ِٛاخٙخ ا٢خش٠ٓ ٚػشع األفىبس ثدشأح. -

 رمجً اٌشأٜ األخش دْٚ رزِش. -

 

 

 :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ١شار١د١بد اٌزؼٍاعز - 2

 إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ إٌّظّخ. - 

 إربزخ اٌفشص ٌٍطالة رٜٚ األفىبس غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ ٌؼشع أفىبسُ٘. - 

  

 :سًّ اٌّغئ١ٌٛخلذسرُٙ ػٍٝ راٌشخظ١خ ٚاٌؼاللبد ٌّٙبساد اوزغبة اٌطٍجخ ؽشق رم١١ُ  – 3

   .اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبػ ٚإٌمبء األفىبس 

 .ُِٙٚٛاخٙخ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبر 

 . ٞرم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚس 

 .االخزجبساد اٌّخزٍفخ 

 ههبرات ا جصبس ، وجمٌُة الوؼلىهبت، والوهبرات الحطبمُة )الؼذدَة(: –د 

  

 : ٠ش٘بٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رطٛ – 1

 ٌُٙ ر١ّٕخ ِٙبساد اززشاَ اٌؼّالء ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّز١ّضح 

 ٓر١ّٕخ ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ 

 .إعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ ٌزظفر اٌّٛالغ اٌغ١بز١خ اٌزٝ رخذَ ِدبي إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ  

 

 :ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع. -

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ -
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 ػشع ثؼغ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌٙبِخ ٌّدبي طٕبػخ اٌغ١بزخ. -

ؽٍت أٚساق ػًّ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ ٌجٕبء لبػذح ِؼٍِٛبر١خ ػٓ اٌمؼب٠ب اٌسذ٠ثخ ٚاٌّغزسذثخ اٌزٝ  -

 رّظ اٌغ١بزخ فٝ اٌؼبٌُ.
 

رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌسغبث١خ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي ، ٚؽشق رم١١ُ  – 3

  )اٌؼذد٠خ(:

 ٚاثٕبء اٌؼشع. اٌّالزظخ اٌشخظ١خ ٌى١ف١خ رفبػً اٌطالة داخً اٌّدّٛػبد ٚفشق اٌؼًّ -

 رم١١ُ اٌج١بٔبد ٚاألٚساق اٌجسث١خ اٌّطٍٛثخ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌطالة. -

 

 

 

 ( كبًث ه لىمة)ةى  ُة وهبرات الحركالهـ ( 

 

فٟ ٘زا اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب  (ٔفغ١ٟخ )ِٙبساد ػؼ١ٍخ راد ِٕشأ ّٙبساد اٌسشوٌٍٚطف  – 1

 اٌّدبي:

 

 ال ٠ٛخذ

 

 

 اٌسشو١خ:ٌّٙبساد ااعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  - 2

 ال ٠ٛخذ   

  

 ١خ:ّٙبساد اٌسشواوزغبة اٌطٍجخ ٌٍؽشق رم١١ُ  – 3

  

 ال ٠ٛخذ  

   

 

 

 وفمهب خالس الفصن الذراضٍ ال لةة جمُُنَحن الحمىَن الحٍ  هبمواللذوس السهٌٍ لجحذَذ   - 5

  

سلُ 

 اٌزم١١ُ 

 لظ١ش، أٚ اخزجبس خ،)ِثال: ِمبٌ ِّٙخ اٌزم١١ُ ؽج١ؼخ 

 .. اٌخفظٍٟ. أٚ اخزجبس ،أٚ ِششٚع خّبػٟ

اٌذسخخ  ٔغجخ األعجٛع اٌّغزسك

 إٌٝ دسخخ 

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

 12 ث١غأعب 3أوثش ِٓ  أٚساق ثسث١خ ٚأٔشطخ طف١خ 1

 22 9 إخزجبس فظٍٝ 2

خ١ّغ  إٌّبلشخ ٚاٌزفبػً أثٕبء اٌّسبػشاد 3

 اٌّسبػشاد

12 

 62 15 إخزجبس ٔٙبئٝ 4

5    

 

 الذػن الومذم لل لةة  ( د
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اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌؼّبْ رٛاخذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌغبػبد اٌّىزج١خ –بج ٌزٌه ) ِغ رسذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّسز ٚاإلسشبد

 ٠زٛاخذ ف١ٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

 

   اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌطالة 

  عبػخ/ أعجٛع4:  عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 

 

  ـ ( هصبدر الحؼلنه

 

 اٌّطٍٛثخ: ( اٌشئ١غخ اٌىزت اٌىزبة )  – 1

 خ ِذسط اٌّبدحٍِضِ - 

  

 اٌّشاخغ األعبع١خ:  – 2

٘ذٜ ع١ذ ٌط١ف، "األخٙضح ٚإٌّظّبد اٌغ١بز١خ"، اٌششوخ اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،  - 

 1994اٌمب٘شح: 

ِب٘ش ػجذ اٌخبٌك اٌغ١غٝ، "١٘ئبد ع١بز١خ"، اٌّؼٙذ ساٌّظشٜ اٌؼبٌٝ ٌٍغ١بزخ  - 

  1998 -1997ٚاٌفٕبدق، اٌمب٘شح: 

 

 :شفك لبئّخ ثزٌه(٠اٌخ( ) ...اٌزمبس٠شاٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ،  ) ثٙب ٌّٛطٝ اٚاٌّشاخغ اٌىزت  – 3

 

 1996طالذ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌٛ٘بة، "اٌغ١بزخ فٝ ػبٌُ ِزغ١ش"، اٌمب٘شح:  -

 -1997ِب٘ش ػجذ اٌخبٌك اٌغ١غٝ، "ِجبدٜء اٌغ١بزخ"، و١ٍخ اٌغ١بزخ ٚاٌفٕبدق، خبِؼخ إٌّٛف١خ،  -

1998 

 1997اٌغ١بزخ"، خبِؼخ زٍٛاْ، اٌمب٘شح:  طجشٜ ػجذ اٌغ١ّغ زغ١ٓ، "ٔظش٠خ -

 

 - WTO magazine 
- WTO barometer 
- WTTC priorities, policies (Annual Tourism Highlights)  

  

 

 

 :. اٌخ.. ِٛالغ االٔزشٔذ ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

www.unwto.org 
www.wttc.org 
www.iata.org 
www.icao.org 
www.asta.org 
www.uftaa.org 

 

ؼب١٠ش شاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌِّٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األل – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 هحصفح الشةكة

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.icao.org/
http://www.icao.org/
http://www.asta.org/
http://www.asta.org/
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 مرًبهج هبَكروضىفث وررد
 مرًبهج الةبورمىٌَث

 مرًبهج ةكطن

  و ( الورافك الو لىمة
 

ثّب فٟ رٌه زدُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  زذد ِزطٍجبد اٌّمشس

 ٌخ(.رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش .. ا ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 

 :)زدشاد اٌّسبػشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 .ثبٌى١ٍخ  ٚاٌخبطخ ثبٌطالةاٌٍٛزخ اٌزو١خ ٚخٙبص اٌؼشع ٚاٌزد١ٙضاد ٚاٌجشِد١بد اٌّزبزخ 

 

  

 

 أخٙضح اٌسبعت ثبٌّؼًّ :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 

 

 

ؼ١ٕخ زذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك ِثال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِ –ِٛاسد أخشٜ )زذد٘ب  – 3

 :لبئّخ(

 ال ٠ٛخذ

 

 

 

 وػولُبت الححطُي:  ز ( جمُُن الومرر

 

 

 :اعزشار١د١بد اٌسظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

 ػٍٝ اٌطالة فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٍسظٛي ػٍٝ رم١١ُ خبص ثبٌّمشس. درٛص٠غ اعزج١بٔب -

 ٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ.ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغد١ٍٓ ف -

 

 

إِب ػٓ ؽش٠ك األعزبر أٚ ػٓ ؽش٠ك  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ االعزشار١د١بد األخشٜ  – 2

 اٌمغُ:

رم١١ُ سئ١ظ اٌمغُ ألداء ػؼٛ ١٘ئةخ اٌزةذس٠ظ فةٟ رمةذ٠ُ اٌّمةشس ٚفؼب١ٌةخ األدٚاد اٌّغةزخذِخ  - 

 ٌزمذ٠ّٗ. 

 اٌخطؾ اٌذساع١خ ٌٚدٕخ رط٠ٛش اٌمغُ(اٌّشاخؼخ اٌذٚس٠خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّمشس )ٌدٕخ  - 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔبِح  - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

  

 : ػ١ٍّبد رسغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3
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   رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألخٙضح ٚاٌّؼذاد.–رٛف١ش أخٙضٖ زبعت زذ٠ثخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 

 عزبر ٌّب ٠غزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإػبفخ أٚ رؼذ٠ً ِب ٠ٍضَ فٟ رٛط١ف      ِزبثؼخ األ

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاخؼٗ.  

 .رٛخ١ٙبد ٌدٕخ اٌخطؾ اٌذساع١خ زٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

 .رٛخ١ٙبد إداسح اٌمغُ زٛي أداء ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اٌّالزظخ اٌّجبششح 

 

ِٓ لجً ػؼٛ اٌزظس١ر أٚ اٌذسخبد )ِثال: فسض   ٍجخػ١ٍّبد اٌزسمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

رظس١ر ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاخجبد زجبدي ل١بَ أعزبر اٌّمشس ثٚ ، ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ

 فٟ ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ( آخش ٌٕفظ اٌّمشس  ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

 ٌدٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ

  

 

 :ٚاٌزخط١ؾ ٌٍزسغ١ٓ اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚاٌخطؾ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ شر١جبد زطف  اٌ  – 5

 ِٓ لجً األعزبر:  -

 ِزبثؼخ ِب ٠غزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإػبفخ ِب ٠ٍضَ ِٓ ِشاخغ ٚثسٛس ٚرم١ٕبد.

 رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساع١خِٓ لجً اٌمغُ:  

ٟ اٌّمةشس ِةٓ لجةً ػّةبدح اعةزطالع آساء اٌطةالة فةِٓ لجةً خٙةخ أخةشٜ فةٟ اٌّؤعغةخ أٚ خبسخٙةب: 

 اٌدٛدح

 


