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 ًوىرج رىصُف الوقرر
 

 عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد: اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

  اإلداسح اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ/ لغُ بسٌغ١بؽخ ٚاألصو١ٍخ ا: اٌى١ٍخ/ اٌمغُ

 

 أ ( رحذَذ الوقرر والوعلىهبد العبهخ 

   311ع١ؼ  – خٌغ١بؽااالعزشار١غٟ فٝ اٌزخط١ظ  : اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ – 1

 

 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

١خ اإلداسح اٌغ١بؽفٟ جىبٌٛس٠ٛط اٌثشٔبِظ : اٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب – 3

 ٚاٌفٕذل١خ

 )إرا وبْ ٕ٘بن أش١بء ػ١ِّٛخ ِخزبسح فٟ ثشاِظ ػذح ٠غت روش٘ب فضال ػٓ روش اٌجشاِظ(

 

 ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ ػجذهللا اٌؾغٟد.اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ رذس٠ظ  اٌّمشس:  – 4

 

 اٌخبِظ:  اٌّمشس ف١ٗ ا٘ز أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ اٌّغزٜٛ – 5

 

 ال ٠ٛعذ: خ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد(بد اٌّغجماٌّزطٍج – 6

 

  ال ٠ٛعذ: اٌّزطٍجبد اٌّظبؽجخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد( – 7

 

 ٔفظ اٌّمش: ِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8
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 ة ( األهذاف  
  

  :ٚطف ِٛعض ٌٕزبئظ اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس – 1

الزخطُط الطُبحٍ، وإدارح الىخهبد الطُبحُخ، ودورهب فٍ رٌوُخ وإدارح الٌشاب  الطاُبحٍ الوقرر هفهىم  َذرش

فاٍ واىا الوراحال الزاٍ روار ثهاب تطاط الزٌوُاخ الطاُبحٍ وَجرز الوقارر العققاخ ثاُي أًاىات الزخطاُط ، الوزكبهل

العابلن هاال الزر ُاس خلااً تطااط  ثعااد دو فاٍ  الطااُبحٍوٌَزهااٍ الوقارر ثذراضااخ ًوابرج هااي الزخطاُط  الطاُبحُخ

   الوولكخ.فٍ واإلضزرارُدُخ الى ٌُخ لزٌوُخ الطُبحخ  الزٌوُخ 

 

 .طف ثبخزظبس أ٠خ خطظ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أعً رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌّمشس – 2

   لوُخ االًزرًذ والودقد العفٍ  ؛ ورلك هي تق  الجحث الطُبحٍفٍ الزخطُط دراضبد خلً الطقة ا قت

 . ، ورضبئل الذراضبد العلُبالوطجىخخ 

   ٌ؛ الضُوب إوبفخ الزقٌُبد الحذَثخ  ٌظن الوعلىهبد رحذَث هصبدر وهحزىي وهفرداد الوقرر ثشكل دور

 واالضزشعبر خي ثعذ لوفرداد الوقرر.

  .الوراخعخ الذورَخ للوقرر هي قجل لدٌخ الخطط الذراضُخ ثبلقطن  

 ج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفقج ( وصف المقرر: وصف عام للنموذ

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

 

 المطلوب بحثها وشمولها ضوعاتالمو – 1
 ساعات االتصال عدد األسابيع مفردات المقرر الدراسي

 0 1  -الوٌهح العلوٍ الضزغق  اإلهكبًبد الوزبحخ –رعرَف الزخطُط 

 0 1  .جذَلخ.الخطط ال –الخطط الوىضوُخ  –الخطط الوطزذَوخ  -خىاهل ركىَي الخطط
 0 1 .  للزٌوُخ الطُبحُخوالزخطُط االطُبحٍ   خاألضص الٌظرَ
 0 1 (االتزجبر الفصلٍ األو ) هراخعخ خبهخ

وورورره لعولُبد  الطُبحٍ أهوُخ الزخطُط – الطُبحُخ األ ر السهٌُخ للخطط  

  .الزٌوُخ والزطىَر الٌبخحخ والفّعبلخ
1 0 

 0 1  اٌغ١بعبد ٚاإلعزشار١غ١بد: ُبحٍالطالوزطلجبد األضبضُخ للزخطُط 

 0 1    اٌز١ّٙذ٠خ، اٌزؾ١ًٍ، إػذاد اٌخطخ.: لطُبحٍالوراحل اإلخرائُخ لعولُخ الزخطُط ا

 0 1 اررجب  الزخطُط الطُبحٍ ثكبفخ قطبخبد الودزول -هزبثعخ الطلجُبد الطبرئخ

 0 1 .الطُبحٍثعد األضبلُت الكوُخ الوطزخذهخ فٍ الزخطُط 

 0 1 الدُذح . لطُبحُخبد الخطخ اشرو  وصف

 0 1 (الثبًٍ االتزجبر الفصلٍ ) هراخعخ خبهخ

 0 1 . وضوبرهب –فٍ الذو  الوزقذهخ صٌبخُبً  لطُبحٍالزخطُط ا ضوبد

 0 1 الذو  الٌبهُخ. ثعد فٍ ُبحٍطلالزخطُط ا ضوبد 

 0 1 فٍ الوولكخ العرثُخ الطعىدَخ.  لطُبحُردرثخ الزخطُط ا

 0 1 االتزجبر الٌهبئٍ ( لوفرداد الوقرر ) هراخعخ خبهخ

 31 11 خذد األضبثُل وهدوىت ضبخبد االرصب  فٍ الفصل الذراضٍ

الدروس  المحاضرة
 الخاصة 

العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو 
 االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 رىأخ
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األضجىت ) الوطلىة هٌب الوعذ   الطلجخ فٍدراضخ إوبفُخ تبصخ/ ضبخبد رعلن هزىقعخ هي  – 3

 عبػبد( 5 ) الوزطلجبد الوحذدح فٍ  ل أضجىت(: الذراضٍ ولُصالوزىقل للفصل 
 

 علنرطىَر ًزبئح الزعلن فٍ ًطبقبد أو هدبالد الز – 4

 ٌىً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّٛضؾخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠غت رٛض١ؼ :    

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أعً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛعض    -      

 . ادٚطف العزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبس -       

 فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ اٌّغبي اٌّؼٕٟ.  طشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ -       

 :الوـــــــــــعــرفـــخ –أ 

(i)  :وصف الوعرفخ الزٍ ضُزن ا زطبثهب فٍ الوقرر  

  ٌغ١بؽٟٚاٌزخط١ظ ا اٌغ١بؽ١خ ثبٌز١ّٕخ فُٙ األعظ ٚاٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ اٌّشرجطخ . 

 اٌغ١بؽ١خ ١ّٕخألغشاع اٌز االثؼبد اٌطج١ؼخ ٚاٌجشش٠خرؾذ٠ذ ػٍٝ و١ف١خ  اٌزذسة  

  الدُذ و ُفُخ رحقُقهب لطُبحٍرحذَذ الوزطلجبد األضبضُخ للزخطُط ا. 

 ورحذَذ تصبئصهب .   لطُبحٍالزعرف خلً الوراحل اإلخرائُخ لعولُخ الزخطُط ا 

 فٍ دو  هخزلفخ. لطُبحٍالزذرة خلً هقبرًخ الزخطُط ا 

 حخدراضخ ردرثخ الوولكخ فٍ اإلضزرارُدُخ الى ٌُخ لزٌوُخ  الطُب    

 (iiاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ )( اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ )اٌزذس٠ظ 

 .اٌّؾبضشح 

 .إٌّبلشخ 

 .إٌّبرط اٌزطج١م١خ 

 

 (iiiطشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ) 

 . األعئٍخ اٌّجبششح 

 . االخزجبساد 

 .اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجبد 

 

 الوهبراد الوعرفُخ )اإلدرا ُخ( –ة 

 

 ّؼشف١خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب:اٌّٙبساد اٌ - 1

  ٓاٌغ١بؽ١خِٚظطٍؼ اٌز١ّٕخ  اٌغ١بؽٟ ِظطٍؼ إٌّٛاٌزفش٠ك ث١ .      

  ٍٝاٌغ١بؽ١خألغشاع اٌز١ّٕخ  اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ فٟ اٌؾ١ض اٌّىبٟٔ رؾذ٠ذ اٌمذسح ػ. 

   اٌغ١ذ.  ٌغ١بؽٟخظبئض اٌزخط١ظ اعّبد ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ 

 

 ذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ:اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخ -2

  .اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزىشسح 

  اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ 

54 
زيارة الهيئة العامة    ال يوجد

 واألثار للسياحة
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 ٚ األعجٛػ١خ األٔشطخ األطف١خ اٌٛاعجبد.      

  

 

 

 طشق رم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّىزغجخ: –3

  ٓٚدساعبد ؽبٌخ ٌخطظ إّٔبط ع١بؽ١خ )رى١ٍف اٌطبٌت ثزّبس٠(SWOT. 

 .االخزجبساد  

  اٌزطج١م١خ.ِؾبوبح إٌّبرط 

 

 والوطئىلُخ ( الشخصُخالجٌُُخ )ههبراد العققبد   –ج 

 

ٚطف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة   – 1

 رط٠ٛش٘ب:  

 

 .اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد 

  ٚاٌذفبع ػٕٙب أِبَ ا٢خش٠ٓ.اٌّزؼٍمخ ثّفشداد اٌّمشس رمذ٠ُ األفىبس ٚا٢ساء 

 

 شار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد:اعز - 2
 

  ًٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  لضب٠ب ع١بؽ١خ اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٌؾ. 

 ٞرى١ٍف فشد. 

 . إٌمبشبد اٌغّبػ١خ 

 

 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ: – 3

  .اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبػ ٚإٌمبء األفىبس 

  اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبرُٙ.ِٚٛاعٙخ 

 . ٞرم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚس 

 .االخزجبساد اٌّخزٍفخ 

 
 

 ههبراد االرصب  ، ورقٌُخ الوعلىهبد، والوهبراد الحطبثُخ )العذدَخ(: –د 

 ٠ش٘ب:ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رطٛ – 1

 

  ٍٝاعزخذاَ ٚرطج١ك األعب١ٌت اٌى١ّخ فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌّشؽٍخ اٌز١ّٙذ٠خ ِٓ اٌمذسح ػ

 ِشاؽً أػذاد اٌخطخ.     

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد: - 2

 . اٌششػ ِٓ خالي اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 

 .ٓإػطبء اٌزّبس٠ 

  ٚاٌٛاعجبد  األٔشطخ األطف١خإػطبء 
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ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌؾغبث١خ  االرظبي،طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد  – 3

 )اٌؼذد٠خ(: 

 . االخزجبساد اٌّزٕٛػخ 

  ُاٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ .رم٠ٛ 

 ُٚاٌٛاعجبداألٔشطخ األطف١خ  رم٠ٛ.   

 

 

 

 

 

 

 هـ ( الوهبراد الحر ُخ  )إى  بًذ هطلىثخ( 

 

د ػض١ٍخ راد ِٕشأ ٔفغٟ( اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب فٟ ٘زا ٚطف ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ )ِٙبسا – 1

 اٌّغبي:

 ال ٠ٛعذ

 

 

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌؾشو١خ: - 2

 ال ٠ٛعذ
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 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ: – 3

 ال ٠ٛعذ      

 

 

ة وفقها خالل الفصل تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلب  - 5
 الدراسي

سلُ 

 اٌزم١١ُ 
)ِضال: ِمبٌخ، أٚ طج١ؼخ ِّٙخ اٌزم١١ُ  

اخزجبس لظ١ش، أٚ ِششٚع عّبػٟ، أٚ 

 اخزجبس فظٍٟ... اٌخ
 األعجٛع اٌّغزؾك

ٔغجخ اٌذسعخ 

إٌٝ دسعخ  

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

 11 14، 9،   3 أٔشطخ ألطف١خ-عجبداٚ-رّبس٠ٓ 1

 11 7    .فظٍٟ أٚي اخزجبس  2

 11 13    .فظٍٟ صبٟٔ اخزجبس  3

 61 15    .اخزجبس ٔٙب٠خ اٌفظً 5

 
 الدعم المقدم للطلبةد( 

اإلعشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌضّبْ رٛاعذ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أعً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌغبػبد اٌّىزج١خ –ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّؾزبط ٌزٌه ) ِغ رؾذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ 

 ٠زٛاعذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

   ٍٝا٢ٔشطخ ارال طف١خٌطالة أصٕبء ااإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػ 

  عبػخ/ أعجٛع 18:  عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 
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 هـ ( هصبدر الزعلن 

 ( اٌشئ١غخ اٌّطٍٛثخ:اٌىزبة )اٌىزت  – 1

 

 ْاٌزخط١ظ اٌغ١بؽٟ : فٟ عج١ً رخط١ظ " (َ  1999)ٚ عؼذ،ث١ٕزب ٔج١ً  غ١ُٕ ، ِؾّذ ػضّب

 . ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ،ٔشش داس طفبء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ " ِىبٟٔ شبًِ ِٚزىبًِ

 اٌفظً  اٌضبٌش  ٌٍٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌضبِٕخ ٌز١ّٕخ اٌخّغ١خخ اٚصاسح اٌزخط١ظ ، خط ،

 ٘ـ1431 -14325اٌش٠بع  ، طجغ ٚٔشش ٚصاسح اٌزخط١ظ . -اٌغ١بؽخ -ػشش

  

 اٌّشاعغ األعبع١خ:  – 2

 

  اٌزخط١ظ اإلعزشار١غٟ : ػشع ٔظشٞ ٚرطج١مٟ" : داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش  اٌىشخٟ، ِغ١ذ "

 2119َٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ

 ُداس طفبء  :إعظ ِٚجبدٞ ػبِخ٘ـ ( " اٌزخط١ظ  1429/ 2118َ) ػضّبْ ِؾّذ،  غ١ٕ :

 . األسدْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ،

   ، ( " ٔظش٠بد ٚأعب١ٌت اٌزخط١ظ اإلل١ٍّٟ" ، 2115ِٚؾّذ عبعُ )  ، أثٛ سِبِّْذٚػ

 داس اٌظفب ، ث١شٚد ،ٌجٕبْ.

   ٚصاسح اٌزخط١ظ ، خطظ اٌز١ّٕخ اٌخّغ١خ ٌٍٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ، طجغ ٚٔشش ٚصاسح

 اٌزخط١ظ .

 " ١خ ِششٚع ر١ّٕخ اٌغ١بؽخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ : اإلعزشار١غ ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب ٌٍغ١بؽخ

 ٘ـ1423اٌؼبِخ" اٌش٠بع 

 .ِؾبضشاد ِذسط اٌّبدح 

 

 ) اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش... اٌخ( )٠شفك لبئّخ ثزٌه(:اٌّٛطٝ ثٙب  اٌىزت ٚاٌّشاعغ – 3

-- Edward Inskeep (1991), Tourism Planning – An Integration and 

Sustainable Development Approach” , New York.   

 

- John. L. (1988)” Tourism and Development in the third world "New 

York,  

 

 ِٛالغ االٔزشٔذ ... اٌخ: ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

http://faculty.ksu.edu.sa/753/default.aspx 
 

ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّضغٛطخ أٚ اٌّؼب١٠ش  – 5

 ٚ األٔظّخ: ا١ٌّٕٙخ أ

SPSS 
 هزصفح الشجكخ

 ثرًبهح هبَكروضىفذ وررد

 ثرًبهح الجبورثىٌَذ

 إ طلثرًبهح 
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  و ( الورافق الوطلىثخ

ثّب فٟ رٌه ؽغُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  ؽذد ِزطٍجبد اٌّمشس

 رٛافش أعٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 :)ؽغشاد اٌّؾبضشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ( اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّشافك   – 1

 

 

 :أعٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 .ثبٌى١ٍخ ٚاٌزغ١ٙضاد ٚاٌجشِغ١بد اٌّزبؽخ ٚاٌٍٛؽخ اٌزو١خ ٚعٙبص اٌؼشع أعٙضح اٌؾبعت ثبٌّؼًّ

 

 

ِضال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ ؽذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك  –ِٛاسد أخشٜ )ؽذد٘ب  – 3

 :لبئّخ(

 

 

 

 وخولُبد الزحطُي:  الوقررز ( رقُُن 

 

 :ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ رغز٠خ ساعؼخاعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ  – 1

 

 ػٍٝ اٌطالة فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ رم١١ُ خبص ثبٌّمشس. داعزج١بٔبرٛص٠غ  -

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغغ١ٍٓ فٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ. -

 

 

إِب ػٓ طش٠ك األعزبر أٚ ػٓ طش٠ك  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ فٟ اٌّزجؼخ االعزشار١غ١بد األخشٜ  – 2

 اٌمغُ:

رم١١ُ سئ١ظ اٌمغُ ألداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رمذ٠ُ اٌّمشس ٚفؼب١ٌخ األدٚاد اٌّغزخذِخ  - 

 ٌزمذ٠ّٗ. 

 اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّمشس )ٌغٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ ٌٚغٕخ رط٠ٛش اٌمغُ( - 

 بِظ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔ - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 

 

 : ػ١ٍّبد رؾغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

  رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألعٙضح ٚاٌّؼذاد.–رٛف١ش أعٙضٖ ؽبعت ؽذ٠ضخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئظ اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 

 ٛط١ف      ِزبثؼخ األعزبر ٌّب ٠غزغذ فٟ ِغبي اٌّمشس ٚإضبفخ أٚ رؼذ٠ً ِب ٠ٍضَ فٟ ر

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاعؼٗ.  

 .رٛع١ٙبد ٌغٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ ؽٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

 .رٛع١ٙبد إداسح اٌمغُ ؽٛي أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اٌّالؽظخ اٌّجبششح 
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ِٓ لجً اٌزظؾ١ؼ أٚ اٌذسعبد )ِضال: فؾض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔغبص اٌط – 4

رظؾ١ؼ ػ١ٕخ ِٓ زجبدي ل١بَ أعزبر اٌّمشس ثٚ ، مً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِغز

فٟ ِؤعغخ  آخش ٌٕفظ اٌّمشس  ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ اٌٛاعجبد أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

  رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ(

 ٌغٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ 

 :خط١ظ ٌٍزؾغ١ٓٚاٌز اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚاٌخطظ اٌّؼذح ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5

 ِٓ لجً األعزبر: 

 ِزبثؼخ ِب ٠غزغذ فٟ ِغبي اٌّمشس ٚإضبفخ ِب ٠ٍضَ ِٓ ِشاعغ ٚثؾٛس ٚرم١ٕبد.

 رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساع١خِٓ لجً اٌمغُ:  

اعزطالع آساء اٌطالة فٟ اٌّمشس ِٓ لجً ػّبدح ِٓ لجً عٙخ أخشٜ فٟ اٌّؤعغخ أٚ خبسعٙب: 

 اٌغٛدح

 
 

 
 
 
 
 
 

 


