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 رىصيف انًقشسًىرج َ
 

 

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

 ػّبْ اٌدٛدح اٌذاخ١ٍخ. 

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

 اإلداسح اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ/ لغُ ٌغ١بحخ ٚاألثبسو١ٍخ ا: اٌى١ٍخ/ اٌمغُ 

 

 وانًعهىيبد انعبيخ  أ ( رحذيذ انًقشس

  سيح ( 214ششكبد انسيبحخ ووكبالد انسفش )  اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ: – 1

  

    

 

 3ٌّؼزّذح: اٌغبػبد ا  – 2

 

اإلداسح اٌغ١بح١خ 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(

 

 سفؼذ ػجذ اٌجبلٝ أحّذ د. عبِح أحّذ: اٌّمشس رذس٠ظ  اعُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ – 4

 

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

 

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

 

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

 

 : ٔفظ اٌّمشِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8

 

   األهذاف ة (

  

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

ثبنظهىس انزبسيخً  نششكبد انسيبحخ، وأَوىا  انشوشكبد انسويبحيخ وانعًهيوبد يزُبول هزا انًقشس انزعشيف            

كههب انزُظيًيخ، وأهوى انًزييوشاد وانزحوذيبد انزوً وانعًىالد، وجىدح خذيبد ششكبد انسيبحخ، وأهى أقسبيهب وهيب

 رىاجه عًم ششكبد انسيبحخ فً انعبنى، وأهى انًُظًبد انذونيخ انزً رشعً ششكبد ووكبالد انسفش فً انعبنى.
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  خ خطؾ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرحغ١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 2

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

 :ي(فٟ اٌّدب ثٕبء ػٍٝ ٔزبئح اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌدذ٠ذحاٌّمشس ٚاٌزغ١١شاد فٟ ِحزٜٛ 

 
  األيٍ انسيبحًانعًم عهً رطىيش انًحزىي انعهًي يٍ خالل يزبثعخ انًسزجذاد في 

 إضبفخ ثعض انحبالد انذساسيخ يٍ انحيبح انعًهيخ إلثشاء انزجشثخ انزعهيًيخ. 

  األيٍ انسيبحًاالسزعبَخ ثبنًجالد انعهًيخ وشجكخ االَزشَذ نهىصىل إنً آخش األثحبس وانذساسبد في يجبل 

 نذوسيخ نهًقشس يٍ قجم نجُخ انخطط انذساسيخ ثبنقسى. انًشاجعخ ا 

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

  سٌرفق(

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 . انزطىس انزبسيخً نظهىس ششكبد انسيبحخ فً انعبنى1

 3 1 . أَىا  ششكبد انسيبحخ ووكبالد انسفش4

. عًهيبد يكبرت انسيبحخ وانسفش وإسرجبطهب ثًىسدي 4

 انخذيبد انسيبحيخ

2 6 

. انعًىالد انزً رحصم عهيهب ششكبد انسيبحخ ووكبالد 2

 انسفش

1 3 

 6 2 . جىدح انخذيبد انزً رقذيهب انششكبد انسيبحيخ5

انزً رىاجه ششكبد انسيبحخ . أهى انًزييشاد وانزحذيبد 6

 فً انعبنى

1 3 

 إخزجبس أعًبل انسُخ

 

1 3 

 3 1 . انزُظيى انذاخهً نششكبد انسيبحخ7

 3 1 .  أَشطخ ششكبد انسيبحخ8

. انخطىاد انزً رزجعهب انششكخ انسيبحيخ نزُفيز ثشَبيجبً 9

 سيبحيبً.

1 3 

 3 1 . أهى انًُظًبد انذونيخ فً يجبل انسيبحخ11

 3 1 امةمراجعة ع

 3 1 اإلختبار النهائى

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

15 45 

 

 

في األسجى  ) انًطهىة هُب انًعذل   بعبد رعهى يزىقعخ يٍ انطهجخدساسخ إضبفيخ خبصخ/ س – 3

 انًزىقع نهفصم انذساسي  ونيس انًزطهجبد انًحذدح في كم أسجى (:

 

 عبػبد 4

العملي / الميداني / التدريب  الدروس الخاصة  المحاضرة
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 ةمحاضر 45
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 يجبالد انزعهىَطبقبد أو ش َزبئج انزعهى في يىرط – 4

 :     زؼٍُ اٌّٛػحخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛػ١حٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌ

 

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛخض    -      

 

 . ادٚطف العزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبس - 

 

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

 

 

 خ ـــشفــعـــــــــــانً –أ 

 

(i)  ُاوزغبثٙب فٟ اٌّمشس:ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١ز 

ثبنظهىس انزبسيخً نششكبد انسيبحخ، وأَىا  انششكبد اٌزؼش٠ف ثظفخ ػبِخ ٠غؼٝ ٘زا اٌّمشس إٌٝ 

وانعًهيبد وانعًىالد، وجىدح خذيبد ششكبد انسيبحخ، وأهى أقسبيهب وهيبكههب انزُظيًيخ، وأهى انسيبحيخ 

انًزييشاد وانزحذيبد انزً رىاجه عًم ششكبد انسيبحخ فً انعبنى، وأهى انًُظًبد انذونيخ انزً رشعً ششكبد 

 ووكبالد انسفش فً انعبنى.

 

 

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

  .اٌّحبػشح 

 ًِّدّٛػبد اٌؼ 

 إٌّبلشخ 

 األٚساق اٌجحث١خ ٌٍطالة 

    (iii) ؽشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ 

 .إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ 

  ٚغ١ش اٌّجبششح األعئٍخ اٌّجبششح. 

  اٌشف١ٙخ ٚاٌزحش٠ش٠خاالخزجبساد. 

 

 )اإلدساكيخ( خيًهبساد انًعشفان –ة 

 

 :خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب١اٌّؼشف ّٙبساداٌ - 1

   ٌزؼشف ػٍٝ أٔٛاع اٌششوبد اٌغ١بح١خ ٚأُ٘ أػّبٌٙب ٚأٔشطزٙب.ا . 

   ٍٝإخشاءاد فزح اٌٍّف اٌغ١بحٝ ٚرٕف١ز ثشٔبِح ع١بحٝ ِزىبًِ.اٌزؼشف ػ 

  ٌثّٛػٛػبد اٌّمشساٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ اٌزؼشف ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚمذسح ػٍٝ رظفح ا. 

 

 :خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌِخ فٟ رط٠ٛش اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذ -2

 إػذاد األٚساق اٌجحث١خ األٔشطخ اٌظف١خ ٚ -    

ِٛػٛع اٌزٝ رغّح ثبٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رّظ رظفح اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ  - 

 اٌششوبد ٚٚوبالد اٌغ١بحخ ٚاٌغفش.
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 :خ اٌّىزغجخ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌؽشق رم١١ُ  –3

 بػشح.إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ أثٕبء اٌّح - 

 .اإلخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ - 

 

 

 انشخصيخ وانًسئىنيخانعالقبد اد يهبس  –ج 

 

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

   :رط٠ٛش٘ب

 

 ر١ّٕخ فىش اٌؼًّ اٌدّبػٝ -

 اٌمذسح ػٍٝ ِٛاخٙخ ا٢خش٠ٓ ٚػشع األفىبس ثدشأح. -

 اٌشأٜ األخش دْٚ رزِش.رمجً  -

 

 

 

 :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ إٌّظّخ. - 

  .ثؼًّ ششوبد اٌغ١بحخإػذاد ٚسػ اٌؼًّ ٌّٕبلشخ ٔمبؽ ِٛػٛػ١خ ِزظٍخ  -         

 .إربحخ اٌفشص ٌٍطالة رٜٚ األفىبس غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ ٌؼشع أفىبسُ٘ - 

  

 :حًّ 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 

 يهبساد االرصبل ، ورقُيخ انًعهىيبد، وانًهبساد انحسبثيخ )انعذديخ(: –د 

  

 : ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب – 1

 

 ٓر١ّٕخ ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ 

  بحخ ششوبد ٚٚوبالد اٌغ١اٌزٝ رخذَ ِدبي إعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ ٌزظفح اٌّٛالغ اٌغ١بح١خ

 .ٚاٌغفش

 

 

 

 :ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع. -

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ -
 .ششوبد اٌغ١بحخ ٚٚوبالد اٌغفش ػشع ثؼغ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌٙبِخ ٌّدبي -
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-  

 
ث١خ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌحغبؽشق رم١١ُ  – 3

  )اٌؼذد٠خ(:

 

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

 ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌطالة. رم١١ُ اٌج١بٔبد ٚاألٚساق اٌجحث١خ اٌّطٍٛثخ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ -

 

 

 ( كبَذ يطهىثخ)إٌ  يخ ًهبساد انحشكانهـ ( 

 

فٟ ٘زا اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب  (ٔفغ١ٍٟخ راد ِٕشأ ١خ )ِٙبساد ػؼّٙبساد اٌحشوٌٍٚطف  – 1

 اٌّدبي:

 

 ال ٠ٛخذ

 

 

 اٌحشو١خ:ٌّٙبساد ااعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  - 2

  

 ال ٠ٛخذ   -

  

  

 

 ١خ:ّٙبساد اٌحشواوزغبة اٌطٍجخ ٌٍؽشق رم١١ُ  – 3

 ال ٠ٛخذ -

 

 

 وفقهب خالل انفصم انذساسي جخانطه رقييىيزى انزقىيى انزي  ًهبوانجذول انضيُي نرحذيذ   - 5

  

سلُ 

 اٌزم١١ُ 

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

 .. اٌخفظٍٟ. أٚ اخزجبس ،أٚ ِششٚع خّبػٟ

اٌذسخخ  ٔغجخ األعجٛع اٌّغزحك

 إٌٝ دسخخ 

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

 11 أعبث١غ 3أوثش ِٓ  أٚساق ثحث١خ ٚأٔشطخ طف١خ 1

 21 9 إخزجبس فظٍٝ 2

خ١ّغ  ٌّٕبلشخ ٚاٌزفبػً أثٕبء اٌّحبػشادا 3

 اٌّحبػشاد

11 

 61 15 إخزجبس ٔٙبئٝ 4

5    
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 انذعى انًقذو نهطهجخ  ( د

 

اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌؼّبْ رٛاخذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌغبػبد اٌّىزج١خ –ٛلذ األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّحزبج ٌزٌه ) ِغ رحذ٠ذ ِمذاس اٌ ٚاإلسشبد

 ٠زٛاخذ ف١ٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

 

   اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌطالة 

  عبػخ/ أعجٛع4:  عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 

 

  ـ ( يصبدس انزعهىه

 

 اٌّطٍٛثخ: ( اٌشئ١غخ اٌىزت اٌىزبة )  – 1

 ّمشسحاٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ فٝ اٌّٛػٛػبد اٌ - 

 .ششوبد ٚٚوبالد اٌغ١بحخ ٚاٌغفشاٌزٝ رخذَ ِٛػٛػبد  اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ - 

 

 

 اٌّشاخغ األعبع١خ:  – 2

  ماهر عبد الخالق السيسى، " االتجاهات الحديثة فى صناعة السياحة "، مطابع الوالء
 . 4002الحديثة، 

  :الفنادق، جامعة ، كلية السياحة و7991غادة على حمود، "شركات السياحة"، القاهرة
 حلوان.

  :كلية 4002غادة على حمود، منى فاروق حجاج، "أعمال المكاتب السياحية"، القاهرة ،
 السياحة والفنادق، جامعة حلوان.
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 :. اٌخ.. ِٛالغ االٔزشٔذ ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

www.sagepub.com 
www.unwto.com 
Www.asta.org 
www.uftaa.org 

 

ؼب١٠ش ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌّ – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 

 يزصفح انشجكخ

 ثشَبيج يبيكشوسىفذ وسسد
 ثشَبيج انجبوسثىيُذ

 ثشَبيج إكسم

 

 

 

  و ( انًشافق انًطهىثخ

 

ثّب فٟ رٌه حدُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  جبد اٌّمشسحذد ِزطٍ

 رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 

 :)حدشاد اٌّحبػشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 .الةثبٌى١ٍخ  ٚاٌخبطخ ثبٌطاٌٍٛحخ اٌزو١خ ٚخٙبص اٌؼشع ٚاٌزد١ٙضاد ٚاٌجشِد١بد اٌّزبحخ 

 

  

 

 أخٙضح اٌحبعت ثبٌّؼًّ :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 

 

 

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

 :لبئّخ(

 ال ٠ٛخذ

 

 

 

 وعًهيبد انزحسيٍ:  ص ( رقييى انًقشس

 

 

 :اعزشار١د١بد اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

http://www.sagepub.com/
http://www.sagepub.com/
http://www.unwto.com/
http://www.unwto.com/
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 ػٍٝ اٌطالة فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٍحظٛي ػٍٝ رم١١ُ خبص ثبٌّمشس. دص٠غ اعزج١بٔبرٛ -

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغد١ٍٓ فٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ. -

 

 

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

 اٌمغُ:

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

 ٌزمذ٠ّٗ. 

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

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔبِح  - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 : ػ١ٍّبد رحغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

   ١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألخٙضح ٚاٌّؼذاد.رٛف–رٛف١ش أخٙضٖ حبعت حذ٠ثخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 

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

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاخؼٗ.  

 .رٛخ١ٙبد ٌدٕخ اٌخطؾ اٌذساع١خ حٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

 د إداسح اٌمغُ حٛي أداء ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اٌّالحظخ اٌّجبششح.رٛخ١ٙب 

 

ِٓ لجً ػؼٛ اٌزظح١ح أٚ اٌذسخبد )ِثال: فحض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزحمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

رظح١ح ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاخجبد زجبدي ل١بَ أعزبر اٌّمشس ثٚ ، ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ

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

 ٌدٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ

  

 :ٚاٌزخط١ؾ ٌٍزحغ١ٓ اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚاٌخطؾ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5

 ِٓ لجً األعزبر:  -

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

 رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساع١خِٓ لجً اٌمغُ:  

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

 اٌدٛدح

 


