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 رىصيف انًقشسًَىرج 
 

 

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

 بْ اٌدٛدح اٌذاخ١ٍخ. ػّ

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

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

 

 وانًؼهىيبد انؼبيخ  أ ( رحذيذ انًقشس

  ع١ر416 ِؼبطشحع١بز١خ لؼب٠ب  اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ: – 1

   

    

 

 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

اإلداسح اٌغ١بز١خ ثشٔبِح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ  ٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ػّٕٙباٌجش – 3

 ٚاٌفٕذل١خ

 

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

 

 ذد. عبِر أزّذ سفؼذ ػجذ اٌجبلٝ أزّ: اٌّمشس رذس٠ظ  اعُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ – 4

 

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

  

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

نًىظاىػبد انًؼبصاشح وانًهحاخ انزاً رالبش عاهجبا وًي بثابا انقعابيب وايزُبول هزا انًقشس انزؼشيف ثًخزهف            

 .فً صُبػخ انغيبحخ

 

  خ خطؾ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرسغ١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 2

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

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

 
  انؼًم ػهً رطىيش انًحزىي انؼهًي يٍ خالل يزبثؼخ انًغز ذاد في ي بل  قعبيبح انًؼبصشح صُبػخ

 غيبحخ.ان

 ًظبفخ ثؼط انحبالد انذساعيخ يٍ انحيبح انؼًهيخ إلبشاء انز شثخ انزؼهيًيخ. 

 قعبيب انهًيخ وشجكخ االَزشَذ نهىصىل ًنً آخش األثحبس وانذساعبد في ي بل االعزؼبَخ ثبنً الد انؼ

 . يخًؼبصشح انغيبحان

  نهزؼشف ػهً آخش انجشايج واألَشطخ انؼهيب نهغيبحخ وًصذاسارهب انًكزىثخ يزبثؼخ انًىقغ اإلنكزشوَي نههيئخ

 انغيبحيخ انزي رزجُبهب انهيئخ نذػى انغيبحخ في انًًهكخ.

 يخ نهًقشس يٍ قجم ن ُخ انخطط انذساعيخ ثبنقغى. انًشاجؼخ انذوس 

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

  سٌرفق(
 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 . قعيخ انؼىنًخ وعيطشح يفهىو انًُبفغخ1

 نؼىنًخرؼشيف ا -    
 العولمة السياحية -    
 ًعزشاري يبد يىاجهخ انؼىنًخ انغيبحيخ -    
 فً ظم انؼىنًخ ًرحهيم انًشكض انزُبفغ -    

2 6 

   
 قعيخ انزكزالد واإلَذيبجبد. 2

 رقذيى -
 يفبهيى حىل انزكزالد واإلَذيبجبد -
 ي بالد و أشكبل وأهًيخ اإلَذيبجبد انغيبحيخ -
 َذيبج ػهً انششكبد انًغزقهخرأبيش انزكزم واإل -

 انًقصذ انغيبحً  األػظى -

2 6 

   
 قعيخ ًداسح ان ىدح نهخذيبد انغيبحيخ. 3
 انزطىس انزبسيخً نه ىدح -

3 9 

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

 التخصصات الصحية

 أخرى

 محاضرة 45
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 يفهىو وأهًيخ ان ىدح -
 األعظ انفكشيخ( -ًداسح ان ىدح انشبيهخ)انًفهىو -
 ان ىدح انشبيهخ فً قطبػبد انخذيبد -
 جىدح انخذيبد انغيبحيخ -

   
 ًخزجبس أػًبل انغُخ

 
1 3 

 قعيخ انزطىس انزكُىنىجً وانغيبحخ .4
 يفهىو ركُىنىجيب انًؼهىيبد -

 رطجيقبد ركُىنىجيب انًؼهىيبد فً انغيبحخ -

  انز بسح اإلنكزشوَيخ وصُبػخ انغيبحخ -

3 9 

   
 قعيخ انزغيش انًُبخً وصُبػخانغيبحخ. 5

 األسض  اإلحزجبط انحشاسي وًسرفبع دسجخ حشاسح -
 انؼالقخ ثيٍ انزغيش انًُبخً وانكىاسس انطجيؼيخ -
 أهى ان هىد انذونيخنًىاجهخ انزغيش انًُبخً -
انؼالقااااخ ثاااايٍ صااااُبػخ انغاااايبحخ وانزغيااااشاد انًُبخيااااخ  -

 يؼبنج( -ظحيخ -)يغجت

2 6 

   

 3 1 مراجعة عامة

 3 1 اإلختبار النهائى

   

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

 ساعة 45 أسبوع 15

 
 

في األعجىع ) انًطهىة هُب انًؼذل   بػبد رؼهى يزىقؼخ يٍ انطهجخدساعخ ًظبفيخ خبصخ/ ع – 3

 انًزىقغ نهفصم انذساعي  ونيظ انًزطهجبد انًحذدح في كم أعجىع(:

 

 عبػبد 4

 

 ي بالد انزؼهىَطبقبد أو ش َزبئج انزؼهى في يرطى – 4

 :     زؼٍُ اٌّٛػسخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛػ١ربالد اٌٌىً ِدبي ِٓ ِد

 

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛخض    -      

 

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

 

 زبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ. ؽشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔ -         
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 خ ـــشفــؼـــــــــــانً –أ 

 

(i)  ُاوزغبثٙب فٟ اٌّمشس:ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١ز 

ثصفخ ػبيخ يغؼً هزا انًقشس ًنً يغبػذ انطبنت ػهً اإلنًبو ثأهى انًؼبسف انًزؼهقخ ثأهى انقعبيب 

إداسح اٌدٛدح  -اٌزىزً ٚاإلٔذِبج -ِثً لؼ١خ )اٌؼٌّٛخ انًؼبصشح انزً رلبش ورزأبش ثصُبػخ انغيبحخ

 اٌزغ١ش إٌّبخٝ...ٚغ١ش٘ب(. -اٌشبٍِخ

 

 

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

  .اٌّسبػشح 

 ًِّدّٛػبد اٌؼ 

 إٌّبلشخ 

 األٚساق اٌجسث١خ ٌٍطالة 

    (iii) ؽشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ 

 خ.إٌّبلشبد اٌدّبػ١ 

  ٚغ١ش اٌّجبششح األعئٍخ اٌّجبششح. 

  اٌشف١ٙخ ٚاٌزسش٠ش٠خاالخزجبساد. 

 

 )اإلدساكيخ( خيًهبساد انًؼشفان –ة 

 

 :خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب١ّٙبساد اٌّؼشفاٌ - 1

    ٍِٝب ٘ٛ ٍِر ِٓ اٌمؼب٠ب اٌغ١بز١خ اٌّؼبطشح رسذ٠ذاٌمذسح ػ . 

  ٍٝ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١خ...ٚسثطٙب اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػسطذ اٌزغ١شاد اٌمذسح ػ

 ثظٕبػخ اٌغ١بزخ.

 ٌثّٛػٛػبد اٌّمشساٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ اٌزؼشف ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚمذسح ػٍٝ رظفر ا. 

 

 :خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌاعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  -2

 إػذاد األٚساق اٌجسث١خ األٔشطخ اٌظف١خ ٚ - 

سظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رّظ اٌمؼب٠ب اٌزٝ رغّر ثبٌرظفر اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ  - 

  .اٌغ١بز١خ اٌّؼبطشح.

  

 

 :خ اٌّىزغجخ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌؽشق رم١١ُ  –3

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ أثٕبء اٌّسبػشح. - 

 .اإلخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ - 
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 انشخصيخ وانًغئىنيخانؼالقبد اد يهبس  –ج 

 

سًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٍٝ رػمذسح ا٢ٌخش٠ٓ، ٌّٚٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ اٚطف   – 1

   :رط٠ٛش٘ب

 

 .اٌؼًّ اٌدّبػٝ ِٙبسادر١ّٕخ  -

 اٌمذسح ػٍٝ ِٛاخٙخ ا٢خش٠ٓ ٚػشع األفىبس ثدشأح. -

 رمجً اٌشأٜ األخش دْٚ رزِش. -

 

 

 :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 ّخ.إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ إٌّظ - 

  ألّٔبؽ ٚأشىبي اٌغ١بزخ.إػذاد ٚسػ اٌؼًّ ٌّٕبلشخ ٔمبؽ ِٛػٛػ١خ ِزظٍخ ثب -         

 إربزخ اٌفشص ٌٍطالة رٜٚ األفىبس غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ ٌؼشع أفىبسُ٘. - 

  

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

   ٚإٌمبء األفىبس. اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبػ 

 .ُِٙٚٛاخٙخ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبر 

 . ٞرم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚس 

 .االخزجبساد اٌّخزٍفخ 

 

 يهبساد االرصبل ، ورقُيخ انًؼهىيبد، وانًهبساد انحغبثيخ )انؼذديخ(: –د 

  

 : ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب – 1

 

 اَ اٌؼّالء ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّز١ّضح ٌُٙر١ّٕخ ِٙبساد اززش 

 ٓر١ّٕخ ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ 

  اٌزٝ رخذَ ِدبي اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح اٌغ١بز١خ.إعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ ٌزظفر اٌّٛالغ اٌغ١بز١خ 

 

 :ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع. -

 إٌّبلشبد اٌدّبػ١خ -
 .طٕبػخ اٌغ١بزخ ػشع ثؼغ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌٙبِخ ٌّدبي -
اٌمؼب٠ب اٌسذ٠ثخ ٌجٕبء لبػذح ِؼٍِٛبر١خ ػٓ ؽٍت أٚساق ػًّ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ  - -

 فٝ اٌؼبٌُ. ٚاٌّغزسذثخ اٌزٝ رّظ اٌغ١بزخ

 

ّٙبساد اٌسغبث١خ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌؽشق رم١١ُ  – 3

  )اٌؼذد٠خ(:

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

 ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌطالة. رم١١ُ اٌج١بٔبد ٚاألٚساق اٌجسث١خ اٌّطٍٛثخ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ -
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 ( كبَذ يطهىثخ)ًٌ  يخ ًهبساد انحشكانهـ ( 

 

فٟ ٘زا اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب  (ٔفغِٟٙبساد ػؼ١ٍخ راد ِٕشأ ١خ )ّٙ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 - 

 وفقهب خالل انفصم انذساعي جخانطه رقييىيزى انزقىيى انزي  ًهبوان ذول انضيُي نرحذيذ   - 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

 11 أعبث١غ 3أوثش ِٓ  أٚساق ثسث١خ ٚأٔشطخ طف١خ 1

 21 8 إخزجبس فظٍٝ 2

خ١ّغ  ٌّٕبلشخ ٚاٌزفبػً أثٕبء اٌّسبػشادا 3

 اٌّسبػشاد

11 

 61 15 إخزجبس ٔٙبئٝ 4

5    

 

 انذػى انًقذو نهطهجخ  ( د

 

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

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

 ٠زٛاخذ ف١ٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

 

   اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌطالة 

  عبػخ/ أعجٛع4:  عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 

 

  ـ ( يصبدس انزؼهىه

 

 اٌّطٍٛثخ: ( اٌشئ١غخ اٌىزت اٌىزبة )  – 1

 حاٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ فٝ اٌّٛػٛػبد اٌّمشس - 

 .اٌزٝ رخذَ ِٛػٛػبد اٌمؼب٠ب اٌغ١بز١خ اٌّؼبطشح اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ - 
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 اٌّشاخغ األعبع١خ:  – 2

  ،"سامح أحمد رفعت، " تقييم دور إدارة الموارد البشرية فى الشركات السياحية المصرية
  7002رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، القاهرة: 

 أحمد رفعت، "تطبيق معايير الجودة الشاملة فى التعليم السياحى الجامعى فى مصر.  سامح
بالتطبيق على قسم الدراسات السياحية بكليات السياحة والفنادق"، رسالة ماجستير غير 

 . 7002منشورة، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، القاهرة: 

 سية. منهج تحقيق التقدم من خالل الخروج محسن أحمد الخضيرى، " صناعة المزايا التناف
إلى آفاق التنمية المستدامة بالتطبيق على الواقع االقتصادى المعاصر"، مجموعة النيل 

 . 7002العربية، القاهرة: 

  حسام فؤاد عرفة، "تقييم حوافز اإلستثمار السياحى بالتطبيق على القطاع السياحى"، رسالة
 .7002حة والفنادق، جامعة حلوان، القاهرة: ماجستير غير منشورة، كلية السيا

  :7002هند محمد حامد، "التجارة اإللكترونية فى المجال السياحى"، بدون، القاهرة 

  غادة على حمود، " السياحة الماضى. الحاضر. المستقبل "، كلية السياحة والفنادق، جامعة
 . 8991حلوان، القاهرة: 

 ٌّج١ؼبد اٌغ١بز١خ"، و١ٍخ اٌغ١بزخ ٚاٌفٕبدق، خبِؼخ عبِر أزّذ سفؼذ، "ػٍُ ٚفٓ ر١ّٕخ ا

 2118/2119زٍٛاْ، اٌمب٘شح: 

  ( ٞاٌز١ّٕخ اٌغ١بز١خ اٌّغزذاِخ "2118دػجظ، ٠غش ")َ  ، اٌٍّزمٝ اٌّظشٞ ٌالثذاع ٚاٌز١ّٕخ

 . اٌجطبػ عٕزش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، االعىٕذس٠خ 

 حة "، مطابع الوالء ماهر عبد الخالق السيسى، " االتجاهات الحديثة فى صناعة السيا
 . 7002الحديثة، 

 WTO Magazine 

  

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

 

 7002هند محمد حامد، "التجارة اإللكترونية فى المجال السياحى"، بدون، القاهرة:  -

رد البشرية فى الشركات السياحية المصرية"، رسالة سامح أحمد رفعت، " تقييم دور إدارة الموا -
 7002دكتوراه غير منشورة، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، القاهرة: 

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

خبِؼخ زٍٛاْ،  عبِر أزّذ سفؼذ، "ػٍُ ٚفٓ ر١ّٕخ اٌّج١ؼبد اٌغ١بز١خ"، و١ٍخ اٌغ١بزخ ٚاٌفٕبدق، -

 2118/2119اٌمب٘شح: 

- Journal of hospitality & Tourism Research  
- Theobald, W., "Global Tourism", Elsevier Butter worth Heinemann, 

USA: 2005. 

- Hoskisson, R., Hitt, M., & Ireland, R., "Competing for Advantage", 

Thomson South- Western, USA: 2004. 

- McIntosh, R., Goeldner, C., "Tourism Principles, Practices, 

Philosophies", John Wiley $ Sons, Inc, Canada: 1986. 
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 :. اٌخ.. ِٛالغ االٔزشٔذ ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

 
www.sagepub.com 
www.unwto.com 

 

ؼب١٠ش ُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌِّٛاد رؼٍ – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 

 يزصفح انشجكخ

 ثشَبيج يبيكشوعىفذ وسسد
 ثشَبيج انجبوسثىيُذ

 ثشَبيج ًكغم
 

 

 

  و ( انًشافق انًطهىثخ
 

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

 رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 

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

 .ثبٌى١ٍخ  ٚاٌخبطخ ثبٌطالةاٌٍٛزخ اٌزو١خ ٚخٙبص اٌؼشع ٚاٌزد١ٙضاد ٚاٌجشِد١بد اٌّزبزخ 

 

  

 

 أخٙضح اٌسبعت ثبٌّؼًّ :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 

 

 

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

 :لبئّخ(

 ال ٠ٛخذ

 

 

 

 وػًهيبد انزحغيٍ:  ص ( رقييى انًقشس

 

 

 :اعزشار١د١بد اٌسظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

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

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغد١ٍٓ فٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ. -

http://www.sagepub.com/
http://www.sagepub.com/
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إِب ػٓ ؽش٠ك األعزبر أٚ ػٓ ؽش٠ك  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ االعزشار١د١بد األخشٜ  – 2

 اٌمغُ:

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

 ٌزمذ٠ّٗ. 

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

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔبِح  - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 : ػ١ٍّبد رسغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

   رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألخٙضح ٚاٌّؼذاد.–رٛف١ش أخٙضٖ زبعت زذ٠ثخ 

  اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ خظٛطبً ٌٍّمشس.األخز ثزٛط١بد ٔزبئح 

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

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاخؼٗ.  

 .رٛخ١ٙبد ٌدٕخ اٌخطؾ اٌذساع١خ زٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

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

 

ِٓ لجً ػؼٛ اٌزظس١ر أٚ اٌذسخبد )ِثال: فسض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزسمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

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

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

 ٌدٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ

  

 :ٚاٌزخط١ؾ ٌٍزسغ١ٓ اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚاٌخطؾ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5

 ِٓ لجً األعزبر:  -

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

 رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساع١خِٓ لجً اٌمغُ:  

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

 اٌدٛدح

 


