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 اإلداسة السَبزَت والفٌذلَتلسن 

 م1111 -هـ 1741

 كمية السياحة واآلثار جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 التطوير والجودة كالةو 



 ًوورج حوصَف الومشس
 

 عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد: اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

  اإلداسح اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ/ لغُ ٌغ١بؽخ ٚاألصبسو١ٍخ ا: اٌى١ٍخ/ اٌمغُ

 

 أ ( حسذٍذ الومشس والوؼلوهبث الؼبهت 

 414رخط١ظ ٚااداسح اٌّٛالغ اٌغ١بؽ١خ  ع١ؼ  : اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ – 1

 

 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

اإلداسح اٌغ١بؽ١خ ثشٔبِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ : اٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب – 3

 ٌفٕذل١خٚا

 )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

 

 ) إداسح ع١بؽ١خ ( اٌغبثغ:  اٌّمشس ف١ٗ ا٘ز أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ اٌّغزٜٛ – 5

 

 ال ٠ٛعذ: بد اٌّغجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد(طٍجاٌّز – 6

 

  ال ٠ٛعذ: اٌّزطٍجبد اٌّظبؽجخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد( – 4

 

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



 ة ( األهذاف  
  

  :ٌّمشسٚطف ِٛعض ٌٕزبئظ اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ ٘زا ا – 1

ٍخٌاابوا الومااشس اسااط حخطااَط الووالااغ السااَبزَت الوخخلفاات وًوػَاات الوشا ااك والخااذهبث  َ ااب   و َفَاات اداسح ااب 

 وحطوٍشهب   وحٌوَت ػوائذهب االلخصبدٍت.  

 

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

   االًخشًج والودالث الؼلوَت  ٌ  طَط السَبزٌ ؛ ورلك هي خالا البسذ ٌ الخخػلي دساسبث الطالة اطالع

 . الوطبوػت   وسسبئل الذساسبث الؼلَب

   ً؛ السَوب إضب ت الخمٌَبث السذٍثت  ٌظن الوؼلوهبث حسذٍذ هصبدس وهسخوى وهفشداث الومشس بشكل دوس

 واالسخشؼبس ػي بؼذ لوفشداث الومشس.

  ٌت الخطط الذساسَت ببلمسن. الوشاخؼت الذوسٍت للومشس هي لبل لد 

 ج ( وصف المقرر: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق

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

 

 

األسبوع ) الوطلوة هٌب الوؼذا   ٌالطلبت دساست إضب َت خبصت/ سبػبث حؼلن هخولؼت هي  – 3

 عبػبد( 5 ) الوخطلببث الوسذدة  ٌ  ل أسبوع(: الذساسٌ ولَطالوخولغ للفصل 
 

 حطوٍش ًخبئح الخؼلن  ٌ ًطبلبث أو هدبالث الخؼلن – 4

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

 4 1 حؼشٍف الوولغ السَبزٌ واسط حخطَط وحٌوَت الوٌبطك السَبزَت الوخخلفت

 4 1 ػٌبصش وهموهبث الدزة السَبزٌ الوخو شة  ٌ الوولغ
 4 1 دساعخ اٌّمِٛبد اٌغغشاف١خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاال١ّ٘خ اٌضمبف١خ ٚاٌطج١ؼ١خ ٌٍّٛلغ

 4 1 حد َض الووالغ السَبزَت ببلوشا ك الؼبهت والخذهبث السَبزَت الوٌبسبت

 4 1 اػذاد ِشافك خذِخ ٚاداسح اٌضٚاس 

 4 1 زٌ والخذهبث االداسٍتو السَبزَتحد َضاث االسشبد السَب

 4 1 االٔشطخ اٌؾشف١خ ٚاٌخذ١ِخ

الكوادس البششٍت الالصهت للمَبم ػلي  ب ت  ؼبلَبث وشئوى واًشطت الوولغ 

 وحد َضاحه السَبزَت
1 4 

 4 1 االسواق الوسخ ذ ت

 4 1 طشذ الوٌخدبث السَبزَت

 4 1 َبزَتخطط الخسوٍك والخشوٍح الوشحبطت بطبَؼت الووالغ الس

 4 1 ه بلشاث االحصبا هغ الو الء السَبزََي 

 4 1 اداسة الٌشبط السَبزٌ ببلوولغ بوب ٍخفك هغ هموهبحه

 4 1 حخطَط االسخثوبس السَبزٌ وبسود حطوٍش الوٌخح

 4 1 االخخببس الٌ بئٌ ( هشاخؼت ػبهت لوفشداث الومشس )

 71 11 اسٌػذد األسببَغ وهدووع سبػبث االحصبا  ٌ الفصل الذس

الدروس  المحاضرة
 الخاصة 

العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو 
 االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 أخرى
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 ٌىً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّٛضؾخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠غت رٛض١ؼ :    

 . ٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أعً رط٠ٛش٘باد  اٌزٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛعض    -      

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

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

 :الوـــــــــــؼــش ـــت –أ 

(i)  ب ب  ٌ الومشس:وصف الوؼش ت الخٌ سَخن ا خسب  

  ثبٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ ٚاٌزخط١ظ اٌغ١بؽٟ  فُٙ األعظ ٚاٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ اٌّشرجطخ. 

  رؾذ٠ذ االثؼبد اٌطج١ؼخ ٚاٌجشش٠خ ألغشاع اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ اٌزذسة ػٍٝ و١ف١خ 

  حسذٍذ الوخطلببث األسبسَت للخخطَط السَبزٌ الدَذ و َفَت حسمَم ب. 

 لؼولَت الخخطَط السَبزٌ وحسذٍذ خصبئص ب .   الخؼشف ػلي الوشازل اإلخشائَت 

 .الخذسة ػلي همبسًت الخخطَط السَبزٌ  ٌ دوا هخخلفت 

    دساست حدشبت الوولكت  ٌ اإلسخشاحَدَت الوطٌَت لخٌوَت  السَبزت 

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

 .اٌّؾبضشح 

 .إٌّبلشخ 

  اٌزطج١م١خ.إٌّبرط 

 

 (iiiطشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ) 

 . األعئٍخ اٌّجبششح 

 . االخزجبساد 

 .اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجبد 

 

 الو بساث الوؼش َت )اإلدسا َت( –ة 

 

 اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب: - 1

  ِٓظطٍؼ إٌّٛ اٌغ١بؽٟ ِٚظطٍؼ اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ اٌزفش٠ك ث١.      

  ٍٝٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ فٟ اٌؾ١ض اٌّىبٟٔ  ألغشاع اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ.رؾذ٠ذ اٌّاٌمذسح ػ 

   .اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ عّبد ٚخظبئض اٌزخط١ظ اٌغ١بؽٟ اٌغ١ذ 

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ: -2

  .اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزىشسح 

  اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ 

 ٚ األعجٛػ١خاألٔشطخ األطف١خ  اٌٛاعجبد.      

  

 

 

 طشق رم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّىزغجخ: –3

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

 .االخزجبساد  



 .ِؾبوبح إٌّبرط اٌزطج١م١خ 

 

 والوسئولَت ( الشخصَتالبٌََت )ه بساث الؼاللبث   –ج 

 

ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٚطف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠  – 1

 رط٠ٛش٘ب:  

 

 .اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد 

  ٚاٌذفبع ػٕٙب أِبَ ا٢خش٠ٓ.اٌّزؼٍمخ ثّفشداد اٌّمشس رمذ٠ُ األفىبس ٚا٢ساء 

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد: - 2
 

  ًٔبد لضب٠ب ع١بؽ١خ  ٚرؾ١ًٍ اٌج١باٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٌؾ. 

 اٌّؾبضشح ٚاٌزذس٠ظ اٌّجبشش. 

 اعٍٛة ؽً اٌّشىالاد. 

 

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

  .اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبػ ٚإٌمبء األفىبس 

 .ُِٙٚٛاعٙخ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبر 

 . ٞرم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚس 

 .االخزجبساد اٌّخزٍفخ 

 
 

 ه بساث االحصبا   وحمٌَت الوؼلوهبث  والو بساث السسببَت )الؼذدٍت(: –د 

 ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب: – 1

 

  ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ٚرطج١ك األعب١ٌت اٌى١ّخ فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌّشؽٍخ اٌز١ّٙذ٠خ

 ِشاؽً أػذاد اٌخطخ.     

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد: - 2

 . اٌششػ ِٓ خالي اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 

 .ٓإػطبء اٌزّبس٠ 

  إػطبء األٔشطخ األطف١خ ٚاٌٛاعجبد 

 

 

 

 

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

 )اٌؼذد٠خ(: 

 االخزجبساد اٌّزٕٛػخ . 



 . رم٠ُٛ اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ 

 ُاألٔشطخ األطف١خ ٚاٌٛاعجبد.   رم٠ٛ 

 

 

 

 

 

 

 هـ ( الو بساث السش َت  )إى  بًج هطلوبت( 

 

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

 اٌّغبي:

 ال ٠ٛعذ

 

 

 

 ساد اٌؾشو١خ:اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙب - 2

 ال ٠ٛعذ

 



 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ: – 3

 ال ٠ٛعذ      

 

 

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

سلُ 

 اٌزم١١ُ 
)ِضال: ِمبٌخ، أٚ طج١ؼخ ِّٙخ اٌزم١١ُ  

اخزجبس لظ١ش، أٚ ِششٚع عّبػٟ، أٚ 

 جبس فظٍٟ... اٌخاخز
 األعجٛع اٌّغزؾك

ٔغجخ اٌذسعخ 

إٌٝ دسعخ  

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

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

 11 4    .فظٍٟ أٚي اخزجبس  2

 22 13    فظٍٟ صبٟٔ .اخزجبس  3

 52 15    .اخزجبس ٔٙب٠خ اٌفظً 5

 
 الدعم المقدم للطلبةد( 

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

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

 ٠زٛاعذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

  ارال طف١خ اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌطالة أصٕبء ا٢ٔشطخ 

  عبػخ/ أعجٛع 18:  عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 

 



 هـ ( هصبدس الخؼلن 

 اٌىزبة )اٌىزت( اٌشئ١غخ اٌّطٍٛثخ:  – 1

 

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

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

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

 ٘ـ1432 -14325اٌش٠بع  ، طجغ ٚٔشش ٚصاسح اٌزخط١ظ . -اٌغ١بؽخ -ػشش

  

 اٌّشاعغ األعبع١خ:  – 2

 

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

 2229ٌَزٛص٠غ ، ػّبْٚا

 ُ٘ـ ( " اٌزخط١ظ :إعظ ِٚجبدٞ ػبِخ : داس طفبء  1429َ /2228ػضّبْ ِؾّذ )،  غ١ٕ

 . األسدْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ،

   ( ُٔظش٠بد ٚأعب١ٌت اٌزخط١ظ اإلل١ٍّٟ" ، 2225ِّذٚػ ، أثٛ سِبْ ، ِٚؾّذ عبع " )

 داس اٌظفب ، ث١شٚد ،ٌجٕبْ.

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

 اٌزخط١ظ .

 " ِششٚع ر١ّٕخ اٌغ١بؽخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ : اإلعزشار١غ١خ  ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب ٌٍغ١بؽخ

 ٘ـ1423اٌؼبِخ" اٌش٠بع 

 .ِؾبضشاد ِذسط اٌّبدح 

 

 ( )٠شفك لبئّخ ثزٌه(:) اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش... اٌخاٌّٛطٝ 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,  

 

 خ:ِٛالغ االٔزشٔذ ... اٌ ٚ  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

 ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ: 

SPSS 
 هخصفر الشبكت

 بشًبهح هبٍكشوسو ج وسسد

 بشًبهح الببوسبوٌٍج

 بشًبهح إ سل

 



  و ( الوشا ك الوطلوبت

ثّب فٟ رٌه ؽغُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  ِزطٍجبد اٌّمشسؽذد 

 رٛافش أعٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(. ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 :)ؽغشاد اٌّؾبضشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 

 

 :أعٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 .ثبٌى١ٍخزغ١ٙضاد ٚاٌجشِغ١بد اٌّزبؽخ أعٙضح اٌؾبعت ثبٌّؼًّ ٚاٌٍٛؽخ اٌزو١خ ٚعٙبص اٌؼشع ٚاٌ

 

 

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

 :لبئّخ(

 

 

 

 وػولَبث الخسسَي:  ص ( حمََن الومشس

 

 :ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ رغز٠خ ساعؼخاعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ  – 1

 

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

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغغ١ٍٓ فٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ. -

 

 

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

 اٌمغُ:

ُ اٌّمشس ٚفؼب١ٌخ األدٚاد اٌّغزخذِخ رم١١ُ سئ١ظ اٌمغُ ألداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رمذ٠ - 

 ٌزمذ٠ّٗ. 

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

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔبِظ  - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 

 

 : ػ١ٍّبد رؾغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

  ضح ٚاٌّؼذاد.رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألعٙ–رٛف١ش أعٙضٖ ؽبعت ؽذ٠ضخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئظ اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 

       ِزبثؼخ األعزبر ٌّب ٠غزغذ فٟ ِغبي اٌّمشس ٚإضبفخ أٚ رؼذ٠ً ِب ٠ٍضَ فٟ رٛط١ف

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاعؼٗ.  

 .رٛع١ٙبد ٌغٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ ؽٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

 ضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اٌّالؽظخ اٌّجبششح.رٛع١ٙبد إداسح اٌمغُ ؽٛي أداء ػ 
 



 

ِٓ لجً اٌزظؾ١ؼ أٚ اٌذسعبد )ِضال: فؾض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔغبص اٌط – 4

رظؾ١ؼ ػ١ٕخ ِٓ زجبدي ل١بَ أعزبر اٌّمشس ثٚ ، ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ

فٟ ِؤعغخ  آخش ٌٕفظ اٌّمشس  ئخ رذس٠ظػضٛ ١٘ اٌٛاعجبد أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

  رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ(

 ٌغٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ 

 :ٚاٌزخط١ظ ٌٍزؾغ١ٓ 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 اٌذساع١خُ:  ِٓ لجً اٌمغ

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

 اٌغٛدح

 
 


