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 ّلضبٚب ٔيشكالد طٛبحٛرمزٚز يمزر دراطٙ 
 

 طبطٛخأيؼهٕيبد  -أ

 ّلضبٚب ٔيشكالد طٛبحٛاطى انًمزر:  510ع.د انزيشانكٕد٘:   -0

 ّانذراطبد انظٛبحٛ انزخصص -6

 يًزذ -رًٓٛذٖ انًبجظزٛز انفزلخ/ انًظزٕٖ -3

 رطجٛمٗ                    56َظز٘                56ػذد انٕحذاد/ انظبػبد انًؼزًذح:  -4

 يزحبَبد:خزٛبر نجُخ اإلانُظبو انًزجغ إل -5
 

 √غٛز يزٕافز           يزٕافز                        :يزحبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ نإل -6

 أ.د/  حظٍ طُذ  (0)ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض:  -2

 

 يؼهٕيبد يزخصصخ -ة

 حصبئٛبد:اإل -0

 06 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 06 يزحبٌدٔا اإلأػذد انطالة انذٍٚ  -

 يزحبٌَزٛجخ اإل -
 %                              ػذد           %     ػذد           

 راطت     06.2             6َبجح                    33.3         01      

انُظجخ انًئٕٚخ نهُبجحٍٛ طجمبً  -

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب
 % يمجٕل  1% جٛذ     51% جٛذ جذا       51% يًزبس     1

 رذرٚض انًمزر: -6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب -

 .ِب١٘خ اٌّشىالد ٚاٌمضب٠ب اٌغ١بؽ١خ 

 صِبد اٌغ١بؽ١خ.ِب١٘خ األ 

 ٚد١ٌٚب   صِبد اٌغ١بع١خ اٌزٝ رٛاعٗ صٕبػخ اٌغ١بؽخ ِؾ١ٍب  اٌّشىالد ٚاأل. 

 ٚد١ٌٚب   ِؾ١ٍب  صِبد اال١ِٕخ اٌزٝ رٛاعٗ صٕبػخ اٌغ١بؽخ اٌّشىالد ٚاأل. 

 ٚد١ٌٚب   ِؾ١ٍب  صِبد اٌج١ئ١خ اٌزٝ رٛاعٗ صٕبػخ اٌغ١بؽخ اٌّشىالد ٚاأل. 

 ِؾ١ٍب  عزّبػ١خ اٌزٝ رٛاعٗ صٕبػخ اٌغ١بؽخ صِبد اإلاٌّشىالد ٚاأل 

 .ٚد١ٌٚب  

 ِؾ١ٍب  صِبد االلزصبد٠خ اٌزٝ رٛاعٗ صٕبػخ اٌغ١بؽخ اٌّشىالد ٚاأل 

 .ٚد١ٌٚب  



   

 6102/6102والفنادق تخصص "الدراسات السياحيه"  ير مقررات تمهيدى ماجسيتر السياحهتقار 2

 

َظجخ يب رى رذرٚظّ يٍ انًحزٕٖ  -

 طبطٙ نهًمزراأل
 41 % 

نزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ إيذٖ  -

 انًمزر
        <61                 61 – 34                     >35     √ 

يزحبٌ نًٕضٕػبد يذٖ رغطٛخ اإل -

 انًمزر
      < 61                  61 – 34                    >35     √ 

 طبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىأ -

 

 رذرٚت ػًهٙ                          يحبضزاد َظزٚخ         √                     

 

 ػًبل فصهٛخأ      √دراطخ حبنخ                                              

 ثحبسأػًبل انفصهٛخ ) رذكز(: األ

 طزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘                              √     َظز٘                 

  

 ػًهٙ                   √ػًبل فصهٛخ      أ       

 يكبَٛبد انًزبحخ نهزذرٚض:اإل -3

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح          غٛز يزٕفزح     √      انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح      √يزٕفزح               انٕطبئم انًؼُٛخ -

 يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح      √يزٕفزح                انًظزهشيبد ٔانخبيبد -

 ال ٠ٛعذ دارٚخ ٔرُظًٛٛخ:إلٕٛد  -4

 % 17 =5533اٌّزٛعظ اٌّشعؼ  َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمزر -5

 يمززحبد رحظٍٛ انًمزر -6
صٕبء اٌشؽالد أؼٍك ثذساعخ ِشىٍخ عٍٛن اٌّصش١٠ٓ ضبفخ ِٛضٛع ٠زإ

 .ٚاٌّصب٠ف ٚو١ف١خ سفغ دسعخ اٌٛػٝ اٌغ١بؽٝ ٌذ٠ُٙ

يالحظبد انًزاجؼٍٛٛ انخبرجٍٛٛ  -2

 ٌ ٔجذد(إ) ٔانًزاجغ انذاخهٗ

 رُ ص١بغخ ع١ّغ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ فٝ عًّ ِشوجخ. -

ع١ّغ اٌّٙبساد اٌؼبِخ رؾزبط اٌٝ إػبدح ص١بغخ ؽ١ش أْ األفؼبي  -

 اٌّغزخذِخ غ١ش لبثٍخ ٌٍم١بط.

 ٌُ ٠زُ روش أٜ ِشعغ فٝ لبئّخ اٌىزت ٚاٌّشاعغ. -

 .ٌُ ٠زُ روش أٞ ِٓ اٌىزت أٚ اٌّشاعغ اٌّغزخذِخ -

ذ٠ذ ٌّؾزٛٞ اٌّمشس ؽ١ش ال ٠زٕبعت اٌّؾزٛٞ ِٓ ؽ١ضُ اٌىُ اٌفمش اٌش -

 عبػخ(. 35) ٚإٌٛع ِغ وجش ػذد عبػبد اٌّمشس ٚاٌّّزذ

 --يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز  -3
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 فٙ انؼبو انظبثك

يب ْٙ يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد ) -4

 طجبة(ٔاأل
-- 

 خطخ انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز انزطٕٚزيجبالد 

 اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ

ضبفخ ِٛضٛع ٠زؼٍك إ

ثذساعخ ِشىٍخ عٍٛن 

صٕبء أاٌّصش١٠ٓ 

اٌشؽالد ٚاٌّصب٠ف 

ٚو١ف١خ سفغ دسعخ 

 اٌٛػٝ اٌغ١بؽٝ ٌذ٠ُٙ 

 عزبر اٌّمشس ِغ اٌطالةأ عجٛع اٌؼبششاأل

 

 رئٛض انمظى: أ.د. ٔفبء إنٛبص                                                         أ.د /حظٍ طُذ :اطى يُظك انًبدح      

 

 1/8/7171انزبرٚخ :       
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 ّإدارح انًمبصذ انظٛبحٛرمزٚز يمزر 
 

 طبطٛخأيؼهٕيبد  -أ

 ّإدارح انًمبصذ انظٛبحٛاطى انًمزر:  516د.ص انزيشانكٕد٘:   -0

 انذراطبد انظٛبحٛخ انزخصص -6

 يًزذ -رًٓٛذٖ انًبجظزٛز انفزلخ / انًظزٕٖ -3

 رطجٛمٗ                        56َظز٘           56ػذد انٕحذاد/ انظبػبد انًؼزًذح:  -4

 يزحبَبد:خزٛبر نجُخ اإلانُظبو انًزجغ إل -5
 

 -غٛز يزٕافز           يزٕافز                        :يزحبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ نإل -6

 أ.د/صبثزٍٚ جبثز ػجذانجهٛم  (0)ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض:  -2

 

 يؼهٕيبد يزخصصخ -ة

 االحصبئٛبد: -0

 06 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 06 دٔا االيزحبٌأػذد انطالة انذٍٚ  -

 يزحبٌَزٛجخ اإل -
 ػذد         %                                ػذد           %       

 راطت    06.2             6َبجح                      33.3         01       

انُظجخ انًئٕٚخ نهُبجحٍٛ طجمبً  -

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب
 % يمجٕل  61% جٛذ     61% جٛذ جذا       61% يًزبس     1

 رذرٚض انًمزر: -6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب -

 ِٝفَٙٛ اٌّمصذ اٌغ١بؽ.  

 ٌٛاعت رٛافش٘ب فٝ اٌّمصذ اٌغ١بؽٝاٌششٚط ا. 

 ٔٛاع اٌّمبصذ اٌغ١بؽ١خ اٌؼب١ٌّخأ. 

 ػٛاًِ اٌغزة اٌغ١بؽٝ فٝ اٌّمبصذ اٌغ١بؽ١خ. 

 ١ٗ.داسح اٌج١ئ١خ ٌٍّمبصذ اٌغ١بؽإلا 

  َداسح اٌّمصذ اٌغ١بؽٝ إٔظب(DMS). 

 داسح اٌخضشاء ٌٍّمبصذ اٌغ١بؽ١خإلا. 

 داسح اٌج١ئ١خٔشطخ ع١بؽ١خ رغزخذَ اإلّٔبرط أل. 

 داسح اٌض٠بسحإ. 
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 داسح اٌض٠بسحإعب١ٌت أ.  

 شار١غ١بد رغ٠ٛك اٌّمبصذ اٌغ١بؽ١خاعز. 

 اٌطبثغ ا١ٌّّض ٌٍّمبصذ اٌغ١بؽ١خ. 

 الِبد اٌزغبس٠خ ٌٍّمبصذ اٌغ١بؽ١خاٌؼ. 

 اٌصٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍّمبصذ اٌغ١بؽ١خ.   

َظجخ يب رى رذرٚظّ يٍ انًحزٕٖ  -

 االطبطٙ نهًمزر
 41% 

نزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ إيذٖ  -

 انًمزر
        <61                 61 – 34                     >35 

يزحبٌ نًٕضٕػبد يذٖ رغطٛخ اإل -

 انًمزر
      < 61                  61 – 34                    >35 

 طبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىأ -

 

 *     يحبضزاد َظزٚخ               رذرٚت ػًهٙ                                        

 

 ػًبل فصهٛخأ    *     دراطخ حبنخ             *                                 

 ثؾبس ٌّٛضٛػبد ِخزٍفخ ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝأػًبل انفصهٛخ ) رذكز(:  األ

 طزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 *               شفٕ٘      َظز٘    *                                

  

 ػًهٙ                 ػًبل فصهٛخ      *   أ        

 يكبَٛبد انًزبحخ نهزذرٚض:اإل -3

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح          غٛز يزٕفزح            انؼهًٛخانًزاجغ  -

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح           انٕطبئم انًؼُٛخ

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح           انًظزهشيبد ٔانخبيبد -

 ال ٠ٛعذ دارٚخ ٔرُظًٛٛخ:إلٕٛد  -4

 % 81.7=  1577اٌّزٛعظ اٌّشعؼ  َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمزر -5

 يمززحبد رحظٍٛ انًمزر -6
ط ٌّضاس ع١بؽٝ فٝ ِؾبفظخ ا١ٌّٕب ٠ّىٓ ررى١ٍف اٌطالة ثذساعخ ؽبٌخ ػٓ ّٔٛ

 داسح اٌض٠بسح اٌؾذ٠ضخإىبد ١داسرٗ ثزىٕإ

يالحظبد انًزاجؼٍٛٛ انخبرجٍٛٛ  -2

 ٌ ٔجذد(إ) ٔانًزاجغ انذاخهٗ

ْ ِؾزٛٞ اٌّمشس ثزغُ ثبٌؾذاصخ فٟ أٌٟ رؾذ٠ش ٚخبصخ إاٌّشاعغ رؾزبط  -

 .ِٛضٛػبرٗ

٠ٛعذ خٍظ فٟ اإٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِب ث١ٓ األفؼبي اٌز١ٕ٘خ ٚاألفؼبي  -

 .)ر١ٕ٘خ( 8/ط/5ٚ 1ط//5ا١ٌّٕٙخ ِضً

* 

* 
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يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز  -3

 فٙ انؼبو انظبثك

َ اٌغبثك ِٓ خالي رى١ٍف رُ رٕف١ز خطخ اٌزؾغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش وّب عبء فٝ اٌؼب

ثؾبس ٌّٕبرط ِٓ اٌّضاساد ٚاٌّمبصذ ٚإٌّشبد اٌغ١بؽ١خ رمَٛ أاٌطالة ث

 .داسح اٌخضشاءاإلٚداسح اٌج١ئ١خ ثزطج١ك اإل

)يب ْٙ يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد  -4

 طجبة(ٔاأل
-- 

 خطخ انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ

رى١ٍف اٌطالة ثؼًّ 

ثؾبس ػٓ ّٔٛرط أ

ٌّضاس ع١بؽٝ فٝ 

ِؾبفظخ ا١ٌّٕب ٠ّىٓ 

داسح إىبد ١داسرٗ ثزىٕإ

 اٌض٠بسح اٌؾذ٠ضخ

 عجٛع اٌضبِٓ ػششاأل

عزبر اٌّبدح ٚطالة أ

ِشؽٍخ ر١ّٙذٜ 

 اٌّبعغز١ش

 

 رئٛض انمظى: أ.د. ٔفبء إنٛبص                                 أ.د/صبثزٍٚ جبثز ػجذانجهٛم :يُظك انًبدح        

 

 3/8/7171انزبرٚخ :         
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 انظٛبحخ ٔركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبدرمزٚز يمزر 
 

 طبطٛخأيبد يؼهٕ -أ

 انظٛبحخ ٔركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبداطى انًمزر:  513ع .و انزيشانكٕد٘:   -0

 انذراطبد انظٛبحٛخ انزخصص -6

 يًزذ -رًٓٛذٖ انًبجظزٛز انفزلخ/ انًظزٕٖ -3

 رطجٛمٗ                    56َظز٘                56ػذد انٕحذاد/ انظبػبد انًؼزًذح:  -4

 يزحبَبد:خزٛبر نجُخ اإلانُظبو انًزجغ إل -5
 

 --يزٕافز                    غٛز يزٕافز               :يزحبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ نإل -6

 د/ يحًذ ػشد  (0)ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض:  -2

 

 يؼهٕيبد يزخصصخ -ة

 حصبئٛبد:اإل -0

 06 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 06 ػذد انطالة انذٍٚ ادٔا االيزحبٌ -

 يزحبٌَزٛجخ اإل -
 ػذد         %                                ػذد           %      

 راطت   06.2             6َبجح                      33.3        01       

انًئٕٚخ نهُبجحٍٛ طجمبً انُظجخ  -

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب
 % يمجٕل  1% جٛذ     31% جٛذ جذا       51% يًزبس    61

 رذرٚض انًمزر: -6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب -

 ِب١٘خ ٚأ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌٕغجخ ٌششوبد اٌغ١بؽخ. 

 رأص١ش رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٝ ششوبد اٌغ١بؽخ. 

 .رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٝ صٕبػخ اٌغ١بؽخ 

 صِبد اٌغ١بؽ١خ.اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد أصٕبء األ 

  ٝداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثششوبد إاعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ف

 اٌغ١بؽخ.

 ٌىزش١ٔٚخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ فٝ ششوبد اٌغ١بؽخ.داسح اإلأٔشطخ اإل 

 ٌىزش١ٔٚخ فٝ ششوبد اٌغ١بؽخعٛدح اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ اإل 

 ٌىزشٚٔٝ فٝ ششوبد اٌغ١بؽخاٌشضبء اإل. 
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 ٌىزشٚٔٝ.٠ٛك اٌغ١بؽٝ اإلِب١٘خ ٚأ١ّ٘خ اٌزغ 

 ٌىزشٚٔٝ.دٚاد اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽٝ اإلأ 

 ٝاعزخذاَ اٌّٛثب٠ً فٝ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽ. 

 ٝاعزخذاَ رطج١مبد اٌّٛثب٠ً وأداح ٌٍزغ٠ٛك اٌغ١بؽ. 

  ٝاٌزغ٠ٛك اٌغ١بؽٝاٌزغ٠ٛك ثبٌّؾزٜٛ وبرغبٖ ؽذ٠ش ف. 

 َظجخ يب رى رذرٚظّ يٍ انًحزٕٖ -

 االطبطٙ نهًمزر
41 % 

نزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ إيذٖ  -

 انًمزر
        <61                 61 – 34                     >35    √ 

يزحبٌ نًٕضٕػبد إليذٖ رغطٛخ ا -

 انًمزر
      < 61                  61 – 34                    >35     √ 

 طبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىأ -

 

 يحبضزاد َظزٚخ               رذرٚت ػًهٙ          √                                    

 

 ػًبل فصهٛخأ      √ دراطخ حبنخ                                                   

 أثؾبس ػ١ٍّخ ٚرى١ٍفبد ِٕض١ٌخػًبل انفصهٛخ ) رذكز(:  األ

 طزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘                   √              َظز٘                     

  

 ػًهٙ                √      ػًبل فصهٛخ    أ        

 يكبَٛبد انًزبحخ نهزذرٚض:اإل -3

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح          غٛز يزٕفزح            انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح           انٕطبئم انًؼُٛخ

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح            انًظزهشيبد ٔانخبيبد -

 ال ٠ٛعذ دارٚخ ٔرُظًٛٛخ:إلٕٛد  -4

 % 5.,1=  55,8اٌّزٛعظ اٌّشعؼ  َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمزر -5

 يمززحبد رحظٍٛ انًمزر -6

عزّبػٝ فٝ ششوبد ٠زؼٍك ثبعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاصً اإلِٛضٛع  إضبفخ

رم١١ُ ثؼض ِٛالغ ششوبد اٌغ١بؽخ ػٍٝ االٔزشٔذ فٝ ضٛء اٌّؼب١٠ش ٚاٌغ١بؽخ 

إٌٝ ِؾزٜٛ اٌّمشس ٚرى١ٍف اٌطالة ثإعشاء أثؾبس ٚوزبثخ رمبس٠ش ػٓ  اٌؼب١ٌّخ

 .رٌه

يالحظبد انًزاجؼٍٛٛ انخبرجٍٛٛ  -2

 ٌ ٔجذد(إ) ٔانًزاجغ انذاخهٗ

 ٘ذف اٌّمشس غ١ش ٚاضؼ. -

 ٠ٛعذ خٍظ فٟ اإٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِب ث١ٓ األفؼبي اٌز١ٕ٘خ ٚاألفؼبي -
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  ا١ٌّٕٙٗ.

رؾزبط اٌٝ إػبدح ص١بغخ ؽ١ش أْ األفؼبي ع١ّغ اٌّٙبساد اٌؼبِخ  -

 اٌّغزخذِخ غ١ش لبثٍخ ٌٍم١بط.

 .ٌٟ رؾذ٠شإرؾزبط اٌؼ١ٍّٗ ل١ٍٍٗ ٌٍغب٠ٗ ٚاٌّشاعغ  -

يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز  -3

 فٙ انؼبو انظبثك
-- 

يب ْٙ يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد ) -4

 طجبة(ٔاأل
-- 

 خطخ انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ

 

ِٛضٛع ٠زؼٍك  إضبفخ

ثبعزخذاَ ٚعبئً 

عزّبػٝ اٌزٛاصً اإل

فٝ ششوبد اٌغ١بؽخ 

رم١١ُ ثؼض ِٛالغ ٚ

ششوبد اٌغ١بؽخ ػٍٝ 

االٔزشٔذ فٝ ضٛء 

إٌٝ  اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ

 .ِؾزٜٛ اٌّمشس

 اٌطالةٚعزبر اٌّمشس أ عجٛع اٌؼبششاأل

 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ

عشء إاٌطالة ث فرى١ٍ

اعزخذاَ أثؾبس ػٓ 

ٚعبئً اٌزٛاصً 

عزّبػٝ فٝ ششوبد اإل

ٚوزبثخ رمش٠ش اٌغ١بؽخ 

رم١١ُ ثؼض ِٛالغ ػٓ 

ششوبد اٌغ١بؽخ ػٍٝ 

االٔزشٔذ فٝ ضٛء 

 .اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ

 اٌطالةٚعزبر اٌّمشس أ عجٛع اٌغبدط ػششاأل

 

 رئٛض انمظى: أ.د. ٔفبء إنٛبص                                                       د/ يحًذ ػشد :يُظك انًبدح         

 

 7/8/7171انزبرٚخ :              
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 انُظى انمبََٕٛخ نهؼمٕد فٗ صُبػخ انظٛبحخرمزٚز يمزر 
 

 طبطٛخأيؼهٕيبد  -أ

 انُظى انمبََٕٛخ نهؼمٕد فٗ صُبػخ انظٛبحخ انًمزر:اطى  514انزيشانكٕد٘: ع.و  -0

 انذراطبد انظٛبحٛخ انزخصص -6

 يًزذ -رًٓٛذٖ انًبجظزٛز انفزلخ / انًظزٕٖ -3

 رطجٛمٗ                    56َظز٘                56ػذد انٕحذاد / انظبػبد انًؼزًذح:  -4

 يزحبَبد:انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ اإل -5
 

 --يزٕافز                    غٛز يزٕافز               :يزحبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ نإل -6

 أ.د/ حظٍ طُذ (0)ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض:  -2

 

 يؼهٕيبد يزخصصخ -ة

 حصبئٛبد:اإل -0

 06 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 06 ػذد انطالة انذٍٚ ادٔا االيزحبٌ -

 يزحبٌَزٛجخ اإل -
 ػذد         %                                ػذد           %     

 راطت   06.2           6َبجح                        33.3        01       

انُظجخ انًئٕٚخ نهُبجحٍٛ طجمبً  -

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب
 % يمجٕل  1% جٛذ     51% جٛذ جذا       51% يًزبس     1

 رذرٚض انًمزر: -6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب -

 .ٟرؼش٠ف اٌؼمذ اٌغ١بؽ 

 أسوبْ ٚششٚط اٌؼمٛد اٌغ١بؽ١خ. 

 ٌزضاِبد اٌزٝ رشرجٙب ػمٛد اٌششوبد اٌغ١بؽ١خاإل. 

 اٌؼمٛد اٌفٕذل١خ ٚاإلٌزضاِبد اٌّزجبدٌخ. 

 ٝاٌششوبد اٌغ١بؽ١خ آصبس رطج١ك اٌؼمٛد ف. 

  ًِمبسٔخ األٔظّخ اٌذاخ١ٍخ فٝ اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌؼمٛد ششوبد اٌغ١بؽخ ِض

 .ِصش ٚفشٔغب ٚثؼض اٌذٚي األٚسث١خ

 ٓإثطبي ٚفغخ اٌؼمٛد ٚآصبس٘ب ػٍٝ اٌطشف١. 
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 َظجخ يب رى رذرٚظّ يٍ انًحزٕٖ -

 طبطٙ نهًمزراأل
 41% 

يذٖ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ  -

 انًمزر
        <61                 61 – 34              >35     √ 

يزحبٌ نًٕضٕػبد يذٖ رغطٛخ اإل -

 انًمزر
       <61                  61 – 34              >35     √ 

 طبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىأ -

 

 رذرٚت ػًهٙ                  يحبضزاد َظزٚخ         √                                

 

 ػًبل فصهٛخأ √              دراطخ حبنخ                                        

 ثحبسأػًبل انفصهٛخ ) رذكز(: األ

 طزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘                  √              َظز٘                     

  

 ػًهٙ                    √ ػًبل فصهٛخ     أ        

 االيكبَٛبد انًزبحخ نهزذرٚض: -3

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح          غٛز يزٕفزح           انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح           انٕطبئم انًؼُٛخ

 يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           غٛز يزٕفزح          يزٕفزح             ٔانخبيبدانًظزهشيبد  -

 ال ٠ٛعذ دارٚخ ٔرُظًٛٛخ:إلٕٛد  -4

 % 17 = 5533اٌّزٛعظ اٌّشعؼ  َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمزر -5

 .اٌغ١بؽخ ٚرؾ١ٍٍٙبضبفخ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌؼمٛد اٌمب١ٔٛٔخ ٌجؼض ششوبد إ يمززحبد رحظٍٛ انًمزر -6

يالحظبد انًزاجؼٍٛٛ انخبرجٍٛٛ  -2

 ٔانًزاجغ انذاخهٗ

 ) اٌ ٔجذد(

  .اعُ اٌّمشس داخً اٌغذٚي ال٠زٛافك ِغ اعّٗ خبسط اٌغذٚي -

خٍظ فٟ اإٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِب ث١ٓ األفؼبي اٌز١ٕ٘خ ٚا١ٌّٕٙخ  ٠ٛعذ -

 .)ر١ٕ٘خ(5/ط/5)ر١ٕ٘خ( 7ٚ/ط/5ِضً

 ِطبثك ٌىٛد اٌّمشس اٌٛاسد فٝ اٌالئؾخ. اعُ اٌّمشس خطأ ٚغ١ش -

فٝ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ؽ١ش أْ اٌفؼً  5/ط/5إػبدح ص١بغخ ٌٍّٙبسح  -

 اٌّغزخذَ ٠الئُ اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ.

ع١ّغ اٌّٙبساد اٌؼبِخ رؾزبط اٌٝ إػبدح ص١بغخ ؽ١ش أْ األفؼبي  -

 اٌّغزخذِخ غ١ش لبثٍخ ٌٍم١بط.

 ٚاٌّشاعغ.ٌُ ٠زُ روش أٜ ِشعغ فٝ لبئّخ اٌىزت  -
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يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز  -3

 فٙ انؼبو انظبثك
-- 

يب ْٙ يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد ) -4

 طجبة(ٔاأل
-- 

 خطخ انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ

ػٍٝ دساعخ رطج١م١خ 

اٌؼمٛد اٌمب١ٔٛٔخ ٌجؼض 

ششوبد اٌغ١بؽخ 

 ٚرؾ١ٍٍٙب

 عزبر اٌّمشس ِغ اٌطالةأ عجٛع اٌؾبدٜ ػششاأل

 

 رئٛض انمظى: أ.د. ٔفبء إنٛبص                                                     أ.د/ حظٍ طُذ :يُظك انًبدح        

  

 1/8/7171انزبرٚخ :               
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 رًُٛخ طٛبحٛخ يظزذايخرمزٚز يمزر 
 

 طبطٛخأيؼهٕيبد  -أ

 رًُٛخ طٛبحٛخ يظزذايخ   اطى انًمزر:  515د.ص انزيشانكٕد٘:   -0

 انذراطبد انظٛبحٛخ انزخصص -6

 يًزذ -رًٓٛذٖ انًبجظزٛز انفزلخ/ انًظزٕٖ -3

 رطجٛمٗ                    56َظز٘                56ػذد انٕحذاد/ انظبػبد انًؼزًذح:  -4

 يزحبَبد:خزٛبر نجُخ اإلزجغ إلانُظبو انً -5
 

 --يزٕافز                    غٛز يزٕافز              :يزحبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ نإل -6

 د/ أطًبء ػجذانزٔف (0)ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض:  -2

 

 يؼهٕيبد يزخصصخ -ة

 حصبئٛبد:اإل -0

 06 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 06 يزحبٌدٔا اإلأػذد انطالة انذٍٚ  -

 يزحبٌَزٛجخ اإل -
 ػذد         %                                ػذد           %      

 راطت    06.2            6َبجح                        33.3        01       

انُظجخ انًئٕٚخ نهُبجحٍٛ طجمبً  -

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب
 % يمجٕل  01% جٛذ      51% جٛذ جذا       41% يًزبس     1

 رذرٚض انًمزر: -6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب -

 ٙ٘ذافٙب ِٚشاؽٍٙبأَٛ اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ اٌّغزذاِخ ِٚف. 

 ِِجبدئ اٌغ١بؽخ اٌّغزذا.ٗ 

  اٌغ١بؽ١خ اٌّغزذاِخ ٚو١ف١خ رطج١مٙب فٝ إٌّبطك ِؼب١٠ش ٔغبػ اٌز١ّٕخ

 اٌغ١بؽ١خ.

 صبس اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ اٌّغزذاِخ ٚدٚس٘ب فٝ خذِخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٝآ. 

 اٌّصطٍؾبد اٌّشرجطخ ثّفَٙٛ اٌغ١بؽخ اٌّغزذاِخ. 

 ِضٍخ ٚرغبسة ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ اٌّغزذاِخأ. 

 ِفَٙٛ ٚخصبئص اٌغ١بؽخ اٌّغئٌٛخ. 

 بؽخ اٌّغئٌٛخطبس اٌؼبَ ٌٍغ١اإل.  

 ِفَٙٛ اٌغ١بؽخ اٌخضشاء. 
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 رطج١مبد اٌغ١بؽخ اٌخضشاء فٝ ِصش. 

 ١خ وأؽذ رطج١مبد اٌغ١بؽخ اٌفشق ث١ٓ ع١بؽخ اٌّضاسع ٚاٌغ١بؽخ اٌش٠ف

 .اٌخضشاء

 ِفَٙٛ اٌغ١بؽخ اٌّٛا١ٌخ ٌٍفمشاء. 

 ؽٛاي اٌّؼ١شخ ٌٍفمشاءٚاٌغٍج١خ ٌٍٕشبط اٌغ١بؽٝ ػٍٝ األ ٠غبث١خصبس اإلا٢. 

 اٌّٛا١ٌخ ٌٍفمشاء خصبئص اٌغ١بؽخ. 

 أ٘ذاف اٌغ١بؽخ اٌّٛا١ٌخ ٌٍفمشاء. 

 ع١بعبد ٚاعزشار١غ١بد اٌغ١بؽخ اٌّٛا١ٌخ ٌٍفمشاء. 

َظجخ يب رى رذرٚظّ يٍ انًحزٕٖ  -

 طبطٙ نهًمزراأل
35 % 

نزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ إيذٖ  -

 انًمزر
        <61                 61 – 34                    > 35       

يزحبٌ نًٕضٕػبد يذٖ رغطٛخ اإل -

 انًمزر
       <61                  61 – 34                    >35        

 طبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىأ -

 

                                    يحبضزاد َظزٚخ              ٙرذرٚت ػًه           

 

                                    دراطخ حبنخ                     ػًبل فصهٛخأ 

 ثحبس يزرجطخ ثبنًمزر أد اػذإ ػًبل انفصهٛخ ) رذكز(:األ

 طزٚمخ رمٕٚى انطالة -

              شفٕ٘                            َظز٘                 

  

 ػًهٙ                            ػًبل فصهٛخأ        

 االيكبَٛبد انًزبحخ نهزذرٚض: -3

 غٛز يزٕفزح           يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح            يزٕفزح          انًزاجغ انؼهًٛخ -

 غٛز يزٕفزح             يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدح           يزٕفزح         انٕطبئم انًؼُٛخ

 غٛز يزٕفزح             يزٕفزح ثذرجخ  يحذٔدحيزٕفزح                    ٔانخبيبدانًظزهشيبد  -

 لٍخ ػذد اٌّشاعغ اٌّشرجطٗ ثبٌّمشس دارٚخ ٔرُظًٛٛخ:إلٕٛد  -4

 % 8757 = 1577اٌّزٛعظ اٌّشعؼ  َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمزر -5

 يمززحبد رحظٍٛ انًمزر -6

إٌٝ  خضشلزصبد األاألٚعزضّبس األخضش ضبفخ ِٛضٛع ػٓ األإ -

 .اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ

 .ثبٌّىزجٗ ص٠بدح ػذد اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّٗ اٌّشرجطٗ ثبٌّمشس -
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يالحظبد انًزاجؼٍٛٛ انخبرجٍٛٛ  -2

 ٔانًزاجغ انذاخهٗ

 ) اٌ ٔجذد(

 ؽ١ش أْ اٌفؼً اٌّغزخذَ ال ٠ّىٓ ل١بعٗ. 7/أ/ 3إػبدح ص١بغخ ٌٍّٙبسح  -

 ِشوجخ.فٝ صٛسح عٍّخ  5/أ/5رُ ص١بغخ اٌّٙبسح  -

ال ٠ٛعذ ٚصْ ٔغجٝ ث١ٓ ػذد ِٙبساد اٌّؼبسف ٚاٌفُٙ ِٓ عٙخ ٚاٌّٙبساد  -

 اٌز١ٕ٘خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼبِخ.

فٝ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ؽ١ش أْ اٌفؼً  5/ط/5إػبدح ص١بغخ ٌٍّٙبسح  -

 اٌّغزخذَ ال ٠ّىٓ ل١بعٗ.

فٝ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ؽ١ش أْ اٌفؼً  5/ط/3إػبدح ص١بغخ ٌٍّٙبسح  -

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ.اٌّغزخذَ ٠الئُ 

ٝ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ؽ١ش أْ ف 1د53 2د 3، 7د3إػبدح ص١بغخ ٌٍّٙبسح  -

 اٌفؼً اٌّغزخذَ ال ٠ّىٓ ل١بعٗ.

 ٌُ ٠زُ روش ِشاعغ فٝ لبئّخ اٌىزت اٌٍّضِخ. -

ْ ِؾزٛٞ اٌّمشس ثزغُ ثبٌؾذاصخ فٟ أاٌٟ رؾذ٠ش ٚخبصخ إاٌّشاعغ رؾزبع -

 .ِٛضٛػبرٗ

فؼبي اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ أزٙذفخ ِب ث١ٓ ٠ٛعذخٍظ فٟ اإٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغ -

  .)ِؼشفخ ٚفُٙ( 5/ط/5ٚاألفؼبي ا١ٌّٕٙخ ِضً

يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز  -3

 فٙ انؼبو انظبثك
-- 

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد )يب ْٙ  -4

 طجبة(ٔاأل

-- 

 

 خطخ انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ انزطٕٚز رٕلٛذ رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 

 اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ

 

ضبفخ ِٛضٛع ػٓ إ

عزضّبس األخضش األ

 خضشلزصبد األاألٚ

 إٌٝ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ

اٌؼبَ اٌذساعٝ 

7171/7178 
 أعزبر اٌّبدح

 اٌّشاعغ ٚاٌىزت

ص٠بدح ػذد اٌّشاعغ 

اٌؼ١ٍّٗ اٌّشرجطٗ 

 ثبٌّىزجٗ ثبٌّمشس

 
سئ١ظ  -ػ١ّذ اٌى١ٍٗ

 اٌّبدحأعزبر  -اٌمغُ

 

 رئٛض انمظى: أ.د. ٔفبء إنٛبص                                             د/ أطًبء ػجذانزٔف :يُظك انًبدح         
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