
 

 

 

 

 

 

 استّبسح ًصف اٌجشنبِح األوبدِّّ ٌٍىٍْبد ًاٌّؼبىذ
 

 خبِؼخ اٌفشاد األًسظ اٌتمنْخ اٌدبِؼخ:

 اٌّؼيذ: اٌّؼيذ اٌتمنِ وشثالء

 اٌسْبزخاٌمسُ اٌؼٍِّ: لسُ تمنْبد 

 1/11/9119تبسّخ ٍِئ اٌٍّف: 

 

 اٌزٛلٍغ :                                 اٌزٛلٍغ:

 أ.د. فبضً دمحم ظب٘ش اعُ اٌّؼبْٚ اٌؼًٍّ:              دمحم ججبس ٘بديٌمغُ: َ.د. اعُ سئٍظ ا

 اٌزبسٌخ :                                     1/11/9119اٌزبسٌخ : 

 

 دلك اٌٍّف ِٓ لجً 

 شؼجخ ضّبْ اٌجٛدح ٚرمٌُٛ االداء

 ٚرمٌُٛ االداء: أ.َ.د. عحش صفبء ٘بدي اٌجٛدح ضّبْ شؼجخاعُ ِذٌش 

 :اٌزبسٌخ

 غ:اٌزٛلٍ

 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 ِصبدلخ اٌغٍذ اٌؼٍّذ                                                                               

 اٌسْبزخًصف اٌجشنبِح األوبدِّّ ٌمسُ تمنْبد 
 

 اٌتمنْخ األًسظ اٌفشاد اٌّؤسسخ اٌتؼٍّْْخ: خبِؼخ -1

 اٌّشوز: اٌّؼيذ اٌتمنِ وشثالء / اٌدبِؼِ اٌمسُ -9

 اٌسْبزختمنْبد  األوبدِّّ: لسُ اٌجشنبِح أسُ -3

 تمنِاٌنيبئْخ: دثٌٍَ  اٌشيبدح اسُ -4

 اٌذساسِ: سنٌُ اٌنظبَ -5

 :ABETاٌّؼتّذ  االػتّبد ثشنبِح -6

ِن خالي اٌتٌاصً ِغ اٌذًائش اٌشسّْخ ًشجو اٌشسّْخ  اٌؼًّ ثسٌق ًثْمخ ػاللخ األخشٍ: ىنبٌه اٌخبسخْخ اٌّؤثشاد -7

إداستيب ًتنّْخ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍسْبذ ثبٌتشوْز ػٍَ ًاٌمطبع اٌخبص )اٌّؤسسبد اٌفنذلْخ ًششوبد اٌسفش ًاٌسْبزخ( 

 ػٍَ رٌه. ار ّتُ تسذّث اٌّنبىح اٌذساسْخ ثنبء  ًإداسح اٌجشاِح االٌىتشًنْخ فْيب، 

 1/11/9119اٌٌصف:  إػذاد تبسّخ -8

 ِّّ:داألوب اٌجشنبِح أىذاف -9

 اٌّؤعغبد ٚإٌّظّبد اٌفٕذلٍخ لٛاػذ إداسح ِٓ خالي رؼٍُ  اٌغٍبحخ ِجبدئ فً األعبعٍخ اٌّؼشفخ رٛفٍش :خْتمن ِؼشفخ

  ٚاإلسشبد اٌغٍبحً ٚإداسح ششوبد اٌغفش ٚاٌغٍبحخ ٚإٌمً اٌؼبَ ٚاٌخبص.

 رمذٌُٚإداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالَ ٚاٌزغٌٛك االٌىزشًٚٔ ٚاٌغٍبحً ٚ رٕظٍُ ػٍى اٌمذسح رطٌٛش :االتصبي ِيبساد 

 .األعبٌٍت ٚاٌطشق اٌّغزخذِخ فً ِجبي اٌغٍبحخ أحذسثبعزخذاَ  ِٙبساد االسشبد اٌغٍبحً أفضً

 وّبي ال جب٘ضا  الْ ٌىْٛ  ٚضغ اٌٍجٕبد األعبط ٌزٍّٕخ ٚرطٌٛش ٚرذسٌت اٌّزخشج :اٌذثٌٍَثؼذ  ٌٍذساسبد اٌتسضْش

 ِشٛاسٖ اٌؼًٍّ ثبٌحصٛي ػٍى اٌشٙبداد ِب ثؼذ اٌذثٍَٛ اٌزمًٕ.

  اٌمٍبدح، اٌجّبػً، اٌؼًّ رٌه فً ثّب إٌٍّٙخ اٌّّبسعخ فً رٕشأ اٌزً ٌٍّشبوً ٚاعغ ٘زّبَا تمذُّ: ٌٍّينخاٌتسضْش 

 .ٚااللزصبد اٌخذِخ، االخالقخ، إٌٍّٙ اٌغالِخ

 ًاٌتؼٍُ ًاٌتمُْْ اٌتؼٍُْ ًطشائك اٌّطٌٍثخ اٌتؼٍُ ِخشخبد -11

 ًاٌفيُ ٌّؼشفخا -أ 

 أحذس أعبٌٍت إداسح األٔشطخ اٌغٍبحٍخ.عزخذاَ ِٓ خالي ا اٌّؼشفخ رطجٍك ػٍى اٌمذسح .1

 ِؼشفخ ربسٌخ اٌّٛالغ اٌغٍبحٍخ ٚصٌبسرٙب ٍِذأٍب . اٌمذسح ػٍى .9

 اٌمذسح ػٍى رٍٍّض أٔٛاع اٌغٍبحخ ٚأّبطٙب ٚإػطبء األٌٌٚٛخ ٌجؼضٙب ػٍى اٌجؼض االخش ٚرٍّٕزٙب. .3

 اٌمذسح ػٍى رصٍُّ اٌشحالد ٚرٕظٍّٙب ٚاداسرٙب. .4

 اٌمذسح ػٍى إداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالحزفبالد ٚاٌّؤرّشاد ٚاٌّٙشجبٔبد. .5

 ح ػٍى إداسح ثشاِج اٌحجض االٌىزشًٚٔ ٚاٌفٕذلً.اٌمذس .6

 اٌمذسح ػٍى إداسح شؤْٚ ششوبد اٌغفش ٚاٌغٍبحخ ِٚزبثؼخ األٔشطخ اٌخبصخ ثٙب. .7

 اٌمذسح ػٍى اػذاد اٌّشاعالد اإلداسٌخ ٚاٌزجبسٌخ اٌخبصخ ثبٌغٍبحخ. .8

 اٌمذسح ػٍى إداسح شؤْٚ اٌضٍبفخ ٚاٌزششٌفبد فً ِخزٍف اٌمطبػبد. .9

 ٓ.اَخشٌ ٚاحزشاَ االخاللً ٚاٌغٍٛن االٌزضاَ ٚٔٛػٍخ ٚلٍّخ اٌمٍبدح ِٙبساد رؼٍٍُ .11

 ثبٌٌّضٌع اٌخبصخ اٌّيبساد -ة 

 .إداسح األٔشطخ اٌغٍبحٍخ ػٍى مذسحاٌ .1

 .رٕفٍز ٚإداسح اٌشحالد ٚاإلسشبد اٌفبػً ٌٙبرٕظٍُ ٚ ػٍى اٌمذسح .9

 .ٚٔظُ اٌحجٛصاد اٌجشاِج اإلٌىزشٍٚٔخأداسح  ػٍى اٌمذسح .3

 .اٌضٍبفخ ٚاالعزمجبي ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ إداسح ػٍى اٌّمذسح .4

 إداسح اٌّشاعالد اإلداسٌخ ٚاٌزجبسٌخ.اٌّمذسح ػٍى  .5

 اٌتفىْش ِيبساد -ج 

 .اٌزًٕ٘ اٌؼصف .1

 .اٌزحًٍٍ ػٍى اٌمذسح .9
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 .اٌّشىالد حً ػٍى اٌمذسح .3

 .االعزٕجبط ػٍى اٌمذسح .4

 

 

 (اٌشخصِ ًاٌتطٌس ظْفٌاٌت ثمبثٍْخ اٌّتؼٍمخ األخشٍ اٌّيبساد( ًاٌّنمٌٌخ اٌؼبِخ اٌّيبساد -د 

 .فشٌك ضّٓ اٌؼًّ ػٍى اٌّمذسح .1

 .اٌفؼبي االرصبي ػٍى اٌّمذسح .9

 ِخزٍف ٚػٍى ثبالخزصبص اٌّزؼٍمخ ٚاٌزطٌٛش اٌزذسٌت ثشاِج خالي ِٓ اٌؼًّ ٚعٛق اٌّجزّغ فً اٌفبػً اٌزأثٍش .3

 .اٌّغزٌٛبد

 ًُاٌتؼٍ اٌتؼٍُْ طشائك -11

 اٌّحبضشح. 

 اٌّخزجش. 

 ًاٌزذسٌت إٌّٙج. 

 .سحالد ٍِذأٍخ 

 ًاٌزذسٌت اٌصٍف. 

 اٌتمُْْ طشائك -19

 اٌشفٍٙخ االخزجبساد. 

 اٌٍٍِٛخ االِزحبٔبد. 

 اٌفصٍٍخ االِزحبٔبد. 

 االِزحبٔبد إٌٙبئٍخ. 

 اٌؼٍٍّخ اٌّشبسٌغ. 

 ثنْخ اٌجشنبِح -13

 ثنْخ اٌجشنبِح
اٌشيبداد ًاٌسبػبد 

 اٌّستٌٍ / اٌسنخ اٌّؼتّذح
 سِز اٌّمشس اً

 اٌّسبق

اسُ اٌّمشس اً 

 اٌّسبق

 اٌّؼتّذحاٌسبػبد 

9118/9119 
ػذد اٌسبػبد ٌىبفخ 

 اٌّشازً

تتطٍت  دسخخ اٌذثٌٍَ

 ِؼتّذح سبػخ (1991)

 اٌسْبزختمنْبد لسُ   اٌّشزٍخ االًٌَ
(31) 

 ســــــبػخ اسجٌػْب
 

 اٌسْبزختمنْبد لسُ   اٌّشزٍخ اٌثبنْخ
(31) 

 ســــــبػخ اسجٌػْب
 

 اٌشخصِ ٌٍتطٌس ٌتخطْظا -14

 ٌٚجت ضّٓ اٌّالن اٌّمشس ٚحغت ٔغجخ اٌطٍجخ اٌى اػذاد اػضبء اٌٍٙئخ اٌزذسٌغٍخ اٌزذسٌغٍخ اٌٍٙئخ أػضبء ٌىْٛ أْ ٌجت

ٌٚجت اْ رىْٛ ٕ٘بن لذسح ػٍى اداسح اٌّؼٙذ ثشىً وبف العزٍؼبة  ،إٌّب٘ج اٌذساعٍخ جٍّغ خٌزغطٍ دٚس ٌٍىفبءح رىْٛ اْ

ذِبد اٌجبِؼٍخ ٚإٌٍّٙخ ٚاٌزٌّٕٛخ ٚاٌزفبػً ِغ اٌّّبسعٍٓ ِغزٌٛبد اٌزفبػً ٚاالسشبد اٌطالثً ٚرمذٌُ اٌّشٛسح ٚأٔشطخ اٌخ

 ٚإٌٍٍّٙٓ فضال ػٓ أسثبة اٌؼًّ.

 اٌمجٌي ؼْبسِ -15

 االدثً، اٌزجبسي/ عٍبحخاٌؼًٍّ اٌفشع /اإلػذادٌخ اٌذساعخ ٌخشٌجً اٌّؼذي ،. 

 خ.الػذادٌا شٙبدح حٍّخ ِٓ اٌّزٍّضٌٓ ٌّٛظفٍٓا  

 أىُ ِصبدس اٌّؼٌٍِبد ػن اٌجشنبِح -16

 االخزصبص حمً فً إٌّٙجٍخ اٌؼٍٍّخ اٌىزت. 
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 اٌزخصصٍخ اٌؼٍٍّخ اٌىزت. 

 ٚاٌزخصصٍخ اٌؼبِخ االٌىزشٍٚٔخا اٌجشاِج. 
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 نمهذج وصف المقرر

 وصف المقرر:

 

 

 

 السعيج التقشي كخبالء السؤسدة التعميسية  .1
 تقشيات الدياحة القدم العمسي / السخكد  .2
 TCIمبادئ الدياحة  اسم/ رمد السقخر   .3
 )محزخات نظخية وعسمية( الدامي / لسادة مبادئ الدياحة اشكال الحزهر الستاحة  .4
 سشهي/ اولى الفرل/ الدشة  .5
 ساعة دراسية 121 الداعات الجراسية / الكمي دعج  .6
 1/11/2118 تاريخ اعجاد ىحا الهصف  .7
: تعخيف الظالب بأساسيات عمم الدياحة والسبادئ التي تقهم العام اىجاف السقخر  .8

 الدياحية.عمييا وتهضيح الظهاىخ 
بالدياحة والدائح وتحميل السشاطق الخاص: تعخيف الظالب 

االساسية السهلجة لمدياحة وتظبيقات عمى الظمب والعخض الدياحي 
 .االقترادية لمشذاط الدياحي واالثار

9.  
 مخخجات السقخر

 وطخائق التعمم والتقييم

االىجاف  - أ
 السعخفية

التعخف عمى اىم السبادئ االساسية في عمهم 
 الدياحة.

والسفاليسية لمدياحة التعخف عمى االطخ الشظخية 
 والدائح وانهاعيا وخرائريا.

التعخف عمى اقتراديات الدياحة والتشسية الدياحية 
 واالستثسار.

 التعخف عمى اىم السقهمات الدياحية العخاقية.
االىجاف  - ب

 السيارية
اجخاء رحالت عمسية ميجانية الى مهاقع الجحب 

 الدياحي.

يهفخ وصف السقخر ىحا ايجازًا مقتزبًا الىم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب 
االستفادة القرهى من فخص التعمم الستاحة، وال بج من الخبط بيشيا تحكيقيا مبخىشًا عسا اذا كان قج حقق 

 وبين وصف البخنامج.
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عخض تقاريخ وبحهث متشهعة في السجال 
 الدياحي.

طخائق التعميم 
 والتعمم

 السحاضخة العمسية. .1
 السشاقذة بين الظمبة. .2
 رحالت سياحية. .3
 تقاريخ ميجانية. .4
 تقاريخ تخص السحاضخات. .5

 طخائق التقييم
 االمتحانات اليهمية.
 القاء بعض االسئمة.

 اعظاء الهاجبات السشدلية.

االىجاف  -ج
الهججانية 
 والكيسية

 العمسية في فيم مجخيات االمهر.افادة السادة 
 القجرة عمى السدتججات الظارئة.

 القجرة عمى االدارة واالرشاد السيجاني.
تشسية قجرات الظالب عمى تحميل الستغيخات 

االجتساعية لمتعخف عمى ميارات مختمفة وحل 
 السذكالت.

طخائق التعميم 
 والتعمم

السحاضخات، الذخح، التسخيشات، التجريبات الرفية 
 صفية، التظبيق السيجاني، رحالت عمسية والال

اسئمة مباشخة، امتحانات يهمية وشيخية، الشقاش،  طخائق التقييم
 نذاطات اضافية، امتحانات فرمية.

 بشية السقخر  .11
مخخجات التعمم  الداعات االسبهع  .11

 السظمهبة
 طخيقة التقييم التعممطخيقة  اسم الهحجة

، الستشده ،الدائخ ،الدياحة معخفية 4  (1 
 .االستجسام

 اسئمة واجهبة محاضخة

 القاء اسئمة محاضخة الدائح، انهاع الدياح  معخفية 4  (2
االستساع  االسذ والجوافع ،دوافع الدياحة معخفية 4  (3

 والقاء اسئمة
 حالة دراسية

 عرف ذىشي محاضخة مفيهموالعخض الدياحي:  ، وججانيةمعخفية 4  (4
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 مجاميع مرغخة محاضخة العخض الدياحي: مكهناتو مياراتية، معخفية 4  (5
 القاء اسئمة محاضخة خرائره، الطمب الدياحي مياراتية، معخفية 4  (6
االستساع  السهسسية مياراتية، معخفية 4  (7

 والقاء اسئمة
 اسئمة واجهبة

االستساع  الظمب، محجداتو معخفية 4  (8
 والقاء اسئمة

 مجاميع مرغخة

االستساع  الدياحة صشاعة مخكبة معخفية 4  (9
 والقاء اسئمة

 حالة دراسية

 عالقتيا مع باقي الرشاعات معخفية 4  (11
عالقتيا في الشقل /انهاع الشقل 

 والظخقات

 القاء اسئمة مشاقذة

 مجاميع مرغخة مشاقذة عالقتيا في صشاعة االيهاء معخفية 4  (11
عالقتيا في الرشاعات  معخفية 4  (12

عالقتيا في الشذاطات -الغحائية
عالقتيا في -التخفييية

 الرشاعات الفمكمهرية

 اسئمة واجهبة محاضخة

عالقتيا في انذظة التدهق  مياراتية، معخفية 4  (13
 بذكل عام _نظام )السهل(

حهار 
 ومشاقذة

 حالة دراسية

 عرف ذىشي مشاقذة تظهر الدياحة العالسية مياراتية، معخفية 4  (14
القاء اسئمة  محاضخة تظهر الدياحة العالسية مياراتية، معخفية 4  (15

 ومشاقذة
تظهر حخكة الدياحة في الذخق  مياراتية، معخفية 4  (16

 االوسط
 مجاميع مرغخة مشاقذة

تظهر حخكة الدياحة في الذخق  مياراتية، معخفية 4  (17
 االوسط

 اسئمة واجهبة محاضخة

االستساع  الجول السرجرة لمدياح في العالم مياراتية، معخفية 4  (18
 والقاء اسئمة

القاء اسئمة 
 ومشاقذة

 عشاصخ الجحب في العخاق:  مياراتية، معخفية 4  (19
 لظبيعيةا

 القاء اسئمة محاضخة



  
 7اٌصفسخ 

 
  

 عشاصخ الجحب في العخاق: معخفية 4  (21
 البذخية

 تأريخ، ديشي، عالجي

 عرف ذىشي محاضخة

 مياراتية، معخفية 4  (21
 ووججانية

 :عشاصخ الجحب في العخاق
 سياحة رجال االعسال

محاضخة 
 ونقج

 اسئمة واجهبة

 مياراتية، معخفية 4  (22
 ووججانية

 :عشاصخ الجحب في العخاق
 السؤتسخات والسيخجانات

االستساع 
 والقاء اسئمة

 حالة دراسية

 مياراتية، معخفية 4  (23
 ووججانية

خظة السدح الدياحي الذامل 
 لمعخاق

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

القاء اسئمة 
 ومشاقذة

 مياراتية، معخفية 4  (24
 ووججانية

خظة السدح الدياحي الذامل 
 لمعخاق

االستساع 
 والقاء اسئمة

 القاء اسئمة

دور االستثسارات في التشسية  معخفية 4  (25
 الدياحية

 مجاميع مرغخة محاضخة

دور التعميم، التجريب الدياحي  معخفية 4  (26
 الدياحيةفي التشسية 

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

 حالة دراسية

 والتجريب الدياحيواقع التعميم  معخفية 4  (27
 في العخاق

 القاء اسئمة محاضخة

 معخفية، مياراتية 4  (28
 ووججانية

 والتجريب الدياحيواقع التعميم 
 في العخاق

 عرف ذىشي محاضخة

في دور اليج العاممة الساىخة  مياراتية، معخفية 4  (29
 صشاعة الدياحة

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

 القاء اسئمة

دور اليج العاممة الساىخة في  مياراتية، معخفية 4  (31
 صشاعة الدياحة

 حالة دراسية محاضخة
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 البشية التحتية .12
  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌّصبدس( )ـ اٌّشاجغ اٌشئٍغٍخ 9

 :دار الحامج، 1د. مرظفى يهسف كافي، ط مجخل الى العمهم الدياحية والفشجقية ،
 م.2115عّسان، 

 م.2116، دار الهراق، عّسان، 1االرشاد الدياحي: د. أسامة الفاعهري، ط 
 م.1997، عالم الكتب، القاىخة، 1الدياحة بين الشظخية والتظبيق: احسج الجالد، ط 
  م2111، عالم الكتب، القاىخة، 1الدياحة: احسج الجالد، طمجخل الى عمم. 
  ،م.2119الهراق، عّسان، ، 1طاصهل صشاعة الدياحة: حسيج عبج الشبي 

ٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزً ٌٛصى ـ ا3

 (...،اٌزمبسٌش اٌّجالد اٌؼٍٍّخ،)ثٙب 

 دار اليالل، 1، ط2وج 1الدياحة عشج العخب التخاث والحزارة: دمحم فخيج، ج ،
 م.2111بيخوت، 

 م.1994دار مججالوي، عّسان، ، 1مخوان الدكخ: الدياحة مزسهنيا واثارىا، ط 
 السجمذ األعمى لمثقافة، القاىخة، 1بانهراما الحياة الدياحية: عظية دمحم شحاتو، ط ،

 م.2112

ِٛالغ  الٌىزشٍٚٔخ،اـ اٌّشاجغ 4

 االٔزشٍٔذ..

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%
D8%A9 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%
D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8

%A9 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%

4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8D8%B9_%D8%A7%D9%8
%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%8

4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_
%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9 

 https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A
7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%

D8%A9 
 خطخ رطٌٛش اٌّمشس اٌذساعً .31

 اٌشحالد اٌؼٍٍّخ ٌٍّؤعغبد االخزصبص.فً رٕظٍُ اٌؼًٍّ ٚاٌؼًٍّ  األوبدًٌّرمذٌُ اِىبٍٔبد اٌذػُ  .1
 عزشارٍجٍبد اٌزؼٍٍُ.ارٛفٍش اٌجٍئخ اٌصفٍخ اٌّالئّخ ٚاٌزً رّىٓ اٌزذسٌغً ِٓ رٌٕٛغ  .9
 رٛفٍش رمٍٕخ اٌّؼٍِٛبد فً ِىزجخ اٌحشَ اٌجبِؼً. .3
اجٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فً رطٌٛش اعزضبفخ خجشاء ِٓ خبسج اٌّؼٙذ اٚ ِٓ ثٍئخ اٌؼًّ اٌزً ٌؼذْٚ ِٓ  .4

 اٌّمشس حغت اٌحبجخ اٌفؼٍٍخ ٌغٛق اٌؼًّ.

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 نمهذج وصف المقرر

 وصف المقرر:

 

 

 

 السعيج التقشي كخبالء السؤسدة التعميسية  .1

 تقشيات الدياحة القدم العمسي / السخكد  .2

 TGSL2 اسم/ رمد السقخر   .3

 لسادة األنظسة والقهانين / الدامي )محاضخات نظخية وعسمية(الدامي  اشكال الحزهر الستاحة  .4

 سشهي/ ثانية الفرل/ الدشة  .5

 دراسيةساعة  121 عجد الداعات الجراسية / الكمي  .6

 1/11/2118 تاريخ اعجاد ىحا الهصف  .7

 العام: تعخيف الظالب باألنظسة والقهانين الستعمقة بالجانب الدياحي العام. اىجاف السقخر  .8
الخاص: التعخيف بأنظسة الدفخ وافتتاح شخكات الدفخ والدياحة وقهانين العسل وأنظسة 

 السجني الريخفة والفشادق والسظاعم وأنظسة عسل مؤسدات الظيخان

9.  
 مخخجات السقخر

 وطخائق التعمم والتقييم

االىجاف  - ت
 السعخفية

التذخيعات الدياحية واىم التعخف عمى اىم السبادئ االساسية في 
 .األنظسة والقهانين العخاقية في مجال االختراص

لمفقو والقانهن وانهاعيا التعخف عمى االطخ الشظخية والسفاليسية 
 .سالياوالشظم الخئيدة التي تشظم اع

مفيهم السذخع وصفاتو وأنهاع التذخيع وتفديخه والييئات التعخف عمى 
 .العاممة عميو

 .التذخيعات الدياحية العخاقية عبخ التاريخالتعخف عمى 
 التعخف عمى اىم السشظسات العاممة في السجال الدياحي.

االىجاف  - ث
 السيارية

القانهنية لالطالع عمى الييكمية اجخاء رحالت عمسية ميجانية 
واالدارية لمسؤسدات والسشظسات الدياحية والية عسميا وفق القانهن 

 .والتعميسات الشافحة
التذخيع مجال واألوراق العمسية الستشهعة في بحهث التقاريخ و ال كتابة

 الدياحي.
 السحاضخة العمسية. .6طخائق التعميم 

مادة تسييجية ومجخل ميم لسعخفة وىي سادة انظسة وقهانين سياحية ليهفخ وصف السقخر ىحا ايجازًا 
فخع ارشاد سياحي بالقجر الزخوري من  التذخيعات الدياحية، حيث تدّود الظالب في السخحمة الثانية/

ليدتظيع من خالليا أن يبجأ  عمى وجو الخرهص، السبادئ األساسية لمقانهن بذكل عام واألنظسة الدياحية
فيه األساس الحي يقهم  ،الدياحية والسشظسات بذكل سميم لجراسة قهانين وأنظسة السؤسدات خظهاتو األولى
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 السشاقذة بين الظمبة. .7 والتعمم
 رحالت سياحية. .8
 ميجانية.تقاريخ  .9

 تقاريخ تخص السحاضخات. .11

 طخائق التقييم
 االمتحانات اليهمية.
 القاء بعض االسئمة.

 اعظاء الهاجبات السشدلية.

االىجاف -ج
الهججانية 
 والكيسية

 افادة السادة العمسية في فيم مجخيات االمهر.
 القجرة عمى السدتججات الظارئة.

 القجرة عمى االدارة واالرشاد السيجاني.
تشسية قجرات الظالب عمى تحميل الستغيخات االجتساعية لمتعخف عمى 

 ميارات مختمفة وحل السذكالت.
 القجرة عمى الفيم العسيق والجقيق الىم القهانين وسبل االرتقاء بيا. 

طخائق التعميم 
 والتعمم

السحاضخات، الذخح، التسخيشات، التجريبات الرفية والال صفية، 
 رحالت عمسيةالتظبيق السيجاني، 

 طخائق التقييم
اسئمة مباشخة، امتحانات يهمية وشيخية، الشقاش، نذاطات اضافية، 

 امتحانات فرمية.
 بشية السقخر  .11

مخخجات التعمم  الداعات االسبهع  .11
 السظمهبة

 طخيقة التقييم طخيقة التعمم اسم الهحجة

مفاليم عامة )الفقو، مرادره ومعارف  معخفية 4  (1 
 التذخيع، تفديخه(الستفقو، 

 اسئمة واجهبة محاضخة

 اسئمة واجهبة محاضخة خرائص التذخيع، مدايا، عيهب معخفية 4  (2
االستساع  أنهاع التذخيع معخفية 4  (3

 والقاء اسئمة
 حالة دراسية

 عرف ذىشي محاضخة القانهن: التعخيف والفخوع معخفية، وججانية 4  (4
 مجاميع مرغخة محاضخة الجولة ومفاليم أخخى التسييد بين  معخفية، مياراتية 4  (5
 القاء اسئمة محاضخة ىيئات سمظة الجولة معخفية، مياراتية 4  (6
االستساع  التذخيع الدياحي معخفية، مياراتية 4  (7

 والقاء اسئمة
 اسئمة واجهبة

االستساع  تقاريخ ميجانية معخفية 4  (8
 والقاء اسئمة

 مجاميع مرغخة

 حالة دراسية مشاقذة الدياحة بالعخاقتذخيعات  معخفية 4  (9
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 التذخيع األول والثاني
 تذخيعات الدياحة بالعخاق معخفية 4  (11

  الثالث والخابعالتذخيع 
 القاء اسئمة مشاقذة

 تذخيعات الدياحة بالعخاق معخفية 4  (11
 الخامذالتذخيع 

 مجاميع مرغخة مشاقذة

 اسئمة واجهبة محاضخة مفيهم الذخكات معخفية 4  (12
 حالة دراسية حهار ومشاقذة أنهاع الذخكات معخفية، مياراتية 4  (13
 عرف ذىشي مشاقذة األركان السهضهعية لعقج الذخكة معخفية، مياراتية 4  (14
 القاء اسئمة ومشاقذة محاضخة أسباب انقزاء الذخكات معخفية، مياراتية 4  (15
 شخكات ومكاتب الدفخ والدياحة معخفية، مياراتية 4  (16

 واالقدامالسفيهم 
 اسئمة واجهبة محاضخة

 مجاميع مرغخة مشاقذة مرجر دخل شخكات ومكاتب الدفخ معخفية، مياراتية 4  (17
تذخيعات شخكات ومكاتب ووكاالت  معخفية، مياراتية 4  (18

 الدفخ والدياحة العخاقية
االستساع 
 والقاء اسئمة

 القاء اسئمة ومشاقذة

 عرف ذىشي مشاقذة والثاني والثالثالقانهن األول  معخفية، مياراتية 4  (19
 القاء اسئمة محاضخة قانهن مكاتب تأجيخ الديارات لمدياح معخفية 4  (21
 معخفية، مياراتية 4  (21

 ووججانية
 أنظسة وقهانين مدانجة

 قانهن االقامة
 اسئمة واجهبة محاضخة ونقج

 معخفية، مياراتية 4  (22
 ووججانية

 أنظسة وقهانين مدانجة
 قانهن السخور

االستساع 
 والقاء اسئمة

 حالة دراسية

 معخفية، مياراتية 4  (23
 ووججانية

 أنظسة وقهانين مدانجة
 قانهن العسل والتأميشات االجتساعية

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

 القاء اسئمة ومشاقذة

 معخفية، مياراتية 4  (24
 ووججانية

  أنظسة وقهانين مدانجة
تعميسات تذغيل السشذآت والسخافق 

 الدياحية

االستساع 
 والقاء اسئمة

 القاء اسئمة

  أنظسة وقهانين مدانجة معخفية 4  (25
الريخفة وتعميسات بيع وشخاء العسالت 

 األجشبية

 مجاميع مرغخة محاضخة

 سياحية دولية مشظسات معخفية 4  (26
 (IATA) االتحاد الجولي لمشقل الجهي 

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

 حالة دراسية

 القاء اسئمة محاضخة سياحية دولية مشظسات معخفية 4  (27
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 الظيخان السجني
 معخفية، مياراتية 4  (28

 ووججانية
 سياحية دولية مشظسات

 السشظسة الجولية لمظيخان السجني
(ICAO) 

 عرف ذىشي محاضخة

 سياحية دولية مشظسات معخفية، مياراتية 4  (29
 حخيات الظيخان

 مشاقذة
االستساع 
 والقاء اسئمة

 اسئمة القاء

 مجاميع مرغخة محاضخة تقاريخ ميجانية معخفية، مياراتية 4  (31
 

 البشية التحتية .12
  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌّصبدس( )ـ اٌّشاجغ اٌشئٍغٍخ 9

 دار الكتب القانهنية، 1، طمبادئ العمهم القانهنية :أحسج الدعيج الدقخد .د ،
 م.2113مرخ، 

 .1الجستهري، طالسحيط في الشظم الدياسية والقانهن  :صالح الجين فهزي  د ،
 م.1995دار الشيزة العخبية لمشذخ والتهزيع، مرخ، 

  السكتبة 3م السعجل، ط2114لدشة  86صباح السفتي: قانهن السخور رقم ،
 م.2116القانهنية، العخاق، 

 .1، طالسجخل لجراسة العمهم القانهنية )نظخية القانهن( :دمحم محسهد حدن د، 
 م.2118دار الفكخ الجامعي، مرخ، 

  العاتك 1، ط2115لدشة  37نبيل عبج الخحسن حياوي: قانهن العسل رقم ،
 م.2116لرشاعة الكتب، لبشان، 

  ـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزً ٌٛصى ثٙب              3

 (..، اٌزمبسٌش اٌّجالد اٌؼٍٍّخ،)

  ،دار 1طالتذخيعات الى تشظيم الشذاط الدياحي: د. مفتاح خميفة ،
 م.2112السظبهعات الجامعية، اإلسكشجرية، 

 دار ، 1التدام الدالمة لشدالء الفشادق والقخى الدياحية، د. رشا مرظفى، ط
 .م2117السظبهعات الجامعية، اإلسكشجرية، 

 دار األيام، عّسان، 1التذخيعات الدياحية في العخاق: طو ميجي محسهد، ط ،
 م.2119

ِٛالغ  الٌىزشٍٚٔخ،ا اٌّشاجغ-4

 االٔزشٍٔذ ...

 https://www.moj.gov.iq/iraqmag/ 
 http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx 
 https://manshurat.org/node/218 

https://www.moj.gov.iq/iraqmag/
https://www.moj.gov.iq/iraqmag/
http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx
http://iraqld.hjc.iq:8080/free_search.aspx
https://manshurat.org/node/218
https://manshurat.org/node/218
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 78575106-https://www.slideshare.net/hanyatef/ss 
 خطخ رطٌٛش اٌّمشس اٌذساعً  .13

 .ٌٍّؤعغبد اٌغٍبحٍخشحالد ٌٍزؼشف ػٍى اٌٍٙىٍٍخ اٌمبٍٔٛٔخ فً رٕظٍُ اٌ األوبدًٌّرمذٌُ اِىبٍٔبد اٌذػُ  .1
 اٌزؼٍٍُ. اعزشارٍجٍبدرٛفٍش اٌجٍئخ اٌصفٍخ اٌّالئّخ ٚاٌزً رّىٓ اٌزذسٌغً ِٓ رٌٕٛغ  .9
 رٛفٍش رمٍٕخ اٌّؼٍِٛبد فً ِىزجخ اٌحشَ اٌجبِؼً. .3
اعزضبفخ خجشاء ِٓ خبسج اٌّؼٙذ اٚ ِٓ ثٍئخ اٌؼًّ اٌزً ٌؼذْٚ ِٓ اجٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فً رطٌٛش  .4

 اٌحبجخ اٌفؼٍٍخ ٌغٛق اٌؼًّ.اٌّمشس حغت 

 

  

https://www.slideshare.net/hanyatef/ss-78575106
https://www.slideshare.net/hanyatef/ss-78575106
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 نمهذج وصف المقرر

 :وصف السقخر

 

 

 

 كربالء -جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني  السؤسدة التعميسية  .14
 تقنيات الدياحة / فرع اإلرشاد الدياحي  القدم العمسي / السخكد  .15
 زدز إٌىتشًنِ          TGBE2 اسم/ رمد السقخر   .16

 الدامي / لسادة الحجد اإللكتخوني   اشكال الحزهر الستاحة  .17
 سشة الفرل/ الدشة  .18
 ساعة دراسية 021 الداعات الجراسية / الكمي  دعج  .19
 2108/ 01/  0 عجاد ىحا الهصفإ تاريخ   .21
بالجهانب الفشية بكيفية إنذاء مكتب : تعخيف الظالب الهدف العام ىجاف السقخرأ   .21

سياحي وكيفية اتخاذ القخار الالزم لفتحو وعسمو وإدارتو وكحلك 
 الذخكات الدياحية ووكالء الدفخ .تعخيفو بأعسال 
من العسل بالجهانب الفشية واإلدارية الظالب  تسكين :الهدف الخاص

لمسكاتب الدياحية والذخكات الدياحية و التعاون مع وكالء الدفخ 
والدياحة وكحلك كيفية تشظيم الدفخات الدياحية السبخمجة داخل 
وخارج القظخ وتعخيفو نظام الحجد اإللكتخوني ) نظام االماديهس ( 

 واستخجاماتو الستعجدة .

22.  
 مخخجات السقخر

 ائق التعمم والتقييموطخ 
ىجاف األ - ج

 السعخفية

التعخف عمى الجهانب الفشية بكيفية إنذاء مكتب  -
 سياحي وكيفية اتخاذ القخار الالزم لفتحو وعسمو .

التعخف عمى االطخ الشظخية والعسمية إلنذاء  -
 السكتب الدياحي .

التعخف عمى أعسال الذخكات الدياحية ووكالء                    -
 . الدفخ

ىم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب تحكيقيا يهفخ وصف السقخر ىحا ايجازًا مقتزبًا أل
 مبخىشًا عسا اذا كان قج حقق االستفادة القرهى من فخص التعمم الستاحة، وال بج من الخبط بيشيا وبين وصف

 البخنامج.
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ىجاف األ - ح
 السيارية

تسكين الظالب من العسل بالجهانب الفشية  -
واإلدارية لمسكاتب الدياحية والذخكات الدياحية 

 ووكالء الدفخ .
تسكين الظالب كيفية تشظيم الدفخات الدياحية  -

 السبخمجة داخل وخارج القظخ .
التعخف عمى نظام الحجد اإللكتخوني ) نظام  -

 ماتو الستعجدة .االماديهس ( واستخجا

طخائق التعميم 
 والتعمم

 العمسية.ات السحاضخ  -
 بين الظمبة. اتالسشاقذ -
 .والسكاتب الدياحية لذخكاتديارات الى اال -
 .التظبيقات عمى أجيدة الحهاسيب -
   تخص السحاضخات.الفيجيهىات التظبيكية التي  -  

 طخائق التقييم

 االمتحانات الشظخية.  -
 االمتحانات العسمية. -
 القاء بعض االسئمة. -
 اعظاء الهاجبات البيتية . -
 العرف الحىشي . -

    ىجاف األ  -ج
الهججانية 
 والكيسية

استحرال السيارات السبجعة من التظبيقات  -
 العسمية عمى الحاسهب .

 القجرة عمى اإلدارة الدياحية والفشجقية . -
تحميل الستغيخات تشسية قجرات الظالب عمى  -

االجتساعية لمتعخف عمى ميارات مختمفة وحل 
 السذكالت.

طخائق التعميم 
 والتعمم

السحاضخات، الذخح، التسخيشات، التجريبات  -
التظبيكية عمى الحاسهب، التظبيق السيجاني، 

 رحالت عمسية.

 طخائق التقييم
اسئمة مباشخة، امتحانات يهمية وشيخية، الشقاش،  -

 اضافية، امتحانات فرمية. نذاطات
 بشية السقخر  .23
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مخرجات التعمم  الداعات سبهعاأل  .24
  المطمهبة

 طريقة التقييم طريقة التعمم اسم الهحدة

السكتب الدياحي، البشاء  معخفية 4  (31 
 القانهني لذخكات الدفخ.

 اسئمة واجهبة محاضخة

ية  الدياحالذخكات  انهاع   معخفية 4  (32
 وكالة، نقل، سياحة وسفخ. 

 القاء اسئمة محاضخة

وكالء الدفخ، مشظسه الخحالت  معخفية 4  (33
 الدياحية .

االستساع 
 وطخح اسئمة

 حالة دراسية

البشاء اإلداري لهكالء الدفخ  ، وججانيةمعخفية 4  (34
 والدياحة .

 عرف ذىشي محاضخة

البشاء اإلداري لهكالء الدفخ  مياراتية، معخفية 4  (35
 والدياحة .

 عرف ذىشي  محاضخة

 طخح اسئمة محاضخة  الهيكل التنعيمي لمذركة الدياحية.  مياراتية، معخفية 4  (36
خظهات إنذاء السكتب الدياحي  مياراتية، معخفية 4  (37

) اتخاذ القخار، السهقع، 
 التجييد، العاممين (  .

االستساع 
 وطخح اسئمة

 اسئمة واجهبة

خظهات إنذاء السكتب الدياحي  معخفية 4  (38
) خظة العسل، السيدانية، 

 اإلعالن، األفتتاح ( .

االستساع 
 وطخح اسئمة

 مشاقذة 

الخجمات التي تقجميا شخكات  معخفية 4  (39
الدياحة ووكاالت الدفخ ) 

الحجد التقميجي، الشقل، 
 الحدابات، السبيعات ( .

االستساع 
 وطخح اسئمة

 دراسة حالة 

البخامج الدياحية، معشى  معخفية 4  (41
الخحالت السشظسة، كيفية إعجاد 
وتشظيم بخامج الخحالت، تدعيخ 

 البخامج الدياحية .

 طخح اسئمة مشاقذة

 عرف ذىشي محاضخة  السشظسات الدياحية الجولية.  معخفية 4  (41
 اسئمة ومشاقذة  محاضخة مشظسات الظيخان الجولي .  معخفية 4  (42
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السفاليم واالصظالحات  مياراتية، معخفية 4  (43
السدتخجمة في الذخكات 

 الدياحية وشخكات الظيخان .
 

 دراسة حالة  محاضخة 

سياسة التهزيع الستبعة في  مياراتية، معخفية 4  (44
 الخحالت السشظسة .

 عرف ذىشي مشاقذة

كتيبات الخحالت التي يرجرىا  مياراتية، معخفية 4  (45
 مشظسه الخحالت الدياحية .

 

 اسئمة ومشاقذة محاضخة

نظام الحجد اإللكتخوني         مياراتية، معخفية 4  (46
( C R S )  ٔظبَ اٌزٛصٌغ ،

، خذِخ    (G D S)اٌؼبًٌّ 

اٌحجض ٚاالعزؼالَ، ٍِّضاد 

 إٌظبَ ٚعٍجٍبرٗ .

تظبيقات عمى  مشاقذة
 الحاسهب 

أداء نظم الحجد اإللكتخوني،  مياراتية، معخفية 4  (47
استخجامات نظم الحجد 
اإللكتخوني، طخق جسع 
السعمهمات من السهردين 

 إلكتخونيًا .

 اسئمة ومشاقذة محاضخة

طخق احتداب التكمفة، األرباح،  مياراتية، معخفية 4  (48
مخاطخ تهاجو نظم الحجد، 

أمثمة لمشظم اإللكتخونية في عسل 
 الحجد اإللكتخوني .

 

االستساع 
 وطخح اسئمة

 أسئمة ومشاقذة

فكخة عن نظام االماديهس،  مياراتية، معخفية 4  (49
اتحاد الشقل الجهي ) االياتا (، 
األىجاف، السيام، العزهية، 
تقديسات إدارية ثالث في 

 العالم.
 

 أسئمة ومشاقذة محاضخة
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رمد االتحاد الجولي لمشقل الجهي  معخفية 4  (51
لمسظارات، مشظسة ) االيكاو(، 
أمثمة الخمهز السدتخجمة في 
شخكات الظيخان، مرظمحات 

 الظيخان.
 

عرف ذىشي  محاضخة
 ومشاقذة 

 مياراتية، معخفية 4  (51
 ووججانية

أنهاع الخحالت ورمهزىا، اسعار 
تحاكخ الظيخان واقداميا وطخق 

 احتداب الهزن السدسهح . 

محاضخة 
 ومشاقذة 

 اسئمة ومشاقذة

 مياراتية، معخفية 4  (52
 ووججانية

الدياسات البيعية لتحاكخ 
 الظيخان .

 

االستساع 
 اسئمة وطخح

 دراسة حالة 

 مياراتية، معخفية 4  (53
 ووججانية

نظام الحجد اإللكتخوني العسمي 
 لذخص واحج .

 
 

 مشاقذة
االستساع 
 وطخح اسئمة

تظبيقات عمى 
 الحاسهب

 معخفية، مياراتية 4  (54
 

نظام الحجد اإللكتخوني 
 )العسمي( لذخص واحج .

 

االستساع 
 وطخح اسئمة

تظبيقات عمى 
 الحاسهب

نظام الحجد ألسخة تتكهن من  معخفية، مياراتية  4  (55
 زوج وزجتو مع طفل ) العسمي(.

   

تظبيقات عمى  محاضخة
 الحاسهب

ن من نظام الحجد ألسخة تتكه  معخفية، مياراتية  4  (56
  .زوج وزجتو مع طفل ) العسمي(

 مشاقذة
االستساع 
 وطخح اسئمة

 دراسة حالة

نظام الحجد لسجسهعة سياحية  ، مياراتية معخفية 4  (57
Tourist Group)  ( تتألف

 شخص .   15من 
 

 اسئمة ومشاقذة  محاضخة
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 مياراتيةمعخفية،  4  (58
 

نظام الحجد لسجسهعة سياحية 
Tourist Group) )   تتألف

 شخص .  15من 
 

تظبيقات عمى  محاضخة
 نظام الحجد 

طخق التدعيخ عسميًا وكيفية  مياراتية، معخفية 4  (59
ادخال السعمهمات التي تخص 
سعخ التحكخة لمخظهات الدابقة 
 السكسمة لمحجد اإللكتخوني .

 

 مشاقذة
االستساع 
 طخح اسئمة

تظبيقات عمى 
 نظام الحجد 

مالحظات عامة لشظام  مياراتية، معخفية 4  (61
 االماديهس ) عسمي ( .

تظبيقات عمى  محاضخة
 نظام الحجد 

 

  



  
 91اٌصفسخ 

 
  

 نمهذج وصف المقرر

 وصف المقرر:

 

 

 

 السعيج التقشي كخبالء التعميسيةالسؤسدة   .25
 تقشيات الدياحة القدم العمسي / السخكد  .26
 TGPk1 اسم/ رمد السقخر   .27
 ادارة االطعسة والسذخوبات الدامي /  اشكال الحزهر الستاحة  .28
 سشة الفرل/ الدشة  .29
 ساعة دراسية 180 عج  الداعات الجراسية / الكمي  .31
 14/1/2118 تاريخ اعجاد ىحا الهصف  .31
بادارة السظاعم وتعخيف السظعم ومكهناتو : تعخيف الظالب العام اىجاف السقخر  .32

وكحلك ، بالجهانب الستعمقة في اقدام االطعسة والسذخوبات وانهاع 
 . السظاعم في العخاق والعالم 

 

33.  
 مخخجات السقخر

 وطخائق التعمم والتقييم

االىجاف  - خ
 السعخفية

ادارة  التعخف عمى اىم السبادئ االساسية في عمم
 السظاعم والسذخوبات .

التعخف عمى االطخ الشظخية الدارة السظاعم 
 والسذخوبات  .

التعخف عمى التظهر االداري لمسظاعم والتعخف 
 عمى انهاعيا .

االىجاف  - د
 السيارية

اجخاء رحالت عمسية ميجانية الى مهاقع الجحب 
الدياحي، لمتعخف عمى االنهاع السهجهدة من 

 السظاعم .
تقاريخ وبحهث متشهعة في السجال عخض 

يهفخ وصف السقخر ىحا ايجازًا مقتزبًا الىم خرائص السقخر ومخخجات التعمم الستهقعة من الظالب 
تحكيقيا مبخىشًا عسا اذا كان قج حقق االستفادة القرهى من فخص التعمم الستاحة، وال بج من الخبط بيشيا 

 وبين وصف البخنامج.
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 الدياحي.

طخائق التعميم 
 والتعمم

 السحاضخة العمسية. .11
 السشاقذة بين الظمبة. .12
 رحالت سياحية. .13
 تقاريخ ميجانية. .14
 تقاريخ تخص السحاضخات. .15
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 اعظاء الهاجبات السشدلية.

االىجاف   -ج
الهججانية 
 والكيسية
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تشسية قجرات الظالب عمى تحميل الستغيخات 

االجتساعية لمتعخف عمى ميارات مختمفة وحل 
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طخائق التعميم 
 والتعمم
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 ًصف اٌجشنبِح األوبدِّّ

 

ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة الفخات االوسط التقشية السؤسدة التعميسية .0

 تقشيات الدياحة قدم  / كخبالءالسعيج التقشي  / السخكد  القدم العمسي .2

او اسم البخنامج األكاديسي  .3
 السيشي 

 الدمهك السيشي

 تقشي دبمهم  اسم الذيادة الشيائية  .4

 :الشظام الجراسي  .5
 سشهي /مقخرات /أخخى 

 سشهي 

 ABET السعتسج   بخنامج االعتساد .6

 القظاع الخاص ، القظاع العام . السؤثخات الخارجية األخخى  .7

 2119-9-16 تاريخ إعجاد الهصف  .8

 البخنامج األكاديسيأىجاف  .9

اعزخذاَ اٌغٍٛن إًٌّٙ فً ِجبي بالسعخفة العمسية الظالب دويج تييجف البخنامج االكاديسي الى  -1

 .اٌغٍبحخ

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزمٍٍُ جشٔبِجِخشجبد اٌ  .01
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 االهداف المعرفية  - أ
  . في الدياحة العراقيةالعمهم الدمهكية: عمم االجتماع ، عمم النفس ، الدمهك المهني بتعريف الطالب    -0أ

 الدياحة . االهتمام بالدمهك المهني فيمعرفة االسباب التي ادت إلى  -2أ

 .المنعمات الدياحيةفي  انهاع الدمهك المهنيالتعرف عمى  .3أ

 .والذخرية والدوافع في مبادئ الدمهك المهنياالدراك تزويد الطالب بمعمهمات معمقة عن . 4أ

   .بتأثير الدوافع واالتجاهات والذخرية في تغيير سمهكيات الدائح العراقيتعريف الطالب   .5أ

 جشنبِح ٌخبصخ ثبٌا ْخاٌّيبسات األىذاف–ة 

  . والتعرف عمى اسبابها الحكيكية الدمهكيات الدمبية لمدياحة في العراقتمكين الطالب من نقد  –0ب 

  .الدمهكيات التي تعمل عمى بناء شخرية الدائح  تعزيز الطالب بالمنهج التحميمي في قراءة –2ب 

 .برؤية عممية تحميمية بالدمهكيات المهنية في المؤسدات الدياحيةقراءة التطهرات التي حرمت  – 3ب 

 

 طرائق التعميم والتعمم      

 

 . الريفيالتجريب  –التجريب السشيجي  –الهرشة  -خةضالسحا

 

 

 طشائك اٌتمُْْ      

 

 التقييم اليهمي-5ة         االمتحانات النهائي -4ة االمتحانات الفرمي -3التحريرية االختبارات  -2االختبارات الذفهية  -0
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 الهجدانية والكيمية . األهداف -ج

 .الماضي ومد جدهر الحاضرمداعدة الطالب في فهم  -0ج         

الدمهكيات المهنية  التي تحدث في من خالل التعرف عمى  الدمهك المهنياستمهام الرهر المذرقة في تاريخ   -2ج
 .المؤسدات الدياحية العالمية

عممهم من خالل  اتجاهاتهم الدمهكية وادراكهم لمعهاهر االجتماعيةفي تغير  دور االفرادتمكين الطالب من فهم  -3ج
  . المدتمر

 طشائك اٌتؼٍُْ ًاٌتؼٍُ     

  . التدريب الريفي  –التدريب الريفي المنهجي  –المختبر  –الهرشة  -رةضالمحا

 طرائق التقييم    

 

 التقييم اليهمي-5االمتحانات النهائية  -4االمتحانات الفرمية  -3االختبارات التحريرية  -2االختبارات الذفهية -0

 

 

 

 المنقهلة )المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التهظيف والتطهر الذخري(.التأهيمية المهارات العامة و  -د 

 .تخريج نماذج من الطمبة لها القدرة عمى اكمال دراستها العميا -0د

 .تمكين الطمبة من العمل في المؤسدات االخرى القريبة من صناعة الدياحة -2د

 .وحمها الدمهكيات الدمبية  مداعدة الطالب في كيفية مهاجهة  3د

 طشائك اٌتؼٍُْ ًاٌتؼٍُ          

 . التدريب المنهجي -التدريب الريفي -المختبر –الهرشة  –رة ضالمحا

 

 طشائك اٌتمُْْ          
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 التقييم اليهمي –النهائية  االمتحانات –االمتحانات الفرمية  -االختبارات التحريرية –االختبارات الذفهية 

 

 ثنْخ اٌجشنبِح  .00

اٌّشزٍخ 

 اٌذساسْخ

 اٌسبػبد اٌّؼتّذح اسُ اٌّمشس أً اٌّسبق سِز اٌّمشس أً اٌّسبق

 ػٍِّ نظشُ

 9 1 اٌغٍٛن إًٌّٙ  ىٌٚاأل

 

 اٌتخطْظ ٌٍتطٌس اٌشخصِ .02

 .(  والمؤسدات الدياحية   االرشاد الدياحي عمل مذاريع التخرج ) يقهم القدم بتطهير قدرات طمبته الذخرية من خالل

 (اٌّؼيذاألنظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍْخ أً  غ)ًضِؼْبس اٌمجٌي  .03

 الخظط التظهيخية لمقدم. -1
 رغبة الظالب. -2
 معجل الظالب.  -3
 .نهع الفخع الستخخج مشو الظالب -4

 أىُ ِصبدس اٌّؼٌٍِبد ػن اٌجشنبِح .04

 . الجامعةالمناهج العممية المقررة في المجان القطاعية المتخررة في  -0
% من المنهج المقرر وحدب متطمبات سهق العمل 21التعديالت المقترحة من قبل تدريديي المهاد بندبة التتجاوز  -2

 حاصل في العالم حاليا.عتماد  الوالتطهر العممي اال
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم

 ِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّطٌٍثخ ِن اٌجشنبِح 

اٌسنخ / 

 اٌّستٌٍ

سِز 

 اٌّمشس

 أسبسِ اسُ اٌّمشس

أَ 

 اختْبسُ

األىذاف 

 خْاٌّؼشف

األىذاف 

 ْخاٌّيبسات

اٌخبصخ 

 جشنبِحثبٌ

األىذاف 

اٌٌخذانْخ 

 ًاٌمّْْخ

بساد اٌؼبِخ اٌّي

ًاٌتأىٍْْخ 

 )اٌّنمٌٌخ

اٌّيبساد األخشٍ 

اٌّتؼٍمخ ثمبثٍْخ 

اٌتٌظْف ًاٌتطٌس 

 (اٌشخصِ

أ

1 

أ

9 

أ

3 

أ

4 

ة

1 

ة

9 

ة

3 

ة

4 

ج

1 

ج

9 

ج

3 

ج

4 

د

1 

د

9 

د

3 

 د

4 

اٌسٌٍن  - ًٌَاأل

 اٌّينِ

 √ √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √ اختْبسُ
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 مهذج وصف المقررن

 ًصف اٌّمشس

 جامعة الفخات االوسط التقشية السؤسدة التعميسية .1

 تقشيات الدياحة قدم –/كخبالء السعيج التقشي  / السخكد القدم العمسي  .9

 الثانيةالسخحمة  – الدمهك السيشي اسم / رمد السقخر .3

 عسمي –نظخي  أشكال الحزهر الستاحة .4

 سشهي  الفرل / الدشة .5

 ساعة 91 عجد الداعات الجراسية )الكمي( .6

 2119-9-19 تاريخ إعجاد ىحا الهصف .7

 المقررأهداف  .8

لمدائح في  الذخريةلدياحة وأثاره في بشاء الدمهك السيشي في  ابالسعخفة التظبيكية والعمسية عن الظالب  جيدو ت
 .العخاق

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ًطشائك اٌتؼٍُْ ًاٌتؼٍُ ًاٌتمُْْ ّمشساٌ.11

 ىذاف اٌّؼشفْخاأل -أ

 الدياحية. العمهم الدمهكية وعمم االجتساع وعمم الشفذ في السشظساتمعخفة  -1أ

 .بخامج الدياحية الستسيدةال-2أ
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 . من صشاعة الدياحةسخدودات االرباح وال -3أ

 .في العخاق الدياحة تدويج الظالب بسعمهمات معسقة عن   -4أ

 . السهاقع الدياحية االثخية التعخف عمى   -5أ

 

 .الخاصة بالمقرر يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . واكتدبو من خبخات تظبيقيا بذكل عسميتجريب الظالب عمى تظبيق ماتعمسو   – 1ب

 . تشسية قهة السيارة واالستشتاج والسالحظة لجى الظالب   – 2ب

 . الدياحية الستكاممةالدمهكية  بخامج اعجاد ال – 3ب

 

 طشائك اٌتؼٍُْ ًاٌتؼٍُ

 التجريب السشيجي –التجريب الريفي  – السختبخ–الهرشة  –خة ضالسحا

 طرائق التقييم

 التقييم اليهمي –االمتحانات الشيائية  –االمتحانات الفرمية  –االختبارات الشظخية  –االختبارات الذفهية 

 األىذاف اٌٌخذانْخ ًاٌمّْْخ -ج

 .في الحياة السعاصخة بشاء الدمهك السيشي لمفخد اىسية   -1ج

 في العخاق الدياحية اليامةلسشاطق في ا الديارات لمتعخف عمى سمهكيات االشخاص تشظيم و اعجاد -2ج

 . الدياحية الكيم والعادات والتقاليج في السشظساتالحفاظ عمى  -3ج

 

 طشائك اٌتؼٍُْ ًاٌتؼٍُ

 .التجريب السشيجي  – التجريب الريفي  –السختبخ  –الهرشة  –خة ضالسحا

 طشائك اٌتمُْْ



13 
 

 

 التقييم اليهمي –االمتحانات الشيائية  –االمتحانات الفرمية  –االختبارات الشظخية  –االختبارات الذفهية 

 ) اٌّيبساد األخشٍ اٌّتؼٍمخ ثمبثٍْخ اٌتٌظْف ًاٌتطٌس اٌشخصِ (. اٌّنمٌٌخاٌتأىٍْْخ اٌؼبِخ ً اٌّيبساد -د 

 .الدياحةالعمهم الدمهكية في الخاصة عن  جسع البيانات وتحميميا -1د

 . دياحيةال الدمهكيات الذائعة عنترحيح االخظاء  -2د

 . مداعجة الظالب في كيفية مهاجية السذكالت الدياحية  وحميا  -3د

 . الدياحية في مفاليم الدمهكيات البخامجاعجاد وتشظيم  -4د

 . بشاء وتشسية شخري الظالب  -5د
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 ثنْخ اٌّمشس.11

اسُ اٌٌزذح/ اٌّسبق اً  ِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّطٌٍثخ اٌسبػبد األسجٌع

 اٌٌّضٌع

 طشّمخ اٌتمُْْ طشّمخ اٌتؼٍُْ

ػٍَ أىّْخ اٌؼٌٍَ اٌسٌٍوْخ تؼشّف اٌطبٌت  3 1-9

ًػٍُ اٌنفس   ًػٍُ اٌنفس ًػٍُ االختّبع

 .فِ اٌّنظّبد اٌسْبزْخ

اٌؼٌٍَ اٌسٌٍوْخ: ػٍُ 

ِختجش –ِسبضشح  االختّبع ، ػٍُ اٌنفس  +شيشُ ٌِِّ 

ِفيٌَ االتدبىبد تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ  3 5 -3

 .  اٌسٌٍوْخ

 االتدبىبد، اٌّفيٌَ
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

اٌزُ  االدسان ِفيٌَ تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ  3 6

ّستخذَ فْو اٌفشد خجشاتو اٌسبثمخ ًزبخبتو 

اٌسبٌْخ ًطٌّزبتو ًسغجبتو اٌّستمجٍْخ فِ 

 تفسْش اٌّؤثشاد اٌجْئْخ

اإلدسان: ِؼنبه، 

اٌؼٍّْبد فشػْخ، 

 اٌؼٌاًِ اٌّؤثشح فْو
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

نّظ اٌشخصْخ ٌٍسبئر تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ  3 7-9

 . ًنظشّبتيب  ًانّبطيب 

 اٌشخصْخ اٌفشدّخ
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

ِؼنَ اٌذًافغ تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ  3 11-11

ًػاللتيب ثبٌسٌافز ًاٌذًافغ ثبٌسٌٍن 

 .افشدُ 

اٌذًافغ ًاٌسٌافز 

ًػاللتيب ثبٌسٌٍن 

 .اٌّينِ

ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

19-13 3 
ػٍَ اٌدّبػبد اٌصغْشح  تؼشّف اٌطبٌت 

 . اٌشسّْخ ًغْش اٌشسّْخ

ِفيٌَ اٌدّبػبد ششذ 

 اٌصغْشح
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

14-16 3 

اٌمْبدح ًػنبصشىب تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ 

ًنظشّبتيب ًسخبالتيب فِ اٌّنظّبد 

 اٌسْبزْخ

اٌمْبدح ، اٌنظشّبد، 

 االنّبط
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

17-19 3 
ِفيٌَ االتصبي تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ 

 ًانٌاػو ًاتدبىبد االتصبي

ِفيٌَ االتصبي ، 

 اتدبىبد االتصبي
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

91 3 
تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ ًسبئً االتصبالد 

 ًانٌاػيب ًًصبّب اٌسذّث اٌفؼبي

ًسبئً االتصبي، 

االتصبي اٌفؼبي،ـ 

ًصبّب زذّث االتصبي 

 اٌفؼبي

ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

91- 95 3 
نمً اٌّؼٌٍِبد ًتسذّذ ػٍَ  تؼشّف اٌطبٌت

 زدُ ًنٌع اٌّؼٌٍِبد ًػشض اٌّؼٌٍِبد

نمً اٌّؼٌٍِبد ، تسذّذ 

زدُ ًنٌع اٌّؼٌٍِبد 

 ، ػشض اٌّؼٌٍِبد

ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 

96 3 

وْفْخ اٌتؼبًِ ِغ تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ 

اٌسبالد االضطشاسّخ فِ اٌّنضّبد 

 اٌسْبزْخ

وْفْخ اٌتؼبًِ ِغ 

 اٌسبالد االضطشاسّخ
ِختجش –ِسبضشح   ٌِِّ +شيشُ 
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 اٌجنْخ اٌتستْخ.19

 .الكتب السشيجية  د الكتب السقخرة السظمهبة1

 السكتبة -1 )السرادر(د السخاجع الخئيدية 2
 السحاضخات التي يعظييا االستاذ. -2

السرادر والكتب ذات العالقة بالمغتين العخبية  -3
 واالنكميدية.

السجالت   د الكتب والسخاجع التي يهصى بيا  ا
 العمسية ، التقاريخ ،....

 

 كخبالء -مهقع السعيج التقشي 

 كخبالء –مهقع السعيج التقشي  ب د السخاجع االلكتخونية، مهاقع االنتخنيت

 

 

 

 خطخ تطٌّش اٌّمشس اٌذساسِ.13

 

 

 

 

97-98 3 
وْفْخ اٌتؼبًِ ِغ تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ 

 األشخبص ًاٌٌفٌد اٌشسّْن

وْفْخ اٌتؼبًِ ِغ 

األشخبص اٌشسّْن 

 ًاٌٌفٌد

ِختجش –ِسبضشح   

 

 ٌِِّ +شيشُ

 

 

 

99-31 3 
تؼشّف اٌطبٌت ػٍَ وْفْخ االستمجبي 

 ٌٍضٌْف ًاٌٌفٌد اٌشسّْخ
ِختجش -ِسبضشح  وْفْخ االستمجبي ٌٌٍفٌد  

 شيشُ -ٌِِّ
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