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 ؟ والمسمٌات التً ٌشملها مفهوم المرشد السٌاحً  االدوار 

 مرشد الرحلة  -مدٌر الرحلة     -قائد المجموعة        -مرافق     -وضح ومفسر      م 

 

؟)انزً انزً ٌشركض عهٍٓب االسشبد انسٍبحً انقٕاعذ اْىٔضح 

 اقزشحٓب انعبنى فشًٌبٌ رٍهذٌٍ (؟

انزٕافق ثٍٍ انًقٕيبد انسٍبحٍخ ٔيب ٌقذو يٍ يعهٕيبد  -1

 ٔحقبئق رزعهق ثبنًٕضٕع رارّ

ٍخ االسشبد انسٍبحً عهى طشٌقخ رقذٌى ٔاسركبص عًه -2

 بحٍخسٍانًعهٕيبد نهًجًٕعبد ان

اسركبص يفٕٓو االسشبدىبنسٍبحً عهى انعذٌذ يٍ انعهٕو  -3

 أ ربسٌخٍخ، جغشافٍخ أ يعًبسٌخ سٕاء كبَذ عهًٍخ

اٌ انٓذف انشئٍس نالسشبد نٍس انزعهٍى ٔانزهقٍٍ ٔنكُّ   -4      

 ًٍ فً انًغبيشح ٔانًزعخ ٔاالثبسحٌك

  ؟؟؟؟ االسشبد انسٍبحً؟ ٔضح اًٍْخثٍٍ / 

رسٓى يُٓخ االسشبد انسٍبحً فً رٍٓئخ يعهٕيبد ٔثٍبَبد  (1

 دقٍقخ ٔصحٍحخ ٔيٕثقخ 
 ٌسٓى االسشبد انسٍبحً فً رطجٍق آنٍبد انزسٌٕق انًجبشش  (2
ٌسٓى االسشبد انسٍبحً فً رحقٍق انزفبعم انًُشٕد ثٍٍ  (3

 حضبساد انشعٕة 
خزهفخ نهسبئح اشجبعب ٔاٌ ْزِ رزطهت انحبجبد ٔانذٔافع انً (4

انحبجبد ٔانذٔافع ٌزى رحقٍقٓب يٍ خالل رطٌٕش يُٓخ االسشبد 

 انسٍبحً
رزضًٍ يُٓخ االسشبد انسٍبحً عذدا يٍ انُشبطبد  (5

االجزًبعٍخ ٔاالقزصبدٌخ انفشعٍخ ْٔزِ انُشبطبد رؤدي انى 

صٌبدح انذخم انقٕيً يًب ٌُعكس اٌجبثب عهى رطٌٕش صُبعخ 

 انسٍبحّ 

الواجب توافرها فً  خمسا من الشروطذكر اس: 

الشخص الذي ٌسعى للحصول على ترخٌص ممارسة مهنة 
 االرشاد السٌاحً وفقا للنظام االردنً ؟ 

 الجنسٌة واتم العشرٌن من عمره اردنً .1

علٌة بجناٌة او جرم مخل بالشرف  محكومغٌر  .2

 واالخالق العامه

 ها االولى او ما ٌعادل الجامعٌةحاصال على الدرجه  .3

 والمعلوماتاالنجلٌزٌة  اللغةقد اجتاز امتحانً  .4

 السٌاحٌة

 التً تنظمها الوزارة الدورةقد اجتاز امتحان  .5

لممارسة مهنة المرشد السٌاحً وال ٌجوز له  متفرغا .6

 مزاولة اٌة وظٌفة او مهنة اخرى 

عند تقدٌم طلب االلتحاق بمهنة االرشاد  الوثائق المطلوبةما هً 

 السٌاحً؟
 الجامعٌةاالوراق  (1

 مصدقٌة عدم محكومٌة (0

 صورة عن الهوٌة الشخصٌة او جواز السفر (3

  المتبعة لحصول الشخص  الطرٌقة وااللٌةوضح

 ترخٌص العمل فً مهنة االرشاد السٌاحً ؟ 

د اللغة للتؤكد من لغته التً هترسل الوزارة االسماء لمع (1

 سٌختص بها 

 شهور  6ٌخضع لدورة مدتها  (0

العملً  , وبعد نجاحه ٌمنح ٌخضع المتحانٌن النظري و (3

 شهادة المزاولة لمهنة االرشاد . 

 

بها من قبل المرشد السٌاحً عند  االلتزامما هً االمور الواجب 
 مهم جدا ؟؟؟؟ممارسة مهنتة؟

 المواطنه الصادقة  باخالقالتحلً  -أ
 المقرر الزيارتداء  -ب
( على صدره اثناء العمل الباجهوضع الرخصة ) -ت

 الوزارة اا السائح وموظفوواظهارها لٌطلع علٌه
 رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل  تسلٌم -ث
على اكمل وجه اثناء مرافقته لالفواج  بواجباتهالقٌام  -ج

السٌاحٌة من اعطاء المعلومات الوافٌة والدقٌقة وشرحها 

 2وااللتزام بالمواعٌد المحددة للبرنامج السٌاحً

 المرشدٌن السٌاحٌٌن ؟ انواع

 فً جمٌع مناطق المملكةعام  :
 فً موقع جغرافً محددخاص:
 ٌنظم ورٌتب وٌنسق وٌنفذ البرنامج السٌاحًمنظم:

 ٌمتاز بالكفاءة وٌبرز جمال الطبٌعة وصحة البٌئةمستكشف:
 المإسسات الرسمٌة للدولة

 الشركات التجارٌة والصناعٌة

 ) مرشد عام / مرشد خاص ( فقط  االردنانواع المرشدٌن فً 



 

 نظامٌٌن

0202 

الخصائص الشخصٌة للمرشد  ؟مهارات االرشاد السٌاحًأهم 

 السٌاحً ؟
 

ٌمتلك الروح  –: ملما بالمعارف والمعلومات  الفنٌةالمهارات  -1

 ٌسعى للتجدٌد –البحثٌة 
 –القدرات العقلٌة  –: تشمل السمات الشخصٌة  الذاتٌةالمهارات  -0

 –الثقة  –قوة االرادة  –الشعور بالمسإولٌة  –المبادأه واالبتكار 
 الصدق  – االمانة الشخصٌة –المرونة  –االعتداد بالنفس 

 –: قدرته على رإٌة البرنامج بشكل متكامل  االدراكٌهالمهارات  -3

تفهمه لشبكة العالقات العامة معرفة واضحة باوضاع المجتمع 
 الجمتع المحلً .التشرٌعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة , وعالقته ب

: فنه بالتعامل مع البشر بمستوٌاتهم  االجتماعٌةالمهارات  -4

 ان ٌكون متطلع بعمق على الطابع البشري –المختلفة
 امثلة  8المهارات الذاتٌة اتى وزاري 

فً  قبل البدءاذكر اربعا من واجبات المرشد السٌاحً 
 البرنامج السٌاحً؟ تطبٌق

 معرفة األجر الشخصً له اوال -1
ناقشة ما جاء بالبرنامج السٌاحً بتفاصٌله جمٌعها م -2

 قبل اعطاء الموافقة او الرفض على ذلك
االنتباه الى االمور القانونٌة جمٌعها لكٌال ٌرتكب  -3

 المرشد السٌاحً اي مخالفة فً اثناء قٌامه بالعمل
معرفة متطلبات السائح المشمولة فً البرنامج  -4

 السٌاحً 
 

 المجموعة قبل وصول اهم واجبات المرشد السٌاحً

 السٌاحٌة؟
دراسة البرنامج المتفق علٌه جٌدا والتاكد من دقة المواعٌد  -1

    وقابلٌتها للتنفٌذ
تجهٌز قائمة باسماء افراد المجموعة السٌاحٌة القادمة  -0

 وباكثر من نسخة
تهٌئة المطبوعات المقرر توزٌعها على افراد المجموعة  -3

 السٌاحٌة 
المصروفات التً تتطلب الدفع  استالم سلفة مالٌة لتغطٌة -4

 النقدي المباشر
 التاكد من سالمة وسٌلة النقل السٌاحً ونظافتها -5
 التؤكد من التجهٌزات الفنٌة للحافلة  -6

 المجموعة السٌاحٌة  عند استقبالالسٌاحً واجبات المرشد 

 ضرورة الوصول الى موقع التقاء افراد المجموعة -1
مة فً مكان رفع الفته باسم شركته والشركة المنظ -2

     مناسب
التعرف الى المجموعة وقائدها ومساعدتهم فً انجاز  -3

 المعامالت الرسمٌة
عد الحقائب ولصق ملصق الشركة الخاص بذلك  -4

 علٌها
التاكد من عدد االفراد فً المجموعة عند الصعود الى  -5

 الحافلة
 العودة الى مكان االقامة  -6
 تسلٌم الغرف للمجموعة  -7
 ) سإال فرعً(موعه االجتماع مع قائد المج -8

الى مكان  اثناء العودةما هً االجراءات التً ٌقوم بها المرشد 

 رٌق اثناء العودة لمكان االقامة ؟وفً الط  االقامة؟
 الترحٌب بافراد المجموعة السٌاحٌة -1

 تقدٌم موجز عن برنامج الرحلة السٌاحٌة ومواقع اقاماتهم -0

 توضٌح العملة الوطنٌة وفئاتها وكٌفٌة التحوٌل -3

 تقدٌم شرح مبسط عن العادات والتقالٌد -4

 سؤال فرعي         

 

المرشد السٌاحً مع قائد المجموعة  جتماعابرر اهمٌة 

السٌاحٌة بعد االنتهاءمن عملٌة استقبال المجموعةالسٌاحٌة 
 وتسكٌنهم بالفندق ؟ 

 تدقٌق اسماء االفراد فً المجموعات كافة -1

االتفاق على اسلوب تنفٌذ البرنامج ووقت الحركة  -2

 صباحا

القضاٌا الخاصة بالمجموعة مثل مرض احد افراد  -3

 المجموعة

 الرحلة السٌاحٌة؟ اثناء تنفٌذ برنامججبات المرشد السٌاحً وا

االلتزام الدقٌق ببرنامج الرحلة السٌاحٌة وعدم اجراء اي  -1
       تغٌٌرات  

 االلتزام التام بالمواعٌد   -0
 تفتٌش الحافلة السٌاحٌة    -3
التاكد من حجوزات المطاعم واالقامة بالتواصل مع الشركة  -4

 السٌاحٌة المنظمة
 التاكد من عدد افراد المجموعة السٌاحٌة  - 5      

 التؤكد من عدد الحقائب  - 6

 االلتزام بدقةعرض المعلومات  المعطاة عن المواقع السٌاحٌة -7 



 عند انتهاءما هً الخطوات التً ٌتبعها المرشد السٌاحً 
  البرنامج وتودٌع المجموعة  السٌاحٌة؟

المتعلقة  تسلٌم قائد المجموعة الوثائق والوصوالت -1
 بافراد المجموعة

 التاكد من جوازات السفر -2
 التاكد من تذاكر السفر وصالحٌتها -3
 تدقٌق الحسابات الشخصٌة الفراد المجموعة كافة -4
 التاكد من عدد الحقائب -5
التاكد من عدد المسافرٌن قبل مغادرة المجموعة  -6

 المطار
 النتظار حتى رحٌل المجموعة  -7
ٌمها وحصر كتابة تقرٌر مفصل عن الرحلة لتقٌ -8

 المصروفات وتطوٌر البرنامج

والخطرة التً  الحرجة اسس التعامل مع الحاالتاذكر اهم 

  تواجه المرشد السٌاحً؟
 ان ٌكون على قدر كبٌر من التحكم باعصابه -1
التغلب على بعض التشنجات التً من الطبٌعً ظهورها على  -0

 السائح
 عدم اظهار اي نوع من ردة الفعل مهما كانت الحاله -3
 ظهار اكبر قدر ممكن من الثقة بالنفس للسائحا -4
التركٌز على االشخاص الذٌن حاالتهم النفسٌة اضعف من  -5

 حٌث طمؤنتهم
كبح جماح ) منع ( اي شخص التصرف على طرٌقته  -6

 الخاصه
ان ٌتوفر فً جٌب المرشد دفتر صغٌر علٌه ارقام الهواتف  -7

 المهمة

 لسٌاحً؟فً االرشاد ا اهداف العالقات العامهاذكر اهم 

 ) مهم ( مٌزه عن السإال المقابل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والسإال االسفل

  ٌة متكاملة لتحقٌق االهدافماعال برامجوضع  -1

 جٌدة للبلد والمنشؤة السٌاحٌة سمعةبناء  -2

 عن عادات وتقالٌد المجتمع صورةاعطاء  -3

 السٌاحً بٌن سكان المواقع السٌاحٌة الوعًنشر  -4

فً مهنة االرشاد  العملااللتزام بؤخالقٌات فسر اهمٌة 

 السٌاحً ؟) ما ٌمكن ان نستفٌده من االلتزام االخالقً (؟؟

: ٌإدي االلتزام باخالق العمل فً مهنة االرشاد السٌاحً الى 32س

 عدة امور اذكرها؟
جمٌلة عن البلد المضٌف تساعد على صناعة  صورةاعطاء  -1

 السٌاحة فٌه
 الدخل القومًالسٌاحً مما ٌنعكس اٌجابا على  الدخلزٌادة  -0
 المرشد السٌاحً بنفسه ثقةدعم  -3
 للخطرتقلٌل تعرض المإسسات السٌاحٌة  -4

 

لدى المرشد السٌاحً؟ مع  مهارات العالقات العامةاهم 

 ؟؟؟او ٌكون عالقته () مع من ٌتعامل توضٌح كل منها؟
 عالقته بالسٌاح 

  عالقته مع العاملٌن بالفنادق)الغاء الحجز وتعدٌله

 وتؤكٌده (

 ه بشركات النقل والسٌاحةعالقت 

 عالقته باصحاب الخدمات السٌاحٌة 

 عالقته بالهٌئات المختصه  

  وتكوٌن عالقات جٌدة وطرٌقة محادثتهم معرفة اصول عملهم

المشتركةفً عملٌة االتصال  االطراف الخمسةاذكر س:

 ؟ السٌاحً 
  المرسل: )المرشد السٌاحً( -1

 كلمات مجموعة ال مات السٌاحٌة(الرسالة: )المعلو -0

 القناة : )وسٌلة االتصال -3

 المستقبل: )السائح( -4

 ارجاع األثر: )االستجابة( -5

 

وضح اهم االجراءات المتبعة من قبل المرشد السٌاحً فً 

 السٌاحً ؟ اجراء االتصالعند  عملٌة االتصال السٌاحً؟

 ؟؟؟؟؟ التاكد من غرض االتصال -1

 معرفة المجموعة السٌاحٌة -2

 ل فً ذهنهٌبنً رسالته واضعا المستقب -3

 اختٌار وسٌلة االتصال المناسبة -4

 اختٌار وقت االتصال المناسب -5

 فً القطاع السٌاحً؟  اهداف مٌثاق العملعدد اهم  

 تعزٌز انتماء العامل لمهنته ورسالته  -1

 تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتقدمه -0

 االرتقاء بالسٌاحة -3

ته توعٌة العمل وتحفٌزه فً مهنة االرشاد السٌاحً باهمٌ -4

 ودوره فً بناء مستقبل وطنه

 

فً مٌثاق  االمثلة على القٌم العلٌاعدد بعض 

 ؟؟؟؟اخالقٌات االرشاد السٌاحً 

 الصدق فً القول   -1

 العدل فً الحكم  -0

 االخالص فً العمل -3 

 

 

 حً ؟ فً عمل المرشد السٌا مصادر االخالقٌاتاذكر اهم 

  
 ٌد   البٌئة االجتماعٌة والعادات والتقال -1

 التشرٌعات السٌاحٌة        -0

 ( فرعً) سإال مهم  المصدر الدٌنً    -3



 

  العمل فً االرشاد السٌاحً مصادر اخالقٌاتمن 

(حٌث أمرت االدٌان السماوٌة  المصدر الدٌنً)  

 مهم  االنسان بعدة امور اذكرها ؟

 حسن المعاملة –3     طاعة هللا  -0    التقوى  -1

معاملة الجمٌع معاملة  -5ملة  االستقامة فً المعا -4  

 حسنة 

االمر بالمعروف والنهً عن  -7نصٌاع ألوامر هللا  اال -6

 المنكر

 

التً تنبع من التشرٌعات (  القوانٌن) المصادر ستا منعدد 

والتً تشكل مصدرا مهما  عمل المرشد السٌاحً  فً السٌاحٌة 

عدد  ) ؟ مصادر االخالق فً العمل بمجال االرشاد السٌاحًمن 

  ( ؟؟ القوانٌن

 التً تحدد عمله   القوانٌن -0الضوابط االخالقٌة       -1

القوانٌن التً تحثه على  -4سلوكه التً تحدد   القوانٌن -3 

 االرتقاء بالعمل السٌاحً  - 5   التمسك باالخالق الفاضلة

 تقدٌم خدمة جلٌلة للمجموعات القادمة لالردن -6 

جب توافرهما فً الشخص الذي ٌمارس الوا لشرطانا

نظام الخدمة المدنٌة فً التً اكدها  االرشاد السٌاحًمهنه 

 االردنٌة الهاشمٌة ؟  المملكة

 ) ان ٌكون صالحا من الناحٌة االخالقٌة (

 ) حسن السمعة ( 

  باخالقٌات مهنة االرشاد السٌاحً؟ وسائل النهوضاذكر اهم 

 لوكٌات المرشد السٌاحًوضع قانون او قواعد اخالقٌة لس -1

وضع ما ٌسمى بـ )االستشارة االخالقٌة( لدى الجهات  -0

 المشرفة على عمل المرشد السٌاحً

 عقد دورات تدرٌبٌة للمرشد السٌاحً -3

 وضع حوافز مادٌة ومعنوٌة للمرشدٌن السٌاحٌٌن -4

آلداب السٌاحة,   العالمٌة قرار المدونهعلى ماذا ٌنص 

فٌما  العامة لألمم المتحدةاهداف الجمعٌة ومتى أقر؟ ما 

 ٌتعلق بتنشٌط السٌاحة وتنمٌتها ؟ٌكرر ... بصٌغتٌن ؟؟؟؟
 االسهام فً التنمٌة االقتصادٌة -1
 التفاهم الدولً  -2
 السالم والرفاهٌة -3
 االحترام العالمً لحقوق االنسان -4
 الحرٌات االساسٌة وتوفٌرها للجمٌع دون تمٌز  -5
 

ٌما ٌتعلق من اهداف الجمعٌة العامة لالمم المتحدة ف
 توفر الحرٌات للجمٌعبتنشٌط السٌاحة وتنمٌتها ان 

 ) امور ( اذكرها  تمٌٌز من حٌث اربعة اسسدون 

 اللغة  ( -الجنس    -ٌن   الد   -)  العرق    
تشرٌن االول/اكتوبر سنه 1اٌلول/سبتمبر و  07اقر فً الفترة 

لً م فً دورتها الثالثه عشر التً عقدت فً سانتٌاغو تش1999ٌ

 (426واعتمدت بموجب قرار رقم ) 

 

 
 .؟الدولٌةأنواع المنظمات السٌاحٌة اذكر أهم   

 . حكومٌة وغٌر حكومة    حةمفتوحة غٌر مفتو .1

 . قضائٌة وإدارٌة أو تشرٌعٌة   4 . شاملة ومتخصصة3

 . تنتهج مبدأ العمل التطوع6ً  . عالمٌة وإقلٌمٌة5

 تذكر كلمة عكس؟؟؟؟؟؟

 .المنظمات السٌاحٌة الدولٌة ائصخصوضح أهم 

 تتصف المنظمات السٌاحٌة الدولٌة بعدة خصائص, اذكرها:
 تتؤلف من مجموعة من الدول ذات السٌادة. .1

 تتمتع بصفة الدٌمومة )االستمرارٌة(. .2

 أساسها القانونً عبارة عن معاهدة دولٌة. .3

 .        تمتلك الشخصٌة القانونٌة. 4

 ات مختلفة.        تتضمن اجهزة وهٌئ5

 .      تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول على تحقٌقه6

 .؟غٌر الحكومٌةوسمات المنظمات السٌاحٌة خصائص أهم   رواذكوضح 

 ال تتمتع بالشخصٌة أو األهمٌة القانونٌة .1

 تخضع المراكز التابعة لها إلى قانون البلد الموجودة فٌه. .0

 ال تتمتع بؤي امتٌازات أو إعفاءات .3

 

الوحدة 

 الثانٌة



 :للمنظمات السٌاحٌة  مصادر القواعد القانونٌةأهم اذكر 

 ( دولٌة) تذكر كلمة والدولٌة.؟

 دولٌةاتفاقٌات ومعاهدات  .1

 العام الدولًمبادئ القانون  .2

 الدولٌةالقرارات الصادرة عن المنظمة  .3

 لدولٌة.         األعراف ا4

 .؟فً منظمة السٌاحة العالمٌة مزاٌا العضوٌةوضح أو بٌن أهم 

 حول القضاٌا السٌاحٌة المشورةاالستفادة من -1

 السٌاحة تحكماإلسهام فً تبنً معاٌٌر عالمٌة وممارسات --0

 تحلٌلها ونشرهاالبٌانات المؤخوذة من البلدان  جمعاالستفادة من .-3

معلومات المنظمة  لبنكحق الوصول  -5 التصوٌتتمتع الدول بحق -4

 التدرٌبٌة  الدوراتالمشاركة فً  -6

 مع صناع القرار بؤعلى المستوٌات  التشاور -7

 

 :؟ ؟؟؟التً تقدمها منظمة السٌاحة العالمٌة البرامجأهم هً 

 ؟؟؟؟؟تنمٌة تذكر كلمة 

 التً تتمثل بها منظمة السٌاحة العالمٌة. النشاطاتأو اذكر 

 الموارد البشرٌة تنمٌة. 3 التنمٌة. التعاون من أجل 1

 السٌاحٌة للتنمٌةجودة النوعٌة . ال4 المستدامة التنمٌة. 0

 إحصائٌات التحلٌل االقتصادي. 5

 مكثف سٌاحة

 0202نظامٌٌن 

 ذكر فقط ؟العربٌةالسٌاحٌة  منظماتاذكر أهم ال
 

  . منظمة السٌاحة العربٌة1

 . مجلس الطٌران المدنً للدول العربٌة0

 . االتحاد العربً للفنادق 3

 . اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة والسفر العربٌة4

 ات السٌاحٌة االردنٌة. المنظم5

 ذكر فقط األردنٌة.؟لسٌاحٌة المنظمات ااذكر أهم 
 . هٌئة تنشٌط السٌاحة0 . وزارة السٌاحة واآلثار1

 . جمعٌة مكاتب وشركات السٌاحة والسفر4  . جمعٌة الفنادق األردنٌة3

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌئٌة البحرٌة5

 . الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعه6

 جمعٌة أصحاب المطاعم السٌاحٌة األردنٌة .7

 الدولٌة لتطوٌر القطاع األهداف العامة لالتفاقٌاتاذكر أهم 

 السٌاحً. 

 أهداف االتفاقٌات الدولٌة فً تطوٌر القطاع السٌاحً:

 التعاون بٌن الدول الموقعة على االتفاقٌة فً التروٌج.  1

 السٌاحً 

 ٌة بٌن الدولتحفٌز وتدفق االستثمارات السٌاح . 0 

 ) الجمارك والضرائب ( تخفٌف القٌود األمنٌة.  3 

 بناء أنظمة إلكترونٌة للحصول على التؤشٌرات السٌاحٌة.  4 

 جاللة الملك عبد هللا  وانجازات جهودوضح أو اذكر أهم 

 فً االتفاقٌات  بن الحسٌن حفظه هللا  لثانًا

 الدولٌة فً تطوٌر القطاع السٌاحً.؟

 وى المعٌشً للمواطن األردنً.رفع المست1

 .تطوٌر المواقع األثرٌة والسٌاحٌة0

 .تحقٌق تقدم ملموس فً تنفٌذ المشروعات السٌاحٌة3

 .نمو فً االستثمار السٌاحً وزٌادة الدخل القوم4ً

 .انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌة5

 .توقٌع اتفاقٌة شراكة مع االتحاد األوروب6ً

 ألٌفتا.توقع اتفاقٌة ا7

 .توقٌع اتفاقٌة التجارة الحرة العربٌة8

 .توقع اتفاقٌة التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة9

فً الحفاظ على امن واستقرار  0212( عام 14.حٌازة االردن على المرتبة )12

 المواطنٌن وتوفٌر االمن السٌاحً واالهتمام به .

 حالمعا فً  ) تكتب اجابة السإالٌن كجهود واتفاقٌات

 طلب السإال اذكر الجهود , ولكن اذا طلبت االتفاقٌات

 ( 9/ الى /  5من نقطة ) تكتب لوحدها فقط
االٌفتا  /  الشراكة مع االتحاد االوروبً / التجارة الحرة العربٌة / 

التجارة الحرة مع الوالٌات المتحدة / انضمام االردن لمنظمة التجارة 

 العالمٌة 

 

 كل من االتفاقٌات لتطوٌر السٌاحة مع الدول  نمتى وقع األرد

 التالٌة؟

 1999  المغرب ـــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224            الكوٌت ـــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224  اإلمارات ــــــــــــ األردن ــــــ -

 0224  سٌااالتحادٌة  ـــــــــ      رو            األردن ــــ -

 0225   ــــ           كورٌا          ــــــــ      األردن ـ         -

 0226            جان ــــــــــــــأذربٌ          األردن ــــــ       -   



 

 ) لو اتى السإال : تصنف المنظمات الدولٌة تبعا لثالث عوامل اذكرها ( : أقسام المنظمات الدولٌة حسباذكر/ عدد 

 ؟؟؟؟؟؟ السلطة التً تمارسها    -العضوٌة     -هدف    ال  -حسب :   

 ,....................... ) تقسم المنظمات تبعا لهدفها الى (:  ) حفظ مثال ( ؟؟؟؟؟هدفــــــــــــــــــــها: .1

 منظمات خاصة, وتقسم إلى:مع ذكر مثال ؟؟؟؟؟؟ -ب                     منظمات عامة. –أ 

 اقتصادٌة.) صندوق النقد الدولً (                                                     

 ) الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة (  علمٌة.                                                  

 ) منظمة العمل الدولً (  اجتماعٌة وإنسانٌة ) منظمة السٌاحة العالمٌة (                                                   

 تتعلق بالمواصالت )  اتحاد البرٌد العالمً  ( ) االتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة (                                            

 :............. ) تقسم المنظمات تبعا لعضوٌتها الى ( :العضـــــــــــــوٌة .2

 منظمة عقائدٌة -منظمة إقلٌمٌة                                          ج -ب                      منظمة عالمٌة       –أ 

 )االمم المتحدة (              )جامعة الدول العربٌة ( ) االتحاد االفرٌقً (                      ) منظمة المإتمر االسالمً (    

 .. ) تقسم المنظمات تبعا للسلطة التً تمارسها ( ::........السلطة التً تمارســـــها .3

 عامة -د                     إدارٌة -تشرٌعٌة                     ج –ب              قضائٌة –أ  

 م المتحدة ( كمة العدل الدولٌة (     ) منظمة العمل الدولٌة (         )  اتحاد البرٌد العالمً  (                      ) االمح) م

 ) منظمة الطٌران المدنً (     ) االتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة والالسلكٌة(                                  

 

 عدد اهداف / اذكر مقر 

 

 اف المنظمةأهد عدد األعضاء تارٌخ إنشائها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة

 العالمٌة
 / مدرٌد 1905

 بلدا   145

 أقالٌم 7

 عضوا   352

 منتدبا  من القطاع

 الخاص 

 نقل الخبرات والتجارب والمعرفة الفنٌة للسٌاحة 

 اإلسهام فً بناء قدرات العاملٌن فً السٌاحة 

 تعزٌز الشراكة فً  التنمٌة السٌاحٌة 

 ة تعاون مشتركتروٌج السٌاحة كآلٌة للسالم وأدا 

 تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول 

 األهداف والمهام تارٌخ إنشائها ومقرها اسم المنظمة

 منظمة السٌاحة العربٌة

 السعودٌة

 

 

 

 

 وزاري فرعً

 دور المنظمة

 فً تشجٌع

 الحرف الٌدوٌة

  تعظٌم العوائد االقتصادٌة للسٌاحة, وتفعٌل مشاركة 
 الخاص والمجتمعات المحلٌة.لقطاع 

 اعتماد قطاع السٌاحة كؤداة فاعلة لتحسٌن الدخل 
 من الفقر والبطالة, وتعزٌز مبدأ الشراكة فًوالحد 

 اإلدارة الوطنٌة للسٌاحة. 
  وضع سٌاسات التسوٌق السٌاحً والتروٌج لها 

 وتعظٌم العوائد االقتصادٌة للسٌاحة

 خلق بٌئة استثمارٌة حاضنة للمشارٌع السٌاحٌة 

 تشجٌع صناعة الحرف الٌدوٌة وزٌادة اسهام المجتمعات فٌها 

 لخلق قطاع حرفً مة ووضع انظمة بالتعاون مع الحكو

 .  بالصناعات التقلٌدٌة والتراثٌة متخصص

 تلف االقالٌمتوزٌع المنافع السٌاحٌة جغرافٌا  بٌن مخ  

 مجلس الطٌران المدنً للدول 

 العربٌة
 القاهرة

  السٌاحًالتنسٌق بٌن المنظمات العربٌة والعالمٌة فً مجال النقل 

 ًتوحٌد القوانٌن والنظم والتشرٌعات الخاصة بالطٌران المدن 

 ًتشجٌع التعاون العربً فً مجاالت السٌاحة والنقل السٌاح 



 
 تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح

 

 اهرةالق االتحاد العربً للفنادق
 التنسٌق والتعاون بٌن المنشآت الفندقٌة 

  رعاٌة المصالح الفندقٌة فً الدول العربٌة 

 اتحاد منظمات مكاتب السٌاحة

 والسفر  العربٌه 
 بٌروت

 دعم مصالح األعضاء ورعاٌتها 

 تنشٌط السٌاحة العربٌة البٌئٌة وتطوٌرها 

 وزارة السٌاحة واآلثار

 1903مدٌرٌة اآلثار/ 

 1953ة/ دائرة السٌاح

 1970وزارة السٌاحة 

 تنمٌة السٌاحة وتطوٌرها 

 المحافظة على المواقع السٌاحٌة وتسوٌقها 

 1998 هٌئة تنشٌط السٌاحة
 نشر الوعً السٌاحً*    تنشٌط الحركة السٌاحٌة وتروٌجها 

 ًالتسوٌق السٌاح 

 عمان جمعٌة الفنادق األردنٌة
 وزاري فرعً:  مٌزاتها اذكر رفع مستوى ممارسه مهنه السٌاحه 

 ( استقالل مالً واداري 0 ذات شخصٌة اعتبارٌة  (1 

 ( تملك االموال المنقولة وغٌر منقولة 3

 جمعٌه مكاتب وشركات 

 والسفر   السٌاحه
 عمان

  بٌع تذاكر السفر   * اجراء الحجز فً الفنادق 

  *  تؤمٌن التؤشٌرات للسٌاح تؤمٌن خدمه السٌارات السٌاحٌه 

 أمتعتهم لدى شركات التؤمٌن وفقا للقوانٌنتؤمٌن السٌاح و 

 الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌئة 

 البحرٌة 
1995 

 الحفاظ على المصادر البحرٌة الطبٌعٌة 

  وتحقق رإٌتها من خالل : أ( حماٌه البٌئه السٌاحٌه 

 ب( التوعٌه البٌئٌه الوطنٌه ج ( التؤثٌر على متخذي القرار 

 د( التنمٌه السٌاحٌه المستدامه 

 الجمعٌة الملكٌة

 لحماٌة الطبٌعة

 تعمل على تحقٌق 1996

 رسالتها فً الحفاظ السٌاحة 

 البٌئٌة فً االردن من خالل :

 
 اداره برامج توطٌن األحٌاء  البرٌه  /  انشاء شبكه من المحمٌات الطبٌعٌه(1

 لحماٌة الطبٌعة فً االردن المهدده باالنقراض/ القٌام بالدراسات المتخصصة (0

 التؤكد من تحقٌق منافع اقتصادٌة واجتماعٌة للمجتمعات المحلٌة (3

 حول قضاٌا حماٌة الطبٌعة بٌن فئات المجتمع نشر الوعً البٌئً (4

 وبناء قدرات العاملٌن فً المإسسات البٌئٌة فً االردنتوفٌر برامج التدرٌب (5

  تروٌج المشاركة الشعبٌة فً برامج حماٌة البٌئة االردنٌة(6

 اتحاد الجمعٌات السٌاحٌه  نظام

 االردنٌه
 

 ( تقدٌم المشوره للجمعٌات السٌاحٌه0( تنشٌط حركه السٌاحه 1مهماته : 

 ( عقد المإتمرات والمشاركه فٌها4(تمثٌل الجمعٌات داخل وخارج المملكه 3

 جمعٌة أصحاب المطاعم

 السٌاحٌة األردنٌة
 

 المحافظة على حقوق األعضاء 

 األسس والقواعدرخٌص المطاعم وفق المشاركة فً تصنٌف وت 

 المشاركة فً تدرٌب الكوادر الفنٌة العاملة وتؤهٌلهم 

  المشاركة فً عقد المإتمرات واالجتماعات والندوات والمعارض 

 السٌاحٌة داخل وخارج المملكة وخارجها 

 سهام مع الوزارة والمإسسات التعلٌمٌة المختلفة فً تدرٌب اال 
 فً قطاع المطاعم  ودعمهم . الكوادر الفنٌة العاملة

 

 حهالجمعٌه االردنٌه للسٌا

 االنسانٌه 

 0212تؤسست عام 

 فً عمان

 االسهام فً تنشٌط سٌاحه ذوي االحتٌاجات الخاصه 

 اعداد المرشدٌن فً قٌاده ذوي االعاقات المختلفه 

 عقد المإتمرات فً تطوٌر السٌاحه االنسانٌه 

 تدرٌب ذوي االحتٌاجات الخاصه على الحرف الٌدوٌه 



 الىخدة الاولى )اطاطُاث الخخطُط الظُاحي(

 الدزض الااٌو ) اطاطُاث الخخطُط الظُاحي (

 ض1- غدد اطالُب الخخطُط الظُاحي: ) مؼ ػسح ول منها / أو مالفسقا (

الخخطُط الظُاحي الخػاووي-1 الخخطُط مً الاطفل الى الاغلى-   3الخخطُط مً الاغلى الى الاطفل -   2  

 ًجب ان ًىىن الخخطُط الظُاحي غملُت مؼترهت بين:* 2ض

 الجهاث الحىىمُت املؼسفت غلى هرا اللطاع . 2  الجهاث املىظمت لللطاع الظُاحي  .1

 لظُاح(املظتهلىين لهره الخدماث )ا. 4           ملدمي الخدماث الظُاخُت ,اا3

 املجخمؼ املظُف للظُاخت. 5

 ض3- ٌػخمد هجاح الخخطُط الظُاحي غلى غدة غىامل حؼمل ما ًؤحي : ) غلى ماذا ٌػخمد هجاح الخخطُط الظُاحي (

 . مً الخطت الىطىُت للخىمُت الاكخصادًت والاحخماغُت أان جىىن خطت جىمُت الظُاخت حصءا ال ًخجصا .1

 . الاكخصادًت املدخلفت جدلُم الخىاشن بين اللطاغاثان ًخم   .2

 .خد الخُازاث الاطتراجُجُت للخىمُت الاكخصادًت ؤان ًخم اغخباز جىمُت الظُاخت ه .3

 . كُام الدولت بخددًد مظخىي الىمى املطلىب وحجم الخدفم الظُاحي .4

 . جددًد دوز ول مً اللطاغين الخاص والػام في غملُت جىمُت املىاكؼ الظُاخُت .5

ا. ت الظُاخُت باليؼاط الاكخصادي الػام وجددًد غالكت ذلً باملدافظت غلى البِئتالترهيز غلى غالكت الخىمُ .6

 ض4- خدد جىحهاث الخخطُط الظُاحي: ؟ 

االخىحه املظخدام. 5   الخىحه هدى املجخمؼ. 4   الخىحه املادي.  3   الخىحه الاكخصادي. 2   الخىحه البُئي .1

 ض5- اذهس اطع الخخطُط الظُاحي:

ت في املىاكؼ الظُاخُت امللىماثاملدافظت غلى  -1 ت والحظاٍز في املىاكؼ الظُاخُتفي اطخػماالث الازاض ي  الخدىم - 2 ,االبؼٍس  

الظُاخت اللطُفت حشجُؼ - 5    الػمساوي للمىطلت الازجلاء - 4  الخىمُت والخخطُط الظُاحي مخطلباثجدلُم  -3  

 

 -ض6 غدد الازاز الظلُُت املىزسة غلى زطا الظائذ 

الاشدخام -1 الخلىر البصسيا-             2 جلىر الهىاء-                   3 الظىطاء-                    4   

 ض 7-اذهس فىائد الخخطُط الظُاحي:  

جددًد املىازد الظُاخُت وصُاهتها والاطخفادة منها بؼيل مىاطب في الىكذ الحاطس واملظخلبل. 1    

لخىمُت الاكخصادًت جياملُت اللطاع الظُاحي وزبطه مؼ اللطاغاث الاخسي بهدف جدلُم اهداف الظُاطاث الػامت ل. 2

 والاحخماغُت 

جىفير ازطُت مىاطبت الطلىب اجخاذ اللساز  لخىمُت الظُاخت في اللطاغين الػام والخاص . 3  

س والاطدباهاث ووطػها جدذ اًدي طالبيها. 4 جىفير املػلىماث والبُاهاث والاخصائُاث والخسائط واملخططاث والخلاٍز  

ادة الفىائد الاكخصادًت والاحخم. 5 س اللطاع الظُاحي وجىشَؼ زماز جىمُخه غلى افساد املجخمؼٍش اغُت والبُئُت مً خالٌ جطٍى  



   

 الدزض الثالث )الخيامل بين الاكلُم الخخطُطي والاكلُم الظُاحي(:

ص ( :  ض1 -اذهس ميزاث او مصاًا الاكلُم الظُاحي ) حػٍص

ت حمُػها داخل مىطلت حغسافُت مػُىه-1 في خصمت واخده ججمُؼ امللىماث الطبُػُت والحظاٍز  

ص الى-2 س صىزة ذهىُت مخياملت جصف الاكلُم الظُاحي غلى اهمل وحه- -3   فاءة الدظىٍلُت لالكلُم الظُاحي حػٍص جطٍى  

ص مبدا الؼساهت بين امليؼآث واملئطظاث الظُاخُت -4 ص الخػاونا- 5  حػٍص 0بين ول مً اللطاغين الخاص والػا حػٍص  

 

 -ض2- اذهس السوائص السئِظُت التي ػملتها الاطتراجُجُت الىطىُت للظُاخه:

م الظُاحي-1 س املىخج الظُاحي- 2    الدظٍى س طىق الػمل- 3     جطٍى البِئت الداغمت- 4     جطٍى  

 ض3- -غدد الاكالُم الظُاخُت ومدافظاتها:

 الاكلُم الغسبي الاكلُم الؼسقي اكلُم الىطط الاكلُم الجىىبي الاكلُم الؼمالي

  الطفُلت ازبد

 غمان

للاءالب الصزكاء  

 مؤدبا املفسقا مػان عجلىنا

 الىسن الػلبت حسغ

 

س املىاكؼ الظُاخُت: مؼ  ؟ :  ض4 -اذهس اهم مبادئ جطٍى

 كىة الجرب جىىع املىخج الخفسد الجىده

 

س اي مىكؼ طُاحي؟:  ض5  -اذهس الفسق بين اللطاع الػام واللطاع الخاص في غملُت جطٍى

س /خظاب الػائد غلى الاطدثماز  اللطاع الظُاحي الخاص : يهخم بخدلُل الجدوي الاكخصادًت لػملُت الخطٍى

س مىاكؼ طُاخُت ًىىن الهدف منها:ام: يهخم بالػائد غلى الاطدثماز اللطاع الظُاحي الػ الا اهه ًظطس الى جطٍى  

لترهيز غلى البػد الاحخماعي الري ًفىق في اهمُخه البػد ا/  جدلُم زفاهُت غالُت للظيان بالدزحت الاولى /   خدمت املجخمؼ    

حػصش مً طمػتها ومياهتها بين الامم  /   الاكخصادي  

 

 الدزض السابؼ )الخخطُط الظُاحي املظخدام(:

ت؟: صه في املىاكؼ الترازُت والازٍس  ض1 -اذهس اللُم الجمالُت التي يهدف الخخطُط الظُاحي املظخدام الى حػٍص

 كُمت حػدد املىازد وجىىغها/    كُمت الخىىع الىظُفي/   كُمت الخىىع الػمساوي 

  ت /   كُمت الاطخدامت الثلافُت  اللُم الاحخماغُت والثلافُت غير امللمىطت/    اللُمت الاكخصادًت والخجاٍز

 

- 



ت والترازُت: ) او ماذا ًخطلب الخخطُط الظُاحي املظخدام (  ض2- اذهس اهداف الخخطُط الظُاحي املظخدام للمىاكؼ الازٍس

س اللاغدة الاكخصادًتمً خالٌ ) داخلُاالنهىض بهره املىاكؼ وجىمُتها باججاهين  .1  .( خىافص واغاهاث) وخازحُا ( جطٍى

 حشجُؼ املجخمػاث املدلُت غلى غملُت الاطدثماز الظُاحي.    3      جدلُم همى اكخصادي لهره املىاكؼ .2

ت املئطظاث املد,اا4 ت والترازُت .  5    لُت ودغمهاجلٍى احشجُؼ املئطظاث الىطىُت والدولُت غلى ججدًد املىاكؼ الازٍس

ت والترازُت:  ض3 -اذهس الىماذج التي ًمىً مً خاللها جدلُم الىمى الاكخصادي في املىاكؼ الازٍس

               الاوؼطت والىظائف( جىىع)       الىظائف والاوؼظت هفظها( جىلُد)اغادة       الىظائف والاوؼطت( هُيلت)اغادة  

 

ت : اث الخخطُط الظُاحي املظخدام في املىاكؼ الترازُت والازٍس  ض4-اذهس مظخٍى

    - ت  مظخىي الظُاطاث الخىمٍى مظخىي جخطُط اطخػالماث الازاض ي                              -  

ت, اذهسها  : اث الخاصت  بالخخطُط الظُاحي املظخدام في املىاكؼ الترازُت والازٍس  ض5 - هىان غدد مً املظخٍى

ت املدافظت-1 غلى املىاكؼ الترازُت والازٍس ت فاطالُب جددر -1           2   تي املىاكؼ التحغيراث حرٍز رازُت والازٍس  

ت -3 املخدهىزةًسجبط هرا املظخىي باملىاكؼ الترازُت والازٍس   

 

 ض6 -ما اهمُت اطخخدام هظم املػلىماث الجغسافُت  في الخخطُط الظُاحي) جرهس مػالجت الصىز ( ؟:

 ت بصىزة اهثر دكت  املظاخُتمػالجت الصىز /      حسجُل املػلىماث غً املىاكؼ الترازُت والازٍس

  الفىجىغسافُت( الظىئُتمػالجت الصىز /       الصىاغُت  باالكمازا املاخىذةالصىز مػالجت( 

  س ىويمػالجت الخصٍى االسكمُتمػالجت الصىز /     او الفُدًى الخلفٍص

 

 ض7 - اذهس املداوزا السئِظُت التي جظمىتها زطالت الظُاخت التي اغدتها وشازة الظُاخت في الازادن   ) خفظ 6 ( :

 البػد الاوظاوي والحظازي للظُاخت .1

 املىكؼ الاطتراجُجي لالزدن الري اطهم في جفاغل الحظازاث وجىاصلها غلى جسابه الىطني .2

 الوؼطت واملهً الظُاخُتجىمُت املىخج الظُاحي بمىىهاجه املخخلفت دغما ل .3

 الخخطُط والخىحُه واملساكبت بالخيظُم مؼ مئطظاث اللطاغين الػام والخاص وافت .4

ؼ الظُاخُت .5  حشجُؼ اللطاع الخاص وحرب الاطدثمازاث وزإوض الامىاٌ للمؼاَز

ب والخ .6  اهُل املظخمس لالًدي الػاملت الظُاخُتالخدٍز

ت .7 ػاث الػصٍس س الادازي واملئطس ي مً خالٌ الدؼَس االخطٍى

 ض8 -اذهس مهام وشازة الظُاخه والازاز الازدهُت:

م الظُاحي للمملىت .1  الخاهُد غلى مياهت الازدن همسهص حرب طُاحي.  3   هت في الفػالُاث الظُاخُتاملؼازا. 2    غلى الدظٍى

ت جىافظُت بالخػاون مؼ الىشازاث واملئطظاث الػامه والخاصت . 4  جمخؼ الازدن مً مٍص

اؼ الترهيز غلى الاطىاق الظُاخُت ذاث املسدود الاكخصادي املسجف. 5

 



م الظُاخــــي(  الىخدة الثاهُت )الدظٍى

 الدزض الاٌو -اطاطُاث الدظىٍم الظُاحي

 ض1 -اذهس الػىامل التي ٌػخمد غليها هجاح حظىٍم اي مىكؼ طُاحي؟ :

لى املىكؼ الظُاحي مً كبل الظائذطهىلت الىصٌى ا-3    كىة غىامل احرب فُه-2     داخل املىكؼ الظُاحي غلى الظائذلظُاخُت جازير امللىماث ا-1  

لي الى هىغين اذهسهما وبما يهخم ول منهما ؟  ض2 -ًلظم الخخطُط الدظٍى

الخخطُط الدؼغُلي- الخخطُط الاطتراجُجي  

 وجيبئ املظخلبل/    باالغماٌ طىٍلت الامد 

  جددًد اججاهاث ول مً الظىق والػاملين فُه

 واملخػاملين مػه

  خصائص ول طىق منها/  الاطىاق الحاطسة 

 مػسفت الػىامل الجاذبت لها /  جىحهاث الظائدين فيها 

 

 ض3 -اذهس اهم خصائص الخدماث الظُاخُت؟:

  الخيامل والاوسجام/     غدم الخملً-/    الهالن-  / الخباًً-  /   ؼ اطتهالههاجصامً اهخاحها م /   الالملمىطت -  

 

 ض4 -اذهس مساخل دوزة خُاة الخدمت الظُاخُت)  الخلدًم / الىمى / الىظىج / الخدهىزا (  لىً الؼسح باالطفل مهم اطئلت فسغُت:

اغالبا ما جىىن اًساداث الخدمت الظُاخُت في مسخلت الخلدًم في خالت اهخفاض (Introduction)مسخلت الخلدًم  -1

م : أ( اغالم املظخفُدًً النها غير مػسوفت  .اللُام بدملت اغالهُتب( ., وغلى ادازة املىكؼ جلصير هره املسخلت غً طٍس

ادة خدة املىافظت -2ازجفاع الازباح     - 1 طماث مسخلت الىمى في الخدمت الظُاخُت: (Growth)مسخلت الىمى  -2 اٍش

ا:ًخطلب مً املىاكؼ الظُاخُت الطالت مسخلت الىظىج (Maturity)مسخلت الىظىج  -3

س الخدمت               -2اطخخدام اطالُب جسوٍجُت مخخلفت               -1 ااحخراب مظخخدمين حدد-3جطٍى

ادة الاًساداث مؼ اشدًاد  :بماذا جدظم مسخلت الىظىج- ابدء اهخفاض الاًساداث :ما خصائص مسخلت الىظىج-   خدة املىافظت بٍص

امىافظت مىاكؼ اخسيا-3افخلاد املىكؼ الظُاحي جميزه -2  جفىق املخىافظين -1  :بدء اهخفاض الاًساداث في مسخلت الىظىج طبب ما -

ا:في مسخلت الخدهىزاًساداث الاا خفاضاذهس خلٌى اه (Decline)مسخلت الخدهىز  -4

ج الخدماث-3مساحػت بسهامجه الاهخاجي                  -2جدظين الخدمت           -1 اطلاطها مً مٍص  

 

 ض5 :-ما اهمُت الظػس في الظُاخت وفي اهخاج بسهامج طُاحي حُد؟

 خخفاب باملىكؼ الظُاحي صالحاجلدًم الخدماث الظُاخُت والاا -   ٌػبر غً غائد او دخل الؼسواث الظُاخُت  - 

ت - اخخُاز اطتراجُجُاث وطُاطاث الدظػير املىاطبت -   حرب الظُاح/  طُاخت الجماهير واالاخخُاز ما بين طُاخت الصفىة الثًر

لي للخدماث الظُاخُت وذلً لػدة اغخبازاث اذهسها؟ا ج الدظٍى  ض6 :-ٌػد الظػس مً الامىز املػلدة حدا في املٍص

كد جخدخل الحىىماث مً خالٌ وشازة الظُاخت بخددًد اطػاز دخٌى املىاكؼ الظُاخُت -1  

ال ٌػسف مػظم الظُاح زمً الخدمت في الظُاخت كبل جلدًمها-2  

سػد الظُاحي وػسواث الظُاخت والظفسال ًخخاز الظائذ في خاالث مػُىت الخدمت امللدمت له وهرا ًىىن مً اخخصاص امل-3  

مً الامىزا حىدة خدماث الظُاخت غير مدددة املػالم وجخازس بىثير -4  


