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 تعمٗىات ٔوعاٖري االعتىاد اخلاص 

 شٗاحٗة ٔإدارة الفعالٗات )برٌاوج البهالٕرٖٕض(  لتخصصات اإلدارة الفٍدقٗة ٔاإلدارة ال
 ( لكا7ٌُٕالصادرة مبٕجب الفكرتني )أ، ك( وَ املادة )

 ٔتعدٖالتْ 0227( لشٍة 02ِٗئة اعتىاد وؤسشات التعمٗي العال٘ رقي ) 

تعمٗىات ٔوعاٖري االعتىاد اخلاص لتخصصات اإلدارة الفٍدقٗة ٔاإلدارة الشيٗاحٗة ٔإدارة  ( ايتعًُٝاتتط٢ُ ٖرٙ  (:1املادة )
 ٜٚعٌُ بٗا اعتبازًا َٔ تازٜخ إصدازٖا. الفعالٗات لربٌاوج البهالٕرٖٕض(

 رسالة ٔأِداف الربٌاوج / خمرجات التعمي لمخطة الدراسٗة: (:2املادة)
 رسالة أأداذ ا ةنامالهح: .أ

 

 هب َساعا٠ األَٛز اآلت١ٝ فُٝا ٜتعًل بايطًب١ املًتركني يف ايربْاَخ: لضىاُ خمرجات تعمي وٍاسبة: .ب

   َعًَٛ ات ٚافٝ ١ ع ٔ ايكب ٍٛ      إصداز تعًُٝات ملٓح دزج١ ايبهايٛزٜٛع يف ايربْاَخ ع٢ً إٔ تتغ ُٔ

ٚغ   سٚل ايٓح   اد  ٚامل   د٠ ايكض   ٣ٛ يٓٝ   ٌ ايدزج   ١  ٚاوْ   راز  ٚايجض   ٌ  ٚغ   سٚل ايت    سد ٚت جٝ   ٌ    

ايدزاض  ١ ٚايػٝ  اي  عٝ  م ٜ  تِ َساع  ا٠ ايتػ  سٜعات ايض  ادز٠ ع  ٔ فً  ظ ايتعً  ِٝ ايع  ايٞ ٦ٖٝٚ  ١             

 االعتُاد بٗرا اـضٛظ.

     ٔ َؤضط ١ أناديٝ ١ َعتُ د٠ باذتط اي ع دد       االيتصاّ بايتػسٜعات اييت تط ُح يًطاي ب املٓتك ٌ َ 

 َٔ ايطاعات املعتُد٠ اييت تؤًٖ٘ يالْتكاٍ إىل املطت٣ٛ ْجط٘ أٚ َطت٣ٛ أع٢ً يف ايربْاَخ.

 .تٛفري اوزغاد األناديٞ ٚاملٗين ؾُٝع ايطًب١ 

 .ًِاملتابع١ ايدٚز١ٜ ألدا٤ ايطًب١ يغُإ ذضٛهلِ ع٢ً اؿد األد٢ْ َٔ َتطًبات كسجات ايتع 

  ايطًب    ١ إىل ذ    ديف َكب    ٍٛ يف تكٝ    ِٝ ضٝاض    ات ٚإج    سا٤ات ايربْ    اَخ يف ف    اٍ اـ    دَات  إغ    ساى

 ايطالب١ٝ. 
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املييييادة  -
(3:) 

  اخلطة الدراسٗة: -

ٜه  ٕٛ اؿ  د األدْ  ٢ يع  دد ايط  اعات املعتُ  د٠ يً ط  ١ ايدزاض  ١ٝ يٓٝ  ٌ دزج  ١ ايبه  ايٛزٜٛع يف   -أ -

 ضاع١ َعتُد٠ )ذدًا أد٢ْ( َٛشع١ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ: (130)ايت ضط 

 

 الشاعات املعتىدة املتطمبات
 ضاع١ َعتُد٠ أٚ ذطب قسازات فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ. (07) َتطًبات اؾاَع١.

 ع٢ً األقٌ َٔ فُٛع ايطاعات املعتُد٠.%( 15) َتطًبات ايه١ًٝ.

اوجبازٜ        ١ َتطًب        ات ايت ض        ط:  

 ٚاالختٝاز١ٜ ٚاملطاْد٠.

إذا  66 (أ

 .ْظسًٜانإ ايت ضط 

 66 (ة

إذا ن إ ايت ض ط    5655

  .تطبٝكًٝا
 

ّٛاد ذس٠   )إٕ ٚجدت(.َ
ض     اعات َعتُ     د٠ ذ     دًا أعً     ٢ )ىتازٖ     ا ايطاي     ب َ     ٔ َ     ٛاد تتعً     ل    (6)

 بت ضض٘(.

1:4

2

 

3

4

  العاوة لمتخصص: املتطمبات (ج

  َٛاد ايت ضط بايًػ١ اولًٝص١ٜ )ذّدًا أد٢ْ(. %(32)هب إٔ تدّزع َٔ 

     ض  اع١ َعتُ  د٠  عٝ  م ته  ٕٛ َ  د٠     (10-6)ه  ب إٔ ٜتغ  ُٔ ايربْ  اَخ ت  دزٜبًا َٝ  داًْٝا  بٛاق  ع
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ل   ّٛ عً   ٢ األق   ٌ أٚ   (3)ض   اع١ عُ   ٌ ع   د أدْ   ٢ يف فٓ   ادم  ط   ت٣ٛ     (822)ايت   دزٜب املٝ   داْٞ  

َؤضطات ضٝاذ١ٝ نٛناالت ايطٝاذ١ ٚايطجس ٚغسنات تٓظِٝ ٚإقا١َ ايجعايٝ ات ٚ  ا ٜتٓاض ب    

 َع ؽضط ايطايب..

  

املؤضط  ات املعتُ  د٠ ٚزب  ا اعتُ  اد ايت  دزٜب بع  دد َ  ٔ األَ  ٛز َٓٗ  ا: َ  د٣ اض  تجاد٠ املؤضط  ١ َ  ٔ            

 ايطايب  ٚتكسٜس ايطايب  ٚتكسٜس املؤضط١. 

  تعادٍ ضاعيت اتضاٍ.املٛاد ايع١ًُٝ: ايطاع١ املعتُد٠ ايٛاذد٠ يًُٛاد ايع١ًُٝ 
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 أٔاًل: ختصص اإلدارة الفٍدقٗة:
 اجملاالت األساسٗة ٔاملشاٌدة: .1

 

 اجملاالت املعرفٗة األساسٗة: .أ

*

إد رة إليو ء:

انفُذلي،رضىيٕاديضم:إدارحانذٔائزاأليبييخ،إدارحانزذثيز

إدارحانحجٕساد......انخ
9

إد رة ةطعلمأ ةشا بأإخا ء ته:

(،خذيخانطؼبو1،2رضىيٕاديضم:رحضيزانطؼبؤإَزبجّ)

ٔانشزاة،إدارحانزغذيخ،إدارحانطؼبؤانشزاة،ساليخٔصحخ

األغذيخ،رخطيطلٕائىانطؼبو......انخ



21

 ةوظلئف إلد ري  ةفنذقي :

رضىيٕاديضم:يجبدئإدارحانفُبدق،انزسٕيكانفُذلئانسيبحي،

انًحبسجخانفُذليخٔانسيبحيخ،إدارحانًٕاردانجشزيخفيانفُبدق

ٔانسيبحخ،إدارحسالسمانزشٔيذ،انزيبدحفياإلػًبلانفُذليخ،

إدارحجٕدحانخذيبدانفُذليخ،يزالجخانزكبنيف،األيٍانفُذلي،

د،اإلدارحانًبنيخفيانفُبدق،إدارحانذخم،اإلدارحإدارحاألسيب

انجيئيخفيانفُبدق......انخ



15

 ةوهلر ت ةتخصصي :

(،خذيخانؼًالء،1،2رضىيٕاديضم:َظىيؼهٕيبدفُذليخ)

يٓبراداالرصبل،انضمبفبدانؼبنًيخ،يُٓجيخانجحشانؼهًي

نجزٔرٕكٕل......انخنهسيبحخٔانضيبفخ،نغبدأجُجيخ،االريكيذٔا

15

 
 هٛش إعاف١ فاٍ َعسيف آخس غري اجملاالت احملدد٠ أعالٙ ٚذيو ذطب َا ٜست٦ٝ٘ ايكطِ َٓاضبًا.*

 

 اجملاالت املعرفٗة املشاٌدة:  .ب

 

يذخمإنىانسيبحخ،انسيبحخانًسزذايخ،يجبدئتضنهو دهثل:

االلزصبد،إدارحانفؼبنيبد،انسيبحخانًحهيخ،اإلحصبءانسيبحي،

انزشزيؼبدانسيبحيخٔانفُذليخ،أخالليبدانًٍٓانسيبحيخ

ٔانفُذليخ،انسيبحخٔاآلصبرفياألردٌ.

9
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 هب تٛفري امل تربات ٚاملسافل ايتدزٜب١ٝ اآلت١ٝ: املختربات ٔاملرافل التدرٖبٗة: .0

كت  رب ذاض  ٛي فّٗ  ص ػٗٝ  صًا ن  اَاًل َٚ  صٚدًا بايربفٝ  ات املت ضض  ١ ايالشَ  ١         املختييربات: -أ

جٗاشًا عً ٢ األق ٌ عً ٢ إٔ ته ٕٛ َط اذ١       (02)يف اوداز٠ ايجٓدق١ٝ( بعدد  َت ضض١ )بسفٝات

 ع٢ً األقٌ. (0ّ 62)امل ترب 

ّٝٔ يف ًَر   ل  فٗ   ص٠ًت   ٛفري املساف   ل ايتدزٜبٝ   ١ ايتايٝ   ١  املرافيييل التدرٖبٗييية: -ب ذط   ب َ   ا ٖ   ٛ َب   

 :(1)ًَرل ايتحٗٝصات 

 )( Training Restaurant:                    ِاملطع -

 (Training kitchen):          ايتدزٜيب املطبخ -

 (Pastry kitchen):              اؿًٜٛات َطبخ -

 keeping)      (House:          ايجٓدقٞ ايتدبري -

  ( Reception desk):                  اضتكباٍ َهتب -

 غزفغيبرنهطهجخحستاألصٕل -

 يخبسٌيٕادأٔنيخ -

  

 ثاًٌٗا: ختصص اإلدارة الشٗاحٗة:

 اجملاالت األساسٗة ٔاملشاٌدة: .1

 اجملاالت املعرفٗة األساسٗة:  .أ

*

إد رة ةخذهلت ةسيلحي :

،إدارحيكبرتانسيبحخٔانسفز،رضىيٕاديضم:يذخمإنىانسيبحخ

رمُيبداإلرشبدانسيبحي،إدارح،انجزَبيجانسيبحي،إدارحانُممانسيبحي

انًُشآدانسيبحيخ

11

 ةوظلئف إلد ري  ةسيلحي :

يحبسجخ،انزسٕيكانسيبحي ،رضىيٕاديضم:انزخطيطانسيبحي

انزيبدِفي،إدارحانًٕاردانجشزيخانسيبحيخ،انًؤسسبدانسيبحيخ

إدارحجٕدح،إدارحانًمبصذانسيبحيخ،إدارحانفؼبنيبد،انسيبحخ

انزسٕيكيٍخالليٕالغ،انزسٕيكاالنكززَٔي،انخذيبدانسيبحيخ

انزٕاصماالجزًبػي،اإلدارحانًبنيخانفُذليخٔانسيبحيخ

11

: ةوهلر ت ةعله أ ةتخصصي 

يُٓجيخانجحشانؼهًي،خذيخانؼًالء،نغبدأجُجيخ رضىيٕاديضم:

،يٓبراداالرصبلانسيبحي،َظىيؼهٕيبدسيبحيخ،نهسيبحخٔانضيبفخ

االريكيذٔانجزرٕكٕل.،انضمبفبدانؼبنًيخ

15
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 ةنيئ  ةسيلحي  ةوحلي :

انسيبحخ،انزشزيؼبدانسيبحيخ،انسيبحخفياألردٌ رضىيٕاديضم:

إدارح،جغزافيخاألردٌانسيبحيخ،انسيبحخٔانًجزًغانًحهي ،انًسزذايخ

انسيبحخانجيئيخ.،آصبراألردٌػجزانؼصٕر،انًزبحف

9

 

 هٛش إعاف١ فاٍ َعسيف آخس غري اجملاالت احملدد٠ أعالٙ ٚذيو ذطب َا ٜست٦ٝ٘ ايكطِ. *

 

 

 ةودلالت ةوسلمذة:
اإلدارح،إحصممبءسمميبحي،الزصممبديبدانسمميبحخ رضممىيممٕاديضممم:

يٕضممٕػبدخبصممخفممي،إدارحانًٕالممغانززاصيممخٔانضمبفيممخ،انفُذليممخ

انسيبحخ،أخالليبدانًٍٓانسيبحيخ.

9

 

 

 هب تٛفري امل تربات ٚاملسافل ايتدزٜب١ٝ اآلت١ٝ: املختربات ٔاملرافل التدرٖبٗة: .0
 

كت  رب ذاض  ٛي فّٗ  ص ػٗٝ  صًا ن  اَاًل َٚ  صٚدًا بايربفٝ  ات املت ضض  ١ اي     الش١َ      املختييربات: -أ

جٗ  اشًا عً  ٢  (02))بسفٝ  ات اوداز٠ ايط  ٝاذ١ٝ َا  ٌ غ  ايًٝٝٛ ٚأَ  ادٜٛع ٚض  ٝرب ٚغريٖ  ا( بع  دد    

 ع٢ً األقٌ. (0ّ 62)األقٌ ع٢ً إٔ تهٕٛ َطاذ١ امل ترب 

ّٝٔ يف ًَرل ايتحٗٝصات  املرافل التدرٖبٗة: -ب تٛفري املسافل ايتدزٜب١ٝ اآلت١ٝ فٗص٠ ذطب َا ٖٛ َب

 :(0)ًَرل 

 (Travel agency)  منٛذد ٚناي١ ضٝاذ١ ٚضجس:   -
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 ثالجًا: ختصص )إدارة الفعالٗات(: 
 األساسٗة ٔاملشاٌدة:اجملاالت  .1

 اجملاالت املعرفٗة األساسٗة: .أ

*

تصوينأتخطيط ةفعلةيلت:
،ػبيخانفؼبنيبدررًٕيمٔ،يمذيخفيانفؼبنيبد رضىيٕاديضم:

إدارحانًخبطزفيانًُبسجبد،انخذيبدانهٕجيسزيخٔانزُظيًيخ

إػذادٔكزبثخيمززحيشبريغانفؼبنيبد،رصًيىانًُبسجبد،ٔانفؼبنيبد

ٔانفؼبنيبد،إدارحانًؼبرضٔاالجزًبػبد،إدارحانًُبسجبدانخبصخ،

إدارحانًٓزجبَبدٔانحفالد.

15

 ةوظلئف إلد ري :

إدارح،اإلدارحانًبنيخنهفؼبنيبد ،رسٕيكانفؼبنيبد رضىيٕاديضم:

انزسٕيك،انؼاللبدانؼبيخ،انًٕاردانجشزيخفيانًُبسجبدٔانفؼبنيبد

إدارحانًخبطزفيانًُبسجبدٔانفؼبنيبد،،ثحٕسانزسٕيك،االنكززَٔي

رمييىانفؼبنيبد.



15

ههلر تعله أتخصصي :
يٓبراد،خذيخانؼًالء،َظىيؼهٕيبدنهفؼبنيبد رضىيٕاديضم:

يُبْجانجحش.،نغبدأجُجيخ ػبنًيخ،،صمبفبداالرصبل



15

،يذخمإنىانضيبفخ ،يذخمإنىانسيبحخههلر تسيلحي أفنذقي :

رخطيطلٕائى،انزشزيؼبدانسيبحيخفياألردٌ،انسيبحخفياألردٌ

إدارحانطؼبؤ،أسبسيبدانطٓي،خذيبدانطؼبؤانشزاة،انطؼبو

انشزاة.

15

 

 هٛش إعاف١ فاٍ َعسيف آخس غري اجملاالت احملدد٠ أعالٙ ٚذيو ذطب َا ٜست٦ٝ٘ ايكطِ. *

 ةودلالت ةوسلمذة:
سيبحخ،انجزرٕكٕلٔاإلركيذ،رضىيٕاديضم:انضمبفبدانؼبنًيخ

،انزشزيؼبدانمبََٕيخٔاألخالليبدفيصُبػخانفؼبنيبد،انًؤرًزاد

إدارح،انزيبدحٔاإلثذاع،انزسٕيكثبسزخذاويٕالغانزٕاصماالجزًبػي

انجٕدح.

9
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 هب تٛفري امل تربات ٚاملسافل ايتدزٜب١ٝ اآلت١ٝ: املختربات ٔاملرافل التدرٖبٗة: .0

يف كترب ذاضٛي فّٗص ػٗٝصًا ناَاًل َٚصٚدًا بايربفٝ ات اي    الش١َ املت ضض ١     املختربات: -أ

عً   ٢  (0ّ 62)جٗ  اشًا عً  ٢ األق   ٌ عً  ٢ إٔ ته  ٕٛ َط  اذ١ امل ت  رب        (02)بع  دد  إداز٠ ايجعايٝ  ات  

 األقٌ.

 طايب  ًا ٚذي  و  ع  دٍ (02)عً  ٢ األق  ٌ يٝتط  ع ي    ( 0ّ 62)َػ  ػٌ  ط  اذ١  املرافييل التدرٖبٗيية: -ب

  يًطايب. (0ّ 3)

 

 أعضاء اهلٗئة التدرٖشٗة ٔالهٕادر املشاعدة:  (:4املادة )

 
 أعضاء اهلٗئة التدرٖشٗة: -أ

 :ٌظرًٖاأٔاًل: إذا ناُ التخصص  

1 

4

2

1:35 

1:25

3

  

 26

 

26
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1:26

11

 
 ثاًٌٗا: إذا ناُ التخصص تطبٗكًٗا:

 العدد املطمٕب: .1

0 

1:25 

  1:26

3 

 

 

56

16

 

25
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1 

256

356

]166

[

 

46 

 

9

12

15

6

 الهٕادر الفٍٗة املشاعدة: -ب

 وشرفٕ املختربات: .1
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1:26

11 

 فٍٕٗ املختربات: .0

 املتطمبات املرتبطة بأعضاء ِٗئة التدرٖص: -ج

هب تٛفري ايع دد ايه ايف َ ٔ اودازٜ ني ٚايجٓ ٝني ايالشَ ني ملط اعد٠ أعغ ا٤ ٦ٖٝ ١ ايت دزٜظ يف            .1

 أدا٤ َٗاَِٗ.

ه  ب عً  ٢ اوداز٠ ت   ٛخٞ ايع  دٍ ٚاملط   اٚا٠ عٓ  د ايتع   ٝني ٚاي فٝ  ع ٚؼدٜ   د ايسات  ب ٚؼدٜ   د        .0

 األعبا٤.

ال أعغ   ا٤ ٦ٖٝ  ١ ايت   دزٜظ ايجعً   ٞ يف تط   ٜٛس املٓ   اٖخ ٚتكُٝٝٗ   ا  ه  ب ايت نٝ   د عً   ٢ ان   س  .3

ٚص    ٝاغ١ ايطٝاض    ات ٚاملُازض    ات األناديٝ    ١  باوع    اف١ إىل َٗ    اَِٗ يف ايتعً    ِٝ ٚاوزغ    اد        

 ٚايت طٝا األناديٞ  ٚتٛجٝ٘ ايربْاَخ.

 هب تٛفري آيٝات يكٝاع فعاي١ٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاوزغاد األناديٞ.  .4

َ   ٛاد اجمل   االت املعسفٝ   ١ األضاض   ١ٝ َ   ٔ قب   ٌ أعغ   ا٤ ٦ٖٝ   ١ ايت   دزٜظ  ه   ب إٔ ت   دزع َعظ   ِ  .5

 املتجسغني.

هب ت ٛفري َ ا ٜاب ش تػ حٝع ٚدع ِ ٚتكٝ ِٝ ايتط ٜٛس املٗ ين ألعغ ا٤ ٦ٖٝ ١ ايت دزٜظ ٚايه ٛادز              .6

 املطاعد٠.

ه  ب إٔ ٜظٗ  س أعغ  ا٤ ٦ٖٝ  ١ ايت  دزٜظ ٚايه  ٛادز املط  اعد٠ َ  ا ٜاب  ش ايُٓ  ٛ املٗ  ين ٚاوْتاجٝ  ١         .7

  فاٍ ؽضضِٗ.ٚتعظِٝ خرباتِٗ يف

 
 الهتب ٔالدٔرٖات ٔاملعاجي ٔاملٕسٕعات ٔاملصادر األخرى: (:5املادة )

هب إٔ تٛفس َهتب١ ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ املساجع ٚايهتب املكسز٠ ٚقٛاع د ايبٝاْ ات االيه ْٚٝ ١ ٚاي يت تعه ظ      

أدْ  ٢ هل  رٙ   اؿاج  ات اآلْٝ  ١ يًطًب  ١ ٚأعغ  ا٤ ٦ٖٝ  ١ ايت  دزٜظ ٚاي  يت تػ  تٌُ عً  ٢ ايبٓ  ٛد ايتايٝ  ١ نر  د     

 االذتٝاجات:

 الهتب: -أ
      تٛفري مخط١ عٓاٜٚٔ كتًج١ ع٢ً األقٌ يهٌ َاد٠ َٔ َٛاد اـط ١ ايدزاض ١ٝ ٚبٛاق ع ْط  تني

okأنموذج%20ب.docx
okأنموذج%20ب.docx
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 ع٢ً األقٌ َٔ نٌ عٓٛإ.

 .تٛفري مخطني عٓٛاًْا ع٢ً األقٌ َٔ ايهتب املتكد١َ يف فاالت ايت ضط امل تًج١ 

  ٔعٓٛإ يف ايت ضط. ( 322)يف مجٝع األذٛاٍ هب أال ٜكٌ فُٛع ايعٓاٜٚٔ ع 

      ٜساع  ٢ يف اختٝ  از ايهت  ب ٚاملساج  ع ٚاي  دٚزٜات ت  ٛفري ع  دد َٓاض  ب بايًػ  ات األجٓبٝ  ١ ايغ  سٚز١ٜ

 يًت ضط ٚخاص١ ايت ضضات اييت تدزع بايًػ١ اولًٝص١ٜ.

  ني يتػطٝ  ١ ناف  ١ اجمل  االت   َ  ٔ ايعٓ  اٜٚٔ برص  دازات ذدٜا  ١ ٚذي  و آلخ  س ض  ٓت      %(12)ت  ٛفري

 املعسف١ٝ يًت ضط.

 الدٔرٖات: -ب

30

 ٔاملٕسٕعات ٔاملصادر األخرى:املعاجي  -ج

 

16 
 متش اوغاز٠ إيٝٗا يف َتطًبات نٌ ؽضط ع٢ً ذدٙ. املختربات ٔاملشاغن: (:6املادة )

 

 (:7املادة )
 املرافل ٔاملٕارد: )الغرف الصفٗة، املختربات، التجّٗزات ٔاألدٔات ٔالٕسائن التعمٗىٗة(:

  َعاٜري االعتُاد ايعاّ يًحاَع١ أٚ ايه١ًٝ.هب تٛفري ايعدد ايالشّ َٔ ايػسف ايضج١ٝ ٚذطب 

   ٌ يف َتطًبات ن ّٔٝ هب تٛفري كترب ذاضٛي فّٗص باألجٗص٠ ٚايربفٝات ايالش١َ ٚنُا ٖٛ َب

 ؽضط.

          يف َتطًب  ات ّٔٝ ه  ب ت  ٛفري املساف  ل ٚايتحٗٝ  صات ٚاملع  دات ايتدزٜبٝ  ١ يه  ٌ ؽض  ط ٚنُ  ا ٖ  ٛ َب  

 ايت ضط ٚاملالذل ذات ايعالق١.

 ذاضٛي يهٌ عغٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ. هب تٛفري جٗاش 

     ه   ب ت   ٛفري خط   ١ قهُ   ١ وداَ   ١ أٚ اض   تبداٍ أٚ ؼ   دٜم املع   دات ٚايتحٗٝ   صات ٚاملساف   ل املتعًك   ١

 بايت ضط.

 :هب تٛفري ايتحٗٝصات ايتاي١ٝ 

 خسا٥ا تع١ًُٝٝ. -
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 .(SAS or SPSS) بسفٝات إذضا١ٝ٥ َٓاضب١ َاٌ: -

 فطُات تع١ًُٝٝ. -

 )َٝاام أخالقٞ(إزغادات ٚتٛجٝٗات يطًٛنٝات ايطًب١  -

 

 (:8املادة )
 

 املٍّاج ٔاملخرجات ٔاإلدارة ٔاملتطمبات العاوة:
 هب إٔ ٜتضف املٓٗاد باآلتٞ: أٔاًل: املٍّاج: 

 .إٔ وكل أٖداف ٚزضاي١ ايربْاَخ 

 .إٔ ٜٓطحِ قت٣ٛ املٛاد ْٚػاطات ايتعًِ ٚتكِٝٝ امل سجات َع أٖداف ٚزضاي١ ايربْاَخ 

   ٓح ايطًب  ١  باوع  اف١ إىل املعسف  ١ ٚايعًُٝ  ات املتعًك  ١ بايت ض  ط       إٔ ٜه  ٕٛ ايربْ  اَخ ق  ادز عً  ٢  َ

ايج   سظ يًرض   ٍٛ عً   ٢ عكاف   ١ ٚاض   ع١ ٚٚع   ٞ جملُٛع   ١ ايك   ِٝ ٚاملٗ   ازات ٚايط   ًٛى ايالشَ   ١ يض   كٌ   

 غ ضٝاتِٗ ٚإعدادِٖ ألدا٤ أدٚازِٖ املطًٛب١ يف ضٛم ايعٌُ ٚاجملتُع.

 ًاملطا٥ٌ ٚاملٛاع ٝع املتعًك ١ بط ٛم ايعُ ٌ     إٔ ٜهٕٛ املٓٗاد قادز ع٢ً فِٗ ٚتطبٝل األضاضٝات يف ذ ٍٛ

 املعين بايربْاَخ.

 .إٔ ٜتدزد املٓٗاد تدزجًا َٓطكًٝا عٝم إٔ متاٌ كسجات املٛاد ايطابك١ َدخالت يًُٛاد ايالذك١ 

 .إٔ يصد املٓٗاد بني ايدزاضات ايٓظس١ٜ ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ٚذيو يتركٝل األٖداف ايتع١ًُٝ 

  ع٢ً َٓح ايطًب١ ايجسص١ يدزاضات َتكد١َ يف بعض املٛاد املٓطح١ُ َع أٖداف إٔ ٜهٕٛ املٓٗاد قادز

 ٚقدزات ايربْاَخ.

     ًٞٝ إٔ ٜتٛفس يهٌ َاد٠ خط١ دزاض١ٝ غا١ًَ َٚتها١ًَ ؼتٟٛ ع٢ً ٚصف يًُاد٠ ٚبسْ اَخ شَ ين تجض

اي يعسض املاد٠  إعاف١ إىل احملت٣ٛ ٚاألٖ داف  ٚط سم ايت دزٜظ ٚايتكٝ ِٝ  ٚكسج ات اي تعًِ  ٚايهت        

 املكسز إٕ ٚجد ٚاملساجع ايالش١َ.

       إٔ ٜتغ  ُٔ ايربْ  اَخ عالق  ات َ  ع َؤضط  ات قط  اع ايض  ٓاع١ ٚه  ب إٔ تٛع  ل باتجاقٝ  ات َٛقع  ١ ب  ني

 ايطسفني تٛعح املطؤٚيٝات ٚاييت هب إٔ تٓطحِ َع أٖداف ٚزضاي١ ايربْاَخ.

 

 هب إٔ وكل ايربْاَخ كسجات ايتعًِ اآلت١ٝ: ثاًٌٗا: املخرجات: 

 املعرفة: .1

 .ٌُهب إٔ ٜهتطب ايطايب َعسف١ َت ضض١ ٚعُٝك١ يف فاٍ ايدزاض١ أٚ ايع 

 يدٜ٘ إملاّ  حُٛع١ ٚاضع١ َٔ املعسف١ ايعُٝك١ ٚاملستبط١  حاٍ ايعٌُ أٚ ايدزاض١ 
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 .هب إٔ ٜظٗس ايطايب قدز٠ ع٢ً ايتجهري ايٓاقد 

 املّارات: .0

 .٘ايكدز٠ ع٢ً تػهٌٝ ايجسٜل ٚإدازت٘ ٚاملكدز٠ ع٢ً تكِٝٝ أعغا٥ 

          ٌ   انتط   اي ايطاي   ب َٗ   ازات َتط   ٛز٠ تؤًٖ   ٘ الض   ت داّ ايط   سم ايٓظسٜ   ١ ٚايعًُٝ   ١ ؿ

 املػانٌ.

           ٔ َ انتطاي ايطايب ايكدزات عً ٢ االتض اٍ ايجع اٍ يٝ تُهٔ َ ٔ تك دِٜ ايتػرٜ ١ ايساجع ١

 خالٍ قٓٛات االتضاٍ ايضرٝر١.

 .ًِانتطاي ايكدز٠ ع٢ً ؼدٜد اذتٝاجات ايتدزٜب ٚايتع 

 ضاٍ ايجعاٍ ٚاوغساف.انتطاي ايكدز٠ ع٢ً االت 

 .انتطاي ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ عُٔ فسٜل 

 .ٌانتطاي ايكدز٠ ع٢ً ذٌ املػان 

 بت ضض٘. إظٗاز املكدز٠ ع٢ً فِٗ ٚتطبٝل َبادئ ْظس١ٜ ٚطسم تتعًل 

 

 الهفاٖات: .3

 .ايكدز٠ ع٢ً تطبٝل ايطٝاضات ٚاألضايٝب اوداز١ٜ 

 .ايكدز٠ ع٢ً تكِٝٝ ْتا٥خ اوْتاج١ٝ 

 ت ايجعٌ املٓاضب١ يًظسٚف االضتآا١ٝ٥.ايكدز٠ ع٢ً تطٜٛس زدا 

 .ٜٔايكدز٠ ع٢ً َساجع١ ٚتطٜٛس أدا٤ اآلخس 

 .ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ بهجا٠٤ َع دٚا٥س ايعٌُ األخس٣ 

 .٘ايكدز٠ ع٢ً إجسا٤ عٛث تتعًل بت ضض 

 
 هب تٛفري املتطًبات ايتاي١ٝ: ثالجًا: اإلدارة ٔاملتطمبات العاوة:

  ايدنتٛزاٙ يف فاٍ ايت ضط غرب٠ ال تكٌ عٔ ع الث ض ٓٛات   ز٥ٝظ قطِ/ بسْاَخ َٔ مح١ً دزج١

 يف فاٍ ايتدزٜظ.
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     َهتب خاظ يس٥ٝظ ايكطِ / ايربْاَخ ٚضهستري٠ َتجسغ١ يػؤٕٚ األقطاّ ع٢ً إٔ ال تك ٌ ع ٔ ٚاذ د٠

 يهٌ عالع١ أقطاّ.

 .تٛفري ايتحٗٝصات ايالش١َ ـد١َ املدزضني 

 ات ايه١ًٝ.إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛقع ايه ْٚٞ ٜعّسف برباَخ ٚؽضض 

 .ٚجٛد آي١ٝ ملساجع١ اـطا ايدزاض١ٝ يًرباَخ دٚزًٜا 

        أزغ  ٝف َتهاَ  ٌ يًُ  ٛاد ايدزاض  ١ٝ ٚايطًب  ١ ٚاوزغ  اد ٚاـ  سهني ٚتٛعٝ  ل قاع  س جًط  ات فً  ظ

 ايربْاَخ / ايكطِ ٚايًحإ امل تًج١.

 .تٛفري آي١ تضٜٛس َٓاضب١ يالضت داّ َٔ قبٌ اوداز٠ ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

  إعالٕ ناف١ٝ يف ايه١ًٝ تكًٝد١ٜ أٚ ايه ١ْٝٚ.تٛفري يٛذات 

        ٚعع ٚصف يًُٛاد عٝم ٜعتُد َبدأ ايػُٛي١ٝ ٚايٛع ٛد: )ؼدٜ د اهل دف ٚامل اد٠ املطًٛب ١(  ٚٚع ع

 آي١ٝ ملساقب١ تٓجٝر ذيو.

          ايٓػسات ايٛزق١ٝ ٚااليه ْٚٝ ١ ايالشَ ١ يًتعسٜ ف بايت ض ط ٚأٖداف ٘ ٚاـط ١ ايدزاض ١ٝ ٚكسج ات

 ايتعًِ ٚمٛٙ.

 آي١ٝ ملساقب١ تٓجٝر املدزضني هلرا ايٛصف ٚتٛفري بٓٛدٙ. ٚعع 

   تٛفري غسف١ فٝدٜٛ فٗص٠ ب(Data Show) .ٚتًجصٜٕٛ ًَٚركاتٗا 

 

 (:9املادة )
 

 تكٗٗي الربٌاوج ٔالطمبة:
 الربٌاوج: -أ

 هب تكِٝٝ فعاي١ٝ ايربْاَخ ٚايت ضضات دٚزًٜا ٚتٛعٝل اـطا ايالش١َ يريو. .1

 ايراتٞ إىل خطٛات ع١ًُٝ يًتطٜٛس.هب إٔ ٜجغٞ ايتكِٝٝ  .0

هب تٛفري آيٝات قدد٠ ملتابع١ إلاشات اـسهني ٚاضت داّ ايٓتا٥خ يف ايت طٝا املطتكبًٞ  .3

 يتطٜٛس ايربْاَخ.

 هب إظٗاز َا ٜابش إٔ ٖٓاى ؽطٝا َطتُس يجعايٝات ايربْاَخ. .4

ٌُ ٚاضت داَٗا هب تٛفري آيٝات قدد٠ ٚٚاعر١ يًرضٍٛ ع٢ً اق اذات َٔ مماًٞ ضٛم ايع .5

 نُدخالت يًت طٝا يتطٜٛس ايربْاَخ. 

 :الطمبة -ب
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.وتقاريرهم الطلبة بحوث -
 
 

 (:12املادة )

 
 

 ٔتطٕرٓ:ارتباط الربٌاوج 
هب إٔ ٜٓػ  ايربْاَخ عٝم ٜهٕٛ يدٜ٘ صبػ١ ناف١ٝ َٔ االض تكالٍ خ الٍ عًُٝات ٘ امل تًج ١ ٚإٔ      .1

ٜهٕٛ َٓطحًُا َع أٖ داف ٚزض اي١ ايهًٝ ١ أٚ اؾاَع ١  ٚذي و ي تُهني ايربْ اَخ َ ٔ ؼكٝ ل زض ايت٘           

 بٓحاد.

ٚي ريو ٜتطً ب إٔ   هب إٔ ٜه ٕٛ ذ ل إداز٠ امل ٛاد اي يت ٜطسذٗ ا ايربْ اَخ يًٛذ د٠ املت ضض ١ فٝ ٘            .0

 ضٓٛات.( 3)ٜهٕٛ ز٥ٝظ ايكطِ َت ضضًا ٚيدٜ٘ خرب٠ ال تكٌ عٔ 

ه   ب إٔ ٜظٗ   س ايربْ   اَخ عً   ٢ َٛق   ع ايهًٝ   ١ أٚ اؾاَع   ١ يع   سض املعًَٛ   ات األناديٝ   ١ احملدّع   ١      .3

ب   ايًػتني ايعسبٝ   ١ ٚاولًٝصٜ   ١  ٚه   ب إٔ تتغ   ُٔ املعًَٛ   ات قت   ٣ٛ امل   ٛاد املعتُ   د٠ يف اـط   ١        

 ايدزاض١ٝ.

 خٗارات التىٕٖن: (:11) املادة
إٔ ته    ٕٛ َض    ادز ايتُٜٛ    ٌ نافٝ    ١ ي    دعِ األٖ    داف ايتعًُٝٝ    ١ ٚااليتصاَ    ات ايتعاقدٜ    ١ املستبط    ١    .1

 بايربْاَخ.

إٔ ٜتُتع ايربْاَخ باضتكساز َ ايٞ ٜهج ٞ يتركٝ ل األٖ داف ايتعًُٝٝ ١ يًربْ اَخ ٚيج  ٠ َط تكب١ًٝ          .0

 َٓاضب١.

 
 (:10املادة )

 
 وّاوْ وا ٖم٘: تٕفري وهتب لضىاُ اجلٕدة تتضىَ

إج  سا٤ تكٝ  ِٝ ذات  ٞ دٚزٟ َ  ّس٠ ٚاذ  د٠ عً  ٢ األق  ٌ باالغ   اى َ  ع ز٥  ٝظ ايكط  ِ املع  ين ٚأعغ  ا٤ ٦ٖٝ  ١     .1

 ايتدزٜظ ع٢ً إٔ تتِ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ايراتٞ قبٌ ض١ٓ َٔ ايتكدّ يالعتُاد. 

 اي نٝص يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ايراتٞ ع٢ً ايٓظس٠ ايرات١ٝ ٚعُإ اؾٛد٠ ٚؼطني ايربْاَخ. .0

ص  ٌ َ  ع ٦ٖٝ  ١ االعتُ  اد  ساجع  ١ ٚتكٝ  ِٝ ايربْ  اَخ ذط  ب األْظُ  ١ ٚايتعًُٝ  ات ٚاوج  سا٤ات         ايتٛا .3

 ايطاز١ٜ ٚإصداز ايكساز املٓاضب.

 
 (:13املادة )

 
 التفاعن وع اجملتىع )العالقة وع سٕم العىن ٔصٕرة العىالة(:
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املٝداْٞ ٚايدٚزات هب ايعٌُ ع٢ً إْػا٤ عالق١ َع َؤضطات ضٛم ايعٌُ وقٓاعِٗ ظد٣ٚ ايتدزٜب  .1

 ٚتٛفري فسظ عٌُ ـسهٞ ايربْاَخ  ٚذيو باعتُاد آيٝات ٚاعر١ ٚقدد٠.

اعتُ  اد آيٝ  ات ق  دد٠ يًتع  إٚ َ  ع أص  راي ايعُ  ٌ يًٛص  ٍٛ إىل ايتهاَ  ٌ اؿكٝك  ٞ ب  ني كسج  ات        .0

 ايتعًِ ٚاذتٝاجات ضٛم ايعٌُ.

ذي و يغ ُإ تدزٜب ٘ يف    هب اؿضٍٛ ع٢ً املٛافك١ املطبك١ يًُؤضط١ اييت ضٝتدزي فٝٗا ايطايب ٚ .3

 نٌ أقطاّ ٚدٚا٥س املؤضط١.

 هب ؼدٜد عغٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ يإلغساف ع٢ً ايطًب١ خالٍ ايتدزٜب املٝداْٞ. .4

  
 أحهاً عاوة

 
 (:14املادة )

 

 ٜبش فًظ اهل١٦ٝ يف أ١ٜ أَٛز أخس٣ مل ٜسد بٗا ْط يف ٖرٙ ايتعًُٝات.

 
 (:15املادة )

 

 قسازات ضابك١ تتعازض َعٗا.تًػٞ ٖرٙ ايتعًُٝات أ١ٜ ْضٛظ أٚ 

 
 (:16املادة )

 

 تازٜخ (0213/  /  )صدزت ٖرٙ ايتعًُٝات ٚاملعاٜري  ٛجب قساز فًظ ١٦ٖٝ االعتُاد زقِ 

    /  /0213. 
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 1ومخل رقي

 وتطمبات وعدات ختصص الضٗافة
 املطعي: .1

 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي
  .ضًط١ غٛن١ .07   .دا٥س١ٜ طاٚالت .1

  .ؿ١ُ غسا٥ح ضه١ٓٝ .08   .ذجالت طاٚالت .0

  .ؿ١ُ غسا٥ح غٛن١ .09   .غاٟ ٚصرٕٛ فٓاجني .3

  .جبٓ٘ ضه١ٓٝ .32   .نساضٞ .4

  .خد١َ ضه١ٓٝ .31   .جاْب١ٝ طاٚي١ .5

  .خد١َ غٛن١ .30   .َا٥د٠ َجسش .6

  .صًض١ َػسف١ .33   .َا٥د٠ غطا٤ .7

  .فًجٌ َطر١ٓ .34   .َا٥د٠ َٓدٌٜ .8

  .غاٟ إبسٜل .35   .بٛفٝ٘ َجسش .9

  .ق٠ٛٗ إبسٜل .36   .ذًٜٛات عسب١ .12

  .ايكػد٠ صٓع أدا٠ .37   .فالَب١ٝ عسب١ .11

  .ايهعه١ قطع آي١ .38   .عسض صرٔ .10

  .شبد١ٜ .39   .ز٥ٝطٞ طبل صرٔ .13

  .فٓاجني صرٕٛ .42   .جاْيب طبل صرٔ .14

  .شبدٙ صرٔ .41   .ذًٜٛات صرٔ .15

  .َٚبٗس٠ ممًر١ .40   .ذطا٤ ٚعا٤ .16

  .ٚاـٌ ايصٜش ؿجظ شجاجات .43   .ضحاٜس َهت١ .17

  .تغٝف ص١ٝٓٝ .44   .َصٖس١ٜ .18

  .أضٓإ ْهاغات ممطه١ .45   .ضهس١ٜ .19

  .فٛان٘ ٚعا٤ .46   .ذطا٤ ًَعك١ .02

  .مشعداْات .47   .مسو ضه١ٓٝ .01

  .ايك٠ٛٗ صٓع آي١ .48   .شبدٙ ضه١ٓٝ .00

  .يًُا٤ ن ع .49   .ذًٜٛات ضه١ٓٝ .03

  .يًعضري ن ع .52   .غاٟ ًَعك١ .04

  .إضربضٛ ٚصرٕٛ فٓاجني .51   .مسو غٛن١ .05

  .نابتػٝٓٛ ٚصرٕٛ فٓاجني .50   .ضًط١ ضه١ٓٝ .06

 
 

 املطبخ: .0
 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي
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  .اؿطا٤ ؿجظ ٚعا٤ .06   (أفسإ 5 عٔ ٜكٌ ال.)فسٕ .1

  .خػب١ٝ ًَعك١ .07   .َػٛا٠ .0

  .ؿّٛ َجس١َ .08   .عُٝك١ َكال٠ .3

  .ايباضتا صٓع آي١ .09   .َػط١ً .4

  .َٝصإ .32   .عٌُ طاٚي١ .5

  (.دش غٝجٔ) طعاّ ذاٜٚات .31   .َكال٠ .6

7. 
 .باٜال َكال٠

  30. 
 ؿاٜٚ      ١ داخًٝ      ١ ص      ١ٝٓٝ 4/1

 .ايطعاّ
 

8. 
 .َضجا٠

  33. 
 ؿاٜٚ      ١ داخًٝ      ١ ص      ١ٝٓٝ 2/1

 .ايطعاّ
 

  .ايطعاّ ؿا١ٜٚ داخ١ًٝ ص١ٝٓٝ .34   .َٓ ٌ .9

  .ايصٜش ذساز٠ َكٝاع .35   .ذطا٤ َػسف١ .12

  .ايطاخٔ ايطعاّ ؿجظ خصا١ْ .36   .غبه١ٝ َكػد٠ .11

  .بساد .37   .َكػد٠ .10

  .فسٜصز .38   .ضًهٞ َغسي .13

  .ٖٛا٥ٞ فسٕ .39   .ضًه١ٝ َضجا٠ .14

  .صرٕٛ جال١ٜ .42   .ذطا٤ َضجا٠ .15

  .زفني َع َطبخ عسب١ .41   .قٝاع نٛي .16

  .عحاْ٘ .40   .بٝتصا ضباتٛي١ .17

  .تٓظٝف عسب١ .43   .ؿ١ُ غسا٥ح َدق٘ .18

  .ٚممطر١ ممطه١ .44   .تكطٝع يٛذ١ .19

  .ممطر١ .45   .خبص تكطٝع ضه١ٓٝ .02

  .ممطر١ عضاٙ .46   .ايعظاّ وشاي١ ضه١ٓٝ .01

  .طعاّ خجاق١ .47   .َكط .00

  .ذػسات َضٝد٠ .48   .خالل .03

  .دٚاض١ ذٚ َُٗالت ض١ً .49   .طٓحس٠ .04

      .ايضًض١ يطبخ طٓحس٠ .05

 
 
 

 وطبخ احلمٕٖات: .3

 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي
  .خبص ص١ٝٓٝ .01   .ٖٛا٥ٞ فسٕ .1

  .خػب خسا١َ .00   .عحاْ٘ .0

  .يًرًٜٛات فسغا٠ .03   .عحني فساد٠ .3
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  .ضًهٞ َغسي .04   .َٓ ٌ .4

  .ايهٛنتٌٝ ـًا ٚعا٤ .05   .إعايف غاش .5

  .ايهرٍٛ زش شجاج١ .06   .َكػد٠ .6

  .قجاشات .07   .ضًه١ٝ ضداد٠ َع كسٚط١ٝ َضجا٠ .7

   نعه١ قايب .08   .كسٚط١ٝ َضجا٠ .8

  .عداد .09   .قٝاع نٛي .9

  .بسٜٛش قايب .32   .ضباتٛي١ .12

  .تازت قايب .31   .بٝتصا تكطٝع عحٌ .11

10. 
 .خبص قايب

  30. 
 يت           صٜني بالض           تٝو ص           ١ٝٓٝ

 .ٚايبطهٜٛش اؿًٜٛات
 

  .َػسف١ .33   .عحني َهػط١ .13

  .ذػسات َضٝد٠ .34   .غطا٤ َع اؿًٜٛات ؿجظ صرٔ .14

  .زقُٞ َٝصإ .35   .اؿًٜٛات يتربٜد ص١ٝٓٝ .15

  .ايهسيا تصٜني نٝظ فٖٛات .36   .ذًٜٛات خسا١َ .16

  .ايهسيا تصٜني أدٚات ؿجظ زفٛف .37   .كصش٠ ذًٜٛات قطاع٘ .17

  .خبص قايب .38   .عحًني ذٚ ذًٜٛات قطاع٘ .18

  .صػري٠ قٛايب ص١ٝٓٝ .39   .غا٥و دٚالي .19

  .ايهسيا تصٜني نٝظ .42   .تكطٝع دٚالي .02

 التدبري الفٍدق٘ )غرفة تشبّْٗٗ لمتدرٖب(: .4
 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي

  .خصا١ْ .16   .َصدٚد ضسٜس .1

  .ضتا٥س .17   .نساضٞ .0

  .جاْيب ع٤ٛ .18   .فسغات .3

  .ذكا٥ب طاٚي١ .19   .َطتدٜس٠ طاٚي١ .4

  .َُٗالت ض١ً .02   .ايص١ٜٓ َٓغد٠ .5

  .أغط١ٝ .01   .أزٜه١ .6

  .ٚضاد٠ غطا٤ .00   .ٚضاد٠ .7

  .أنٛاي .03   .ذساّ .8

  .غعس فجف .04   .ضسٜس غطا٤ .9

  .ٖاتف .05   .ايك٠ٛٗ صٓع آي١ .12

  .باز َٝين .06   .َالبظ عالق١ .11

  .دٚف١ٝ .07   .ضحا٥س َهت١ .10

  .نٗسبا٤ َهٓط١ .08   .خص١ْ .13

  .ايطحاد غطٌ آي١ .09   .َٚهٛا٠ نٞ طاٚي١ .14

  .َجسٚش محاّ .32   .فسغ١ ٚج٘ .15
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 وهتب االستكباه. .5
 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي

1. 
 .اضتكباٍ طاٍٚ

  4. 
 .ايػاغ١ ع٢ً ايضٛز٠ يتطًا أدا٠

(Projector) 
 

  .ٖٛاتف .5   .نساضٞ .0

  .ا٥تُإ بطاق١ آي١ .6   .فٓادم إداز٠ ٚبسْاَخ ذاضٛي .3

 
 
 

  0ومخل رقي 
 وتطمبات وعدات ختصص الشٗاحة

 ٔنالة سٗاحة ٔسفر: .1
 الهىٗة األداة الرقي  الهىٗة األداة الرقي

  .أمسا٤ الفت١ .5   .اضتكباٍ طاٚي١ .1

  هتخصص ٚبسْاَخ ذاضٛي .6   .ذٛاجص .0

3. 
 .َعًَٛات طاٚي١

  7. 
 .ايػاغ١ ع٢ً ايضٛز٠ يتطًا أدا٠

(Projector) 
 

  .غاغ١ .8   .زفٛف .4

 


