 T.Hصفحة توجٌهً فندقً

أ .محمد الحجاوي

اسئلة مىضىعية لمبدة ( السيبحة والسفر ف / 1م) 3
ضع دائرة حىل رمز االجببة الصحيحة فيمب يلي :
 _1هو نشاط تعلٌمً ٌهدف الى اكتشاف المعانً والصالت بٌن االشٌاء عن طرٌق الخبرة المباشرة _:
ب_ االرشاد السٌاحً

أ_الدلٌل السٌاحً

ج_السٌاحة

د_ ال شًء مما ذكر

 _2هو المرشد الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج السٌاحً فً منطقة جغرافٌة محددة _:
ب_ المرشد العام

أ_ المرشد الخاص

ج_ المرشد المستكشف

د_ال شًء مما ذكر

 _3الهدف الرئٌسً من عملٌة االرشاد السٌاحً كما وضحها فرٌمان تٌلدٌن بقواعده _:
ب_ المتعة

أ_ المغامرة

ج_ االثارة

د_ جمٌع ما ذكر

 _4اهم الخصائص التً ٌتمٌز بها مرشد الشركات التجارٌة والصناعٌة _:
أ_ التخصصٌة فً المجال الذٌن ٌعملون فٌه
ب  -تتمحور وظٌفتهم فً مرافقة المجموعات السٌاحٌة فً المواقع التابعه للشركة
ج_ الكفاءة العالٌة والقدرة على التاثٌر فً السائح
د_أ+ب
 _5العالقة بٌن االرشاد السٌاحً بصناعة السٌاحة تكمن فً _:
أ_ زٌاة الدخل السٌاحً

ب_ تطور صناعه السٌاحة

ج_ القدرة على تسوٌق دولته بٌن ابناء بلده

د_ جمٌع ما ذكر

 _6من اهم المسمٌات والمفاهٌم التً تطلق على المرشد السٌاحً _:
أ_ مرافق

ب_ قائد المجموعة

ج_ موضح ومفسر

د_ جمٌع ما ذكر
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 _7من اهم الشروط التً ٌجب توافرها فً المرشد السٌاحً _:
ب_ اجتاز امتحان الدورة التً نظمتها السٌاحة

أ_ اردنً الجنسٌة واتم العشرٌن

ج_ اجتاز امتحانً اللغة االنجلٌزٌة والمعلومات السٌاحٌة

د_ جمٌع ما ذكر

 _8اهم الوثائق المطلوبة عند تقدٌم طلب االلتحاق بمهنة االرشاد السٌاحً _:
أ_ االوراق الجامعٌة

ب_ مصدقٌة عدم المحكومٌة

ج_ صورة عن الهوٌة الشخصٌة او جواز السفر

د_ جمٌع ما كر

 _9االمور الواجب االلتزام بها من قبل المرشد السٌاحً عند ممارسة مهنته _:
أ_ التحلً باخالق المواطنة الصادقة

ب_ تسلٌم رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل بها

ج_ ارتداء الزي المقرر

د_ جمٌع ما ذكر

٠ _01خضغ اٌّششذ اٌغ١بزٌٍ ٟسظٛي ػٍ ٝرشخ١ض اٌؼًّ فِٕٙ ٟخ االسشبد اٌغ١بزٌ ٟذٚسح ِذرٙب:
ة_  6شٛٙس

أ_  4شٛٙس

ج_  5شٛٙس

د_ ال شٟء ِّب روش

 _00اٌششطبْ اٌٛاخت رٛفشّ٘ب ف ٟاٌشخض اٌزّ٠ ٞبسط ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بز ٟاٌز ٟاوذ٘ب ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذٔ١خ فٟ
اٌٍّّىخ االسدٔ١خ اٌٙبشّ١خ _:
أ_ ارُ اٌؼششٚ ٓ٠اسدٔ ٟاٌدٕغ١خ

ة_ أْ ٠ى ْٛطبٌسب ِٓ إٌبز١خ االخالل١خ

ج_ زغٓ اٌغّؼخ

د_ ة+ج

٠ _01طٛس اٌّششذ اٌغ١بز ٟرارٗ ٠ٚىزغت ِٙبساد خذ٠ذح ِٓ خالي ِ_:طبٌؼخ رار١خ ( ِسزٚف )
أ_ االثزىبس

ة_ االثذاع

ج_ اٌؼًّ اٌدّبػٟ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _02اُ٘ ِٙبساد االسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اٌّٙبساد اٌفٕ١خ

ة_ اٌّٙبساد اٌزار١خ

ج_ اٌّٙبساد االدساو١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 _03رشًّ اٌّٙبساد اٌزار١خ ػٍ_: ٝ
أ_ اٌّشٔٚخ

ة_ ٠غؼٌٍ ٝزدذ٠ذ

ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش

د_ خّ١غ ِب روش

 _04رشًّ اٌّٙبساد اٌفٕ١خ ػٍ_: ٝ
أ_ اٌمذساد اٌؼمٍ١خ

ة_ ٠غؼٌٍ ٝزدذ٠ذ

ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش

د_ خّ١غ ِب روش
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 _05رشًّ اٌّٙبساد االدساو١خ ػٍ_: ٝ
أ_ اٌمذساد اٌؼمٍ١خ

ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش د_ ػاللزٗ ثبٌّدزّغ اٌّسٍٟ

ة_ ٠غؼٌٍ ٝزدذ٠ذ

 _06رشًّ اٌّٙبساد االخزّبػ١خ ػٍ_: ٝ
أ_ اٌمذساد اٌؼمٍ١خ

ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش

ة_ ٠غؼٌٍ ٝزدذ٠ذ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _07أُ٘ ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بز ٟلجً اٌجذء ف ٟرٕف١ز اٌجشٔبِح اٌغ١بز_: ٟ
أ_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ

ة_ االٔزجبٖ اٌ ٝاالِٛس اٌمبٔ١ٔٛخ

ج_ ِؼشفخ ِزطٍجبد اٌغبئر د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _08أُ٘ ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بز ٟلجً ٚطٛي اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ _:
أ_ اٌزأوذ ِٓ عالِخ ٚعٍ١خ إٌمً

ة_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ

ج_ االٔزجبٖ اٌ ٝاالِٛس اٌمبٔ١ٔٛخ

د_ ِؼشفخ ِزطٍجبد اٌغبئر

ٚ _11اخجبد اٌّششذ اٌغ١بز ٟػٕذ اعزمجبي اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ _:
أ_ اٌزأوذ ِٓ عالِخ ٚعٍ١خ إٌمً

ة_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ

ج_ االٔزجبٖ اٌ ٝاالِٛس اٌمبٔ١ٔٛخ

د_ االخزّبع ِغ لبئذ اٌّدّٛػخ

 _10االخشاءاد اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌّششذ اٌغ١بز ٟاثٕبء اٌؼٛدح اٌِ ٝىبْ االلبِخ _:
ة_ رٛض١ر اٌؼٍّخ اٌٛطٕ١خ ٚفئبرٙب

أ_ رمذ ُ٠ششذ ِجغظ ػٓ اٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ
ج_ رمذِٛ ُ٠خض ػٓ ثشٔبِح اٌشزٍخ ِٛٚلغ االلبِخ

د_ خّ١غ ِب روش

ٚ_11اخجبد اٌّششذ اٌغ١بز ٟاثٕبء رٕف١ز ثشٔبِح اٌشزٍخ اٌغ١بز١خ _:
أ_ رفز١ش اٌسبفٍخ اٌغ١بز١خ

ة_ رٛض١ر اٌؼٍّخ اٌٛطٕ١خ ٚفئبرٙب

ج_ اٌزشز١ت ثبفشاد اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _12أُ٘ اعظ اٌزؼبًِ ِغ اٌسالد اٌسشخخ اٌز ٟرٛاخٗ اٌّششذ اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اظٙبس اٌثمخ ثبٌٕفظ ٌٍغبئر

ة_ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزسىُ ثبػظبثٗ

ج_ ّ٠زٍه دفزش ٠سز ٜٛػٍ ٝاسلبَ اٌٛٙارف اٌّّٙخ

د_ خّ١غ ِب روش
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 ِٓ _13أُ٘ ا٘ذاف اٌؼاللبد اٌؼبِخ ف ٟاالسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ ثٕبء عّؼخ خ١ذح ٌٍجٍذ

ة_ اػطبء طٛسح ػٓ اٌؼبداد ٚرمبٌ١ذ اٌّدزّغ

ج_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _14أُ٘ ِٙبساد اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌذ ٜاٌّششذ اٌغ١بز_: ٟ
أ_ ػاللزٗ ثبٌغ١بذ

ة_ ػاللزٗ ثششوبد إٌمً ٚاٌغ١بزخ

ج_ ػاللزٗ ثبٌ١ٙئبد اٌّخزظخ

د_ خّ١غ ِب روش

 _15االطشاف اٌشئ١غ١خ اٌّشزشوخ ف ٟػٍّ١خ اٌزظبي اٌغ١بز ٟاالسشبد_: ٞ
أ_ اٌّشعً

ج_ اٌّغزمجً

ة_ اٌمٕبح

د_ خّ١غ ِب روش

 _16االخشاءاد اٌز٠ ٟزجؼٙب اٌّششذ اٌغ١بز ٟف ٟػٍّ١خ االرظبي اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اخز١بس ٚعٍ١خ ارظبي ِٕبعجخ

ة_ اخز١بس ٚلذ ارظبي ِٕبعت

ج_ ِؼشفخ اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ

د_ خّ١غ ِب روش

ِ ٟ٘_17دّٛػخ ِٓ ِؼب١٠ش اٌغٍٛن اٌشعّ١خ ٚغ١ش اٌشعّ١خ اٌز ٟرؼذ اٌّشخغ ف ٟرٛخ ٗ١عٍٛن اٌّششذ ٓ٠اٌغ١بز: ٓ١١
أ_ االخالق اٌغ١بز١خ

ج_ اٌشعبٌخ

ة_اسخبع االثش

د_ ال شٟء ِّب روش

٠ _18إد ٞاالٌزضاَ ثبخالل١بد اٌؼًّ فِٕٙ ٟخ االسشبد اٌغ١بز ٟاٌ_: ٝ
أ_ ص٠بدح دخً اٌّششذ اٌغ١بزٟ

ة_ ص٠بدح اٌذخً اٌغ١بزٟ

ج_ أ+ة

د_ ال شٟء ِّب روش

 ِٓ _21أُ٘ ِٓ االِثٍخ ػً اٌم ُ١اٌؼٍ١ب ف١ِ ٟثبق اخالل١بد االسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اٌظذق ف ٟاٌمٛي

ة_ اٌؼذي ف ٟاٌسىُ

ج_ االخالص ف ٟاٌؼًّ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _20أُ٘ أ٘ذاف ِ١ثبق اٌؼًّ ف ٟاٌمطبع اٌغ١بز_: ٟ
أ_ االسرمبء ثبٌغ١١بزخ

ة_ ثٕبء عّؼخ خ١ذح ٌٍجٍذ

ج_ اػطبء طٛسح ػٓ اٌؼبداد ٚرمبٌ١ذ اٌّدزّغ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _21أُ٘ ِظبدس اخالل١بد اٌؼًّ ف ٟاالسشبد اٌغ١بز ٟف ٟػًّ اٌّششذ اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اٌزشش٠ؼبد اٌغ١بز١خ

ة_ اٌّظذس اٌذٟٕ٠

ج_ اٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ

د_ خّ١غ ِب روش
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 ِٓ _22االِٛس اٌز ٟزثذ ػٍٙ١ب اخالل١بد اٌؼًّ اٌز ٟاِشد ثٙب االد٠بْ اٌغّب٠ٚخ ف ٟػًّ االسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اٌزمٜٛ

ة_ زغٓ اٌّؼبٍِخ

ج_ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌ ٟٙػٓ إٌّىش

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ_23أُ٘ قىانين ِظبدس االخالق ف ٟاٌؼًّ اٌغ١بز ٟاٌز ٟرظذس٘ب اٌٍٛائر ٚاالٔظّخ فٚ ٟصاساد اٌغ١بزخ فٟ
ِدبي االسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ اٌضٛاثظ االخالل١خ

ة_ االسرمبء ثبٌؼًّ اٌغ١بزٟ

ج_ رمذ ُ٠خذِخ خٍٍ١خ ٌٍّدّٛػبد اٌغ١بز١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _24أُ٘ وسبئل النهىض ثبخالل١بد اٌؼًّ ثّٕٙخ االسشبد اٌغ١بز_: ٟ
أ_ ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّششذ اٌغ١بزٟ

ة_ ٚضغ زٛافض ِبد٠خ ِٚؼٕ٠ٛخ ٌٍّششذ

ج_ٚضغ لٛاػذ اخالل١خ ٌغٍٛوبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _25أ٘ذاف اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزسذح فّ١ب ٠زؼٍك ثزٕش١ظ اٌغ١بزخ ٚرّٕ١زٙب وّب ألشد ثبٌّذٔٚخ اٌؼبٌّ١خ ٢داة
اٌغ١بزخ _:
أ_ االعٙبَ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ

ة_ اٌزفبُ٘ اٌذٌٟٚ

د_ خّ١غ ِب روش

ج_ االززشاَ اٌؼبٌٌّ ٟسمٛق االٔغبْ

ٔ _26شأد إٌّظّخ اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ _:
أ_ ثّٛخت ارفبل١بد ػشث١خ

ة _ ثّٛخت ارفبل١بد ػشث١خ ِزؼذدح االطشاف

ج_ ثّٛخت ارفبل١بد د١ٌٚخ ِزؼذدح االطشاف

د_ ثّٛخت ارفبل١بد د١ٌٚخ

 ِٓ _27أُ٘ أٛاع إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ _:
أ_ شبٍِخ ِٚزخظظخ

ج_ ِفزٛزخ ٚغ١ش ِفزٛزخ

ة_ ػبٌّ١خ ٚالٍ١ّ١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _28أُ٘ خظبئض إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ _:
أ_ اٌشخظ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ

ة_ اٌذِّٛ٠خ

ج_ رزضّٓ اخٙضح ١٘ٚئبد ِخزٍفخ

د_ خّ١غ ِب روش

١٘ ٟ٘_31ئخ دائّخ رزّزغ ثبالداسح اٌزار١خ ٚثبٌشخظ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ثبرفبق ِدّٛػخ ِٓ اٌذٚي ػٍ ٝأشبئٙب:
أ_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌّزخظظخ

ة_ إٌّظّخ اٌّسٍ١خ

ج_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌغ١بز١خ

د_ال شٟء ِّب روش
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ِٕ ٟ٘ _30ظّبد د١ٌٚخ رٕشأ ثّٛخت ارفبق ث ٓ١اٌسىِٛبد اٌز ٟرطٍغ ثّٛخت أظّزٙب اٌغ١بع١خ ثّدبالد ٚاعؼخ فٟ
اٌغ١بزخ ٚااللزظبد _:
أ_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌّزخظظخ

ة_ إٌّظّخ اٌّسٍ١خ

ج_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌغ١بز١خ

د_ال شٟء ِّب روش

_31رظٕف إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ رجؼب ي _:
أ_ اٌٙذف

ج_ اٌغٍطخ اٌز ٟرّبسعٙب

ة_ اٌؼض٠ٛخ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _32االِثٍخ ػٍ ٝإٌّظّبد االلزظبد٠خ _:
أ_ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

ة_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ

د_ ال شٟء ِّب روش

 ِٓ _33االِثٍخ ػٍ ٝإٌّظّبد االلٍ١ّ١خ _:
أ_ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

ة_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ

د_ االرسبد االفش٠مٟ

 ِٓ _34االِثٍخ ػٍ ٝإٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خ _:
أ_ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

ة_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ

د_ االرسبد االفش٠مٟ

 ِٓ _35االِثٍخ ػٍ ٝإٌّظّبد االداس٠خ _:
أ_ االُِ اٌّزسذح

ة_ االرسبد االفش٠مٟ

ج_ ارسبد اٌجش٠ذ اٌجشٌّبٟٔ

د_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

 _36أُ٘ ِظبدس اٌمٛاػذ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍّٕظّبد اٌغ١بز١خ ٚاٌذ١ٌٚخ _:
أ_ االػشاف اٌذ١ٌٚخ

ة_ االػشاف اٌذ١ٕ٠خ

ج_ االػشاف االلٍ١ّ١خ

_37أُ٘ خظبئض ٚعّبد إٌّظّبد اٌغ١بز١خ غ١ش اٌسى١ِٛخ _:
أ_ رزّزغ ثبٌشخظ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ

ة_ رزظف ثبٌذِّٛ٠خ

ج_ رزضّٓ اخٙضح ١٘ٚئبد ِخزٍفخ

د_ ال رزّزغ ثب ٞاِز١بصاد ا ٚاػفبءاد

 _38أُ٘ ِضا٠ب اٌؼض٠ٛخ فِٕ ٟظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ _:
أ_ رّزغ اٌذٚي ثسك اٌزظ٠ٛذ

ة_زك اٌٛطٛي ٌجٕه ِؼٍِٛبد إٌّظّخ

ج_ اٌّشبسوخ ف ٟاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ

د_ خّ١غ ِب روش

د_ ال شٟء ِّب روش

 T.Hصفحة توجٌهً فندقً
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 ِٓ _41أُ٘ اٌجشاِح اٌز ٟرمذِٙب ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ _:
أ_ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ

ة_ رّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

ج_ اٌزؼب ِٓ ْٚأخً اٌزّٕ١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 _40أُ٘ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌؼبٍِخ ف ٟاٌمطبع اٌغ١بز_: ٟ
أ_ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ

ة_االرسبد اٌؼشثٌٍ ٟفٕبدق

ج_االوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغ١بزخ

د_أ+ج

 _41أُ٘ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌؼشث١خ _:
أ -االرسبد اٌؼشثٌٍ ٟفٕبدق

ة_ االوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغ١بزخ

ج_ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ

د_ ال شٟء ِّب روش

 _42اُ٘ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ االسدٔ١خ _:
أ_ ٘١ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ

ة_ االرسبد اٌؼشثٌٍ ٟفٕبدق

ج_ٚصاسح اٌغ١بزخ ٚاالثبس

د_ أ+ج

ٔ _43شأد ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ وّإرّش د ٌٟٚالرسبداد إٌمً اٌغ١بز ٟاٌشعّ١خ ٚاٌز ٞرأعظ ػبَ_:
أ_ 0841

ة_ 0814

ج_ 0714

د_ 0741

٠ _44مغ ِمش ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ زبٌ١ب ف_: ٟ
أ_ فشٔغب

ة_ اِش٠ىب

ج_ اٌّبٔ١ب

د_ ِذس٠ذ

 _45رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ _:
أ_ ٔمً اٌخجشاد ٚاٌزدبسة ٚاٌّؼشفخ

ة_ رّٕ١خ اٌغ١بزخ ٚرط٠ٛش٘ب

ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

د_ ال شٟء ِّب روش

ِ _46مش ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ _:
أ_ اٌغؼٛد٠خ

ة_ اٌمب٘شح

ج_ ث١شٚد

د_ االسدْ

 _47رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ _:
أ_ خٍك ث١ئخ اعزثّبس٠خ زبضٕخ ٌٍّشبس٠غ اٌغ١بز١خ
ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

ة_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ
د_ ة+ج

ِ _48مش ِدٍظ اٌط١شاْ اٌّذٌٍٔ ٟذٚي اٌؼشث١خ _:
أ_ اٌغؼٛد٠خ

ة_ اٌمب٘شح

ج_ ث١شٚد

د_االسدْ

 T.Hصفحة توجٌهً فندقً
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 _51رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِدٍظ اٌط١شاْ اٌّذٌٍٔ ٟذٚي اٌؼشث١خ_:
أ -اٌزٕغ١ك ث ٓ١إٌّظّبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼبٌّ١خ

ة_ سفغ ِغزِّ ٜٛبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بذ

ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

د_ أ+ج

ِ _50مش االرسبد اٌؼشثٌٍ ٟفٕبدق _:
أ_ اٌغؼٛد٠خ

ج_ ث١شٚد

ة_ اٌمب٘شح

د_ االسدْ

 _51رؼذ ِٓ أ٘ذاف االرسبد اٌؼشثٌٍ ٟفٕبدق _:
أ_ سػب٠خ اٌّظبٌر اٌفٕذل١خ ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ

ة_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

د_ خّ١غ ِب روش

ِ _52مش ارسبد ِٕظّبد ِىبرت اٌغ١بزخ ٚاٌغفش اٌؼشث١خ _:
أ_ اٌغؼٛد٠خ

ج_ ث١شٚد

ة_ اٌمب٘شح

د_االسدْ

 _53رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِٕظّبد ِىبرت اٌغ١بزخ ٚاٌغفش اٌؼشث١خ _:
ة_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

أ_ رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب

ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

د_ خّ١غ ِب روش

_54رأعغذ ٘١ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ ػبَ _:
أ_ 0887

ة_ 0842

د_ 0814

ج_ 0812

 _55رؼذ ِٓ أ٘ذاف ٚصاسح اٌغ١بزخ ٚاالثبس _:
أ_ رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب

ة_ سفغ ِغزِّ ٜٛبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بزخ

ج_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

د_ ال شٟء ِّب روش

 _56رؼذ ِٓ أ٘ذاف ٘١ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ _:
أ_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

ة_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

ج_ رٕش١ظ اٌسشوخ اٌغ١بز١خ

د_ خّ١غ ِب روش

 _57ربعغذ ِذ٠ش٠خ االثبس ػبَ _:
أ_ 0812

ة_ 0842

ج_ 0861

د_ 0887

 T.Hصفحة توجٌهً فندقً

أ .محمد الحجاوي

 _58رؼذ ِٓ أ٘ذاف خّؼ١خ اٌفٕبدق االسدٔ١خ _:
أ_ سفغ ِغزِّ ٜٛبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بزخ

ة_ ٔشش اٌٛػ ٟاٌغ١بزٟ

ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ

د_ رٕش١ظ اٌسشوخ اٌغ١بز١خ

 ِٓ _61أُ٘ ارفبلبد اٌزٚ ٟلؼٙب خالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌثبٔ ٟف ٟرط٠ٛش لطبع اٌغ١بز ٟف ٟاالسدْ _:
أ_ اربل١خ اال٠فزب

ة_ ارفبل١خ اٌزدبسح اٌسشح اٌؼشث١خ

ج_ ارفبل١خ اٌششاوخ ِغ االرسبد االٚسٚثٟ

د_ خّ١غ ِب روش

_60زبص االسدْ ػٍ ٝاٌّشرج١خ  03ث ٓ١دٚي اٌؼبٌُ ف ٟاٌسفبظ ػٍ ٝعالِخ اٌّٛاطٕٚ ٓ١إِٚ ُٙاعزمشاسُ٘ ػبَ _:
ة_ 1101

أ_ 1102

ج_ 1100

د_ 1101

 ِٓ _61اثشص خٛٙد خالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌثبٔ ٟف ٟاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٌزط٠ٛش اٌمطبع اٌغ١بز_: ٟ
أ_ سفغ ِغز ٜٛاٌّؼ١شٌٍّٛ ٟاطٓ االسدٟٔ

ة_ رط٠ٛش اٌّٛالغ االثش٠خ ٚاٌغ١بز١خ

ج_ ّٔ ٛف ٟاالعزثّبس اٌغ١بزٚ ٟص٠بدح اٌذخً اٌمِٟٛ

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _62أ٘ذاف اٌؼبِخ ٌالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ف ٟرط٠ٛش اٌمطبع اٌغ١بز_: ٟ
أ_ رخف١ف اٌمٛ١د االِٕ١خ

ة_ ردذ٠ذ اٌمٛ١د االِٕ١خ

ج_ ِٕغ اٌمٛ١د االِٕ١خ

د_ ال شٟء ِّب روش

ٚ _63لغ االسدْ ارفبل١خ ع١بز١خ ِغ دٌٚخ سٚع١ب االرسبد٠خ ػبَ _:
أ_ 1113

ة_ 1114

ج_ 1115

د_ 1116

 _64رأعغذ اٌدّؼ١خ اٌٍّى١خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ اٌجسش٠خ ػبَ _:
أ_ 0887

ة_ 0886

ج_ 0883

د_ 0884

 _65رضُ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ _:
أ_  043ثٍذ  6ٚالبٌ 241ٚ ُ١ػضٛ

ة_ 034ثٍذ  7ٚالبٌ 141ٚ ُ١ػضٛ

ج_  043ثٍذ  8ٚالبٌ 234ٚ ُ١ػضٛ

د_  034ثٍذ  6ٚالبٌ 241ٚ ُ١ػضٛ

 _66رؼذ ِٓ ا٘ذاف اٌدّؼ١خ االسدٔ١خ ٌٍغ١بزخ االٔغبٔ١خ _:
أ_ رذس٠ت ر ٞٚاالزز١بخبد اٌخبطخ ػٍ ٝاٌسشف اٌ١ذ٠ٚخ
ج_ رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب

ة_ رّٕ١خ اٌغ١بزخ ٚرط٠ٛش٘ب
د_ ال شٟء ِّب روش

 T.Hصفحة توجٌهً فندقً
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 _67رسمك اٌدّؼ١خ اٌٍّى١خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ اٌجسش٠خ سؤ٠زٙب ِٓ خالي _:
أ_ زّب٠خ اٌج١ئخ اٌغ١بز١خ

ج_ اٌزّٕ١خ اٌغ١بز١خ اٌّغزذاِخ

ة_ اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ اٌٛطٕ١خ

د_ خّ١غ ِب روش

ٚ _68لغ االسدْ ارفبل١خ رط٠ٛش اٌغ١بزخ ِغ وٛس٠ب ػبَ _:
أ_ 1113

ج_ 0888

ة_ 1114

د_ 1115

ٚ _71لغ االسدْ ارفبل١خ رط٠ٛش اٌغ١بزخ ِغ أرس٠جدبْ ػبَ _:
أ_ 1113

ج_ 0888

ة_ 1114

د_ 1115

 ٟ٘ _70إٌّظّبد اٌز ٟرشًّ أٚخٗ اٌزؼب ْٚاٌذِ ٌٟٚثً االُِ اٌّزسذح _:
أ_ إٌّظّبد اٌؼبِخ

ج_ إٌّظّبد االلزظبد٠خ

ة_ إٌّظّبد اٌخبطخ

د_ إٌّظّبد اٌؼبٌّ١خ

 ٟ٘ _71إٌّظّبد اٌز ٟرشًّ اٌذٚي خّ١ؼٙب ف ٟػض٠ٛزٙب -:
أ_ إٌّظّبد اٌؼبِخ

ج_ إٌّظّبد االلزظبد٠خ

ة_ إٌّظّبد اٌخبطخ

د_ إٌّظّبد اٌؼبٌّ١خ

 ٟ٘_72إٌّظّبد اٌز ٟرغؼ ٝاٌ ٝرسذ٠ذ اٌمٛاػذ أ ٚاٌؼاللبد اٌمبٔ١ٔٛخ فِ ٟدبي ِؼ_: ٓ١
أ_ إٌّظّبد اٌمضبئ١خ

ج_ إٌّظّبد اٌؼمبئذ٠خ

ة_ إٌّظّبد االداس٠خ

د_ إٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خ

 ٟ٘ _73إٌّظّبد اٌز ٟرٙزُ ثبداسح ِشفك د ٌٟٚػب
أ_ إٌّظّبد اٌمضبئ١خ

ج_ إٌّظّبد اٌؼمبئذ٠خ

ة_ إٌّظّبد االداس٠خ

د_ إٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خ

 ٟ٘ _74ازذِٕ ٜظّبد االُِ اٌّزسذح رأعغذ ػبَ ِّٙٚ 0836زٙب رط٠ٛش أعظ اٌّالزخ اٌد٠ٛخ ٚطٕبػخ إٌمً
اٌد_:ٞٛ
أ_ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌّ١خ

ة_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍط١شاْ اٌّذٟٔ

ج_ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ

د_ ال شٟء ِّب روش

 _75رىّٓ أّ٘١خ اخزّبع اٌّششذ ِغ لبئذ اٌّدّٛػخ ف_: ٟ
ة_ ِشع أزذ أفشاد اٌّدّٛػخ

أ_ االرفبق ػٍ ٝأخش اٌّششذ
ج_ ششذ ِجغظ ػٓ اٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ

د_ الشٟء ِّب روش

_76رؼذ ِٓ ٚعبئً االرظبي اٌغ١بزٚ ٟرزّثً ( ببلمرشد السيبحي ) _:
أ_ اٌّشعً

ة_ اٌشعبٌخ

ج_ اٌّغزمجً

د_ اٌمٕبح

 T.Hصفحة توجٌهً فندقً
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ِ ٟ٘ _77دّٛػخ اٌمٛاػذ ٚاالعظ اٌز٠ ٟدت ػٍ ٝاٌّششذ اٌزّغه ثٙب ٚاٌؼًّ ثّمزضب٘ب ٌ١ىٔ ْٛبخر _:
ة_ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ

أ_ أخالل١بد االسشبد اٌغ١بزٟ

ج_ االخالق ٚاٌمُ١

د_ ال شٟء ِّب روش

ِ_78دّٛػخ ِٓ اٌم ُ١اٌؼٍ١ب اٌز٠ ٝغؼ ٝاٌّششذ ْٚاٌغ١بز ْٛ١اٌ ٝاالٌزضاَ ثٙب أثٕبء ِّبسعخ اٌؼًّ _:
ة_ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ

أ_ أخالل١بد االسشبد اٌغ١بزٟ

ج_ االخالق ٚاٌمُ١

د_ ال شٟء ِّب روش

 ِٓ_81أ٘ذاف اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزسذح أْ رٛفش اٌسش٠بد ٌٍدّ١غ د ْٚرّ١ض ِٓ ز١ث ػذد ِٓ اٌّجبدٜء _:
أ_ اٌذٓ٠

ج_ اٌٍغخ

ة_ اٌؼشق

د_ خّ١غ ِب روش

 ِٓ _80االِثٍخ ػٍ ٝإٌّظّبد اٌؼٍّ١خ _:
أ_ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ

ة_ اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ

ج_ اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إٌ٠ٚٛخ

د_ ال شٟء ِّب روش

 _92هو المرشد الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج السٌاحً على مختلف مناطق الدولة وال ٌقتصر عمله على
موقع جغرافً محدد _:
أ_ المرشد الخاص

ب_ المرشد العام

ج_ المرشد المستكشف

د_ال شًء مما ذكر

 _93المرشد الذي ٌتمتع بالكفاءة العالٌة والقدرة على التأثٌر فً السائح وابراز جمال الطبٌعة وسالمتها
هو _:
أ_ المرشد الخاص

ب_ المرشد العام

ج_ المرشد المستكشف

انتهت االسئلة
أ .محمد الحجاوي

د_ال شًء مما ذكر

