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 إدارة األعمال   الكلية   

       

اقع السياحية األثرية  اسم املقرر  املو

   واملتاحف

 األولى  املحاضرة   اإلدارة السياحية والفندقية القسم  

 

 املباني التاريخية واملتحفية 

نسيجها ملا تشكل املباني التاريخية املنتشرة ضمن النسيج العمراني في املدن السورية الجزء األكبر من 

حظيت به  وهورية مهن ااتمهاظ معظهك ال كهاظت نشههدع رانهة ومراةيهة ثاوهعةت ممعمهة يرالها ومراةيها ل  بهة مهمهة 

 شهدتاا وورية ثواامت في ياريخها.

يؤكههههد الدراوههههاع ثاملرايههههو التاريخيههههة ثمهههها ةجههههدل مههههن مبههههان ياريخيههههة تعههههو    هههه  ن ههههراع متعههههد ةت  ةهههه   ههههان 

مههن ال نههاراع التههت يتالههت ثتعاابههت ومماههات ثالههد منهه  ابههل املههي   ث عههد ال ههت  لسههورية األاميههة ال بههرث مههن كع ههر 

 اإلو مي لممدن السورية معل  مشق ثحمب ثحمص ثحمال....الخ.

 ) املبدأ التكويني لعمران املدينة(:  التخطيطيةالبنى 

زيت ثي سك ومرع املدن اإلو مية بظرثف مختم ة في التكون من حيث حركية البيئة نمناا ما او مرك

املدن مهن حيهث التكهون   ه  مجمهووت ن امها مجمووهة املهدن التم اليهة ةث الع ويهة ةث العشهوالية ثمجمووهة املهدن 

 املبدوة ةث املخططة.

نمجمووة املدن التم الية ةث الع وية هي النمط السهالد اهد نشهمع مهن ت هر يخطهيط الدثلهة ةث يهد مها 

ع هي العواصك املستحدلة ) بغدا ( ثالنوع العاني او األمراءت ثالنوع ةما املدن املخططة ن د اسمت     ودة ةةوا

 -ال سهههطا  -الكونهههة -العالههث اهههو األرلطهههة ورههه  العغهههور اإلوههه مية)رلط املغرع(ثالرابهههو املهههدن العسههه رية) الب هههرة

 ال  رثان(

 الخاةاع. -األوواق -ي سك املدينة من ال سك املركزي املسجد الجامو

 البيماروتاةاع/. -ملرانق العامة/ال ماماعال سك العاظ ةبنية ا

 يح يناع املدينة. -ال سك الخاص األحياء الس نية ثيوزوها
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 ظاهرة التوظيف املتحفي للمباني التاريخية:

اةتشهههرع رهههاارة يوريهههع املبهههاني ورههه  شهههكل متهههاحع فهههي العهههالك اإلوههه مي ثالعر هههي بشهههكل ثاوهههوت ث اهههت 

 ا ل التجرلة ةجاحا في:

 املبنى  ضانة     ودة من األمور التت واامت بحمايت .حماية  •

 ال يمولة  ثن  امال املبنى. •

  يجا  الوويمة لإلة اق ور  صياةت  ثالعناية ب . •

 يعم  ور  صمة بال ياة ثرلط املاض ت بال اضر ثنتح  للجمهور. •

ل  ههههور ثاألبههههرا  ثيب ههههت املتههههاحع امل نههههمة ونههههد الجمهههههور هههههي املتههههاحع ااع األبنيههههة األلريههههة  ههههال  ع ثا

ثالبيوع ال ديمةت  ا يرتب الجمهور بزيارة املبنى ةث  ثلالتا ي ا طه ع وره  املعرثضهاع نيه . وهدا ةن البنهاء األلهري 

 يب ت  طارا م    لعرض محتوياع ةلرية.

 ثاد شهد العالك العر ي ااتماما م زايدا بامل انظة ور  ال راث املعماري ال ديك ثيرميك ةاك معامل  مهن

يوامههههههو ثمسههههههايد ثحمامههههههاع ثا ههههههور ث اةههههههاع ثت راهههههها. ثزا ع ثي ههههههرة ال ههههههديث وههههههن مشههههههار و  ههههههخمة لتنشههههههيط 

ا وتعمار السياحي ثالع افي في املدن ال ديمة ت ثإوا ة يمايهل مباةماها التاريخيهة لتوري هها فهي  دمهة اه ا ا يجهال) 

 (.السياحة
 تعريف املتحف:              

اآللههارت ثمكاراهها األمهه نت يميماهها النههاب مههن  ههل حههدع ثصههوع لتح يههق متعههة املشههاادة املتههاحع هههي بيههوع 

 ثال الدة العممية بال  ول ور  املعرنة.

املتحههع بمبسههط ةشههكال  وبههارة وههن مبنههى إليههواء مجمووههاع مههن املعرثضههاع ب  ههد ال حههص ثالدراوههة 

 كب
ً
 هرا مهن حيهث الزمهان ثاملكهان لييسهر وره  ثالتمتوت ثاملتحع يجمو ةحت و    ما ة ةص   اةت مت راة ي ري ا

 رثا ل رؤيتاا.

 نشأة املتحف:  

حاثل اإلنسان منه  ال هديك يمهو األشهياء الجميمهة التهت يجهب رؤيتاها فهي متزله ت ليمتهو ةارريه  بمشهاادتاات 

 ثليتباه  باا ةماظ زثارلت ثهي ال  رة التت اةطم ت مناا ن رة  نشاء املتاحع.
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 لرلهاع ال نهون يرث معظك الباحع ن ةن اإل 
ً
تريق اهك ةثل مهن ورنهوا املتحهع ثالهد ونهدما شهيدثا معبهدا

(. ثفهي  ليهااة اهوم رثب الشهاور  Museionور  يل ايمكون بال رع من ا كرثلول ثةطم وا ومي  اوهك مووهيون) 

ع فهههي ةلينههها اإلتري هههي األومهههى مههها أشههه ر   ههه  ةةههه   اةهههت ورههه  زمنههه  ت فهههي بدايهههة األلهههع األثل ابهههل املهههي  ت مرانهههق  املتهههاح

 ثاوبرطة.

ثفههي امل ابههل ينسههب الدراوههاع ال ديعههةت البدايههة ال  ي يههة ل اتمههاظ بههالتحع ثال طههو النهها رة ثورضههها 

ق.ظ(الههههه ي ةمهههههر بتخ هههههيص ااوهههههة فهههههي ا هههههرل ل  ههههه   592-604ورههههه  الخاصهههههةت   ههههه  املمهههههد البهههههابري ةبو ههههه  ة هههههر )

 م تنياي  ثكنوزل ثورضها ور  زثارل.

ةثل متحهههههع ةنفههههه ىء فهههههي التهههههاريأ. اهههههو املتحهههههع الههههه ي ةنشهههههمل  البطاملهههههة فهههههي بينمههههها يهههههرث الهههههبع  اآل هههههر ةن 

اإلو ندرية في ال رن العالث ابل املي   ور  يد  يم رثب ال ال ري ال ي ةااظ ةثل مؤوسهة ومميهة بحعيهة ورنهت 

 باوك موويونت ثاو مبنى شمل العديد من ااواع البحث ثةل ق باا م تبة كبرث هي م تبة اإلو ندرية.

لرثمههان الهه ين اشههتارثا ب ههدراتاك العسهه رية ال ب ههرة ن ههد ةلههرثا لههراء ناحشهها يههراء احههت ل البمههدانت ةمهها ا

ثوهههمب كنوزاههها ثة اوسههههات ثلمغهههت ومميهههاع السهههمب مهههن ال وهههرة مههها يعهههل املعابهههد الرثماةيهههة وهههايزة وهههن اوهههتيعاباات 

ال ورثظ رثماةوظ(( ثفي ال واةيهت  نلجمثا     ورض ال طو ال نية في الهواء الطمقت ور  يدران الساحة العامة ))

ثاملسارح ثال ماماع. ثفي و ر از اار ال نارة العرلية اإلو مية لك ي ن معرثنا املتحهع بم هومه  ال ها يت ة  

ةن كتهب التهاريأ يه كر لنها ال ع هر وهن الوهراء ثال ههرف ثيه ثق األومهال ال نيهة الجميمهة ثتنهجيو ال نهاةي ن املواههول ن 

ي وبيل  بداع ةيمل األومال ال نية ثالتحع الجميمةت نتشكمت لدث الخم اء ثاأللرياء اواية ثال ناع املاارين ف

 يمو التحع ال نية ثاملخطوطاع ثاألول ة ثت راا.

ةما الشكل ال ها ي لممتهاحع نبهدة فهي ال هرن العهامن وشهر ث هان فهي لنهدن حيهث ةوهو ةثل متحهعت ثنهت  

 اع من الت اكر ثلل د من ةودا  الزالرين. للجمهور ثالعامة بت اكر لمد ولت لتغطية ة  

 ث هههي كب هههرت ثلخاصهههة منههه  راايهههة  ثفهههي و هههرةا ال اضهههر يطهههور ومهههك املتهههاحع يطهههورا كب هههرا ثحظهههي بااتمهههاظ

رع العامليههههة العاةيههههة. ن ههههي منت ههههع ال ههههرن العشههههرين يموههههو املجمههههو الههههدث ي لممتههههاحعت ثايخهههه  مههههن مدينههههة ال هههه

 األمري ية م را ل .ةيويورك في الو ياع املتحدة 

د الهههههد وشههههراع املعااهههههد ثاملؤوسهههههاع التههههت تعنهههههى بدراوهههههة ثيطههههوير ومهههههك املتهههههاحع ثيمايهههههل ثةنشههههمع بعههههه

ثيدريب العامم ن في املتهاحع. ثصهار ومهك املتهاحع مهن العمهوظ مهن العمهوظ الهامهة التهت يهتك يدر سهها فهي الجامعهاع 
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ع هههر مهههن  ثل العهههالكت التهههت حرصهههت ثيحهههرص ورههه  بنهههاء العامليهههة ث ميهههاع ثمعااهههد اآللهههار ثال نهههون ثالسهههياحةت فهههي ال 

املتاحع ثيطويراا ثا اتماظ بمحتوياتاا ثاوتخداظ ةننل طرق العرض املتحعت ناملتحع أعد ثاحدا من ةاك 

 وناصر الج ع السياحي.

 

 إن الوظائف األساسية ألي متحف تتمثل بالتالي:  

 .البحث العممت .1

 ال    ثال ياةة ثاآللار.  .2

 وي ثالع افي.النشا  ال رب .3

ناملتحع في الع ر ال ديث ثويمة مهمة في حيهاة الشهعوع ال  ريهة ثالويداةيهة كمها أعتبهر ة اة لنشهر 

 روالة يرلوية ثتعميمية اامة.

ثتاهههدف   اراع اآللهههار فهههي وياوهههتاا املتح يهههة  ترههه  رنهههو وهههوية متاح هههها األلريهههة   ههه  املسهههتوث العهههاملي مهههن 

ثإنشههاء املزيههد مههن املتههاحع ال وميههة ثامل ميههة ثالتههت تسهههك يميعههها فههي رنههو الناحيههة ال نيههة ثالجماليههة مههن ياةههب 

 املستوث التاريخي ثاأللري لجميو الشباع من ياةب آ ر.

ثومي  نإن  رية ةجاح املتاحع ي اب اليوظ بمدث  مكاةية ورضها ل  ة يطهور ال يهاة ثل انهة البشهر 

 ورضها بس وة ثياا ي ثإاناع لمزثار بكانة مستوياتاك.ثلما يجعل  ل ا ا وهل اإل راك ثالد ون طريق 

 أنواع املتاحف:  

يتنهههههوع املتهههههاحع بحسهههههب الهههههوبي ال نهههههاري لهههههدث الشهههههعوعت ثا اتمامهههههاع ا يتماويهههههة ثالعمميهههههة نماههههها. 

ثتشههههمل اهههه ل األةههههواع ومههههة متههههاحع ااع يويماههههاع ةلريههههة ةث ومميههههةت ةث ن ريههههة ثي ههههب يميعههههها فههههي معهههه ن الرتبههههة 

  ع.باملعرنة ثا ط

 

 أوال: متاحف املعروضات األثرية: 
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ينطههوي يحههت اهه ا املسههمى املتههاحع التههت يويههد نماهها اآللههار التههت  م تاهها ال نههاراع املختم ههةت ثهههي ةينهها 

 ور  ةةواع:

:  اةههت فههي املاضهه ت يههو ع فههي املعابههد ثةم نههة العبهها ة ةيمههل مهها متهاحع ال  ههور ثاملبههاني الدينيههة ❖

ةثان ثيماليههل ي ههدظ كنهه ثر لولهههةت ثاوههتمر ال نههاةون فههي الع ههور ةبدوتهه  ةيههدي ال نههاة نت مههن 

ال ح ة ةينا في  يداع ةيمل منحوياتاك فهي ال نهاوو ثاأل يهرةت ثمهو مهرثر الهزمن يحهول ال ع هر 

 مناا     متاحعت ك نيسة ال دأو مراص في ايطاليات ثمسجد ارطبة في اوباةيا.

 
 

األلرية التت أعور ومماا ةلناء ال  رياع في بمدان العهالك ال هديكت متاحع اآللار: ينك الن اوو  ❖

ث شكل وهاظ ههي صهورة حيهة ل نهاراع املاضه ت فهي ةي بمهد فهي العهالكت ثل هن بعنهها امتهاز بتنهوع 

معرثضهههاي  األلريهههةت ثيمعههه  بههه ن يدراةههه  آللهههار  ثل متعهههد ةت بهههل ثنسهههتطيو ال هههول بهههمن ال ع هههر 

الك األ رث ون طريق الشراءت كمتحع المونر في بار وت ةث مناا ينانست في يمو آلار  ثل الع

 ا رميتا  في بطرب بورغ في رثويات ةث املتحع البريطاني.

متهههاحع املوااهههو: يننهههوي اههه ا النهههوع مهههن املتهههاحع يحهههت اوهههك املتهههاحع األلريهههة ةينهههات حيهههث  ❖

ك يحههرص العديههد مههن الههدثل ورهه  ينشههيط السههياحة نماههات ثالههد وههن طريههق  اامههة متههاحع ألاهه

موااعههها األلريههة فههي املوااههو ااتاهها. ثاههد يحولههت بعهه  املوااههو   هه  متههاحع يحههت اوههك ) حدي ههة 

ةلريهة( ثيم هن لمزالهر مشهاادة  هل معاملههات مهو شهرثحاع  انيهة لكهل منط هة مناهات باإلضهانة   هه  

  رالط  رشا . 
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ي اهههه ا ثاههههد يههههتك ة ههههل بعهههه  ةيههههزاء مههههن املوااههههو األلريههههة   هههه  املتههههاحعت حيههههث أشههههكل ورضههههها فهههه ❖

املتههاحع ال بههرث م ههزة اامههة ثمظهههرا يماليهها متم ههزا ثاألمعمههة ورهه  الههد كع ههرة مناهها: ة ههل ثايهههة 

ا ههر ال  ههر الغر ههي   هه  املتحههع الههوطنت بدمشههقت ثكهه لد مههدنن يرحههاي التههدمريت ة ههل بوابههة 

وشههههتار مههههن بابههههل   هههه  متحههههع )بريههههامون( فههههي بههههرل ن. ثة ههههل معبههههد بريههههاظ مههههن بريههههاظ فههههي آوههههيا 

املتحهههعت كمههها ة مهههت ااوهههة شهههراية مهههن  مشهههق   ههه  متحهههع امل رثلوليهههان فهههي ال هههغرث   ههه  ة هههو 

 ةيويورك.

 

 ثانيا: املتاحف العلمية: 

مو يطور العموظ وبر مختمع ال  راعت نإن اإلنسان ب ي شغونا  ملعرنة ماض ت  ل مناها ث كيهع ثصهمت 

  لي ت ثا ل املتاحع شممت مختمع ااتماماي ت مناا: 

الطبيعههي: ثههي تعههرض يطهور ال يهاة منهه  نشهمة األرض ثحتههى الع هر ال ههديثت متهاحع التهاريأ  ❖

مسههههههتخدمة ةحههههههدث مهههههها يوصههههههمت  ليهههههه  ي نولوييهههههها ا ي هههههها ع مههههههن ثوههههههالل وههههههمعية ثل ههههههرية 

ثحواب ثووااا من الع انهاع التهت ي هرع لمزالهر ن هرة يطهور اإلنسهان ثال يهوان ثالنبهاع وره  

 حد وواء.

ال هههههههناع مهههههههن الجمهههههههو  ال  هههههههري ثالت جهههههههر ال نهههههههتت  املتههههههاحع الت نيهههههههة: ةنشهههههههمع باهههههههدف يحريهههههههر ❖

ثا حت هههههاو بهههههمرثع مههههها ةةتجتههههه  ال هههههناع. ثمهههههن ةشههههههر املتهههههاحع فهههههي اههههه ا املجهههههال: متحهههههع ال هههههن 

 ثال ناوة في مدينة ليون ال رنسية. ثمتحع ال نون الز رنية في بار و. 

متههههههههاحع ال ههههههههناواع اليدثيههههههههة ثالت اليههههههههد الشههههههههعبية: ثالههههههههد حرصهههههههها ورهههههههه  ي اليههههههههد الشههههههههعوع  ❖

 واتاا املتوارلة التت  اةت اد بدةع يتعرض ل ةدلار.ثصنا
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املتههاحع الزراويههة: إلبههراز ةاميههة الزراوههة ثةةههواع امل اصههيل الزراويههة الخاصههة التههت يتمتههو باهها  ❖

 الب  .

املتههههاحع البحريههههة: أعههههرض فههههي اهههه ل املتههههاحع التههههاريأ امل حههههي لمههههب  ت كمهههها أعههههرض ةاههههك ةةههههواع  ❖

رة ثامل تشهههه  ن نماههههات كمهههها ثيتعههههرض لتههههاريأ السهههه ن السهههه نت  ضههههانة لعههههرض صههههور ألاههههك البحهههها

 ثي دظ يميو الولالق املتعم ة ب لد.

متههاحع الزيههها : يمتمههد بعههه  الههدثل ياريخههها حهههان  بتطههور ثاز اهههار اهه ل ال هههناوةت ثي تخهههر  ❖

 بمجموواتاا ثطرق صناواتاا. ثمن ةشهر متاح ها : متحع الزيا  في ليبج ببلجيكا.

العمميهههههة ينووهههههت بتنهههههوع ا اتمامهههههاع معهههههل: متهههههاحع صهههههناوة السهههههاواعت  ثة  هههههرا نشههههه ر   ههههه  ةن املتهههههاحع

 متاحع صناوة ال طاراع... الخ. 

 ثالثا: املتاحف االجتماعية والفكرية:  

يننههههههوي يحهههههههت اههههههه ا ا وهههههههك يميهههههههو املتهههههههاحع ااع الطهههههههابو ا يتمهههههههابي ثال  هههههههري التهههههههت يم هههههههت ال ايهههههههاع 

 ال نارةت ثةتناثل مناا:ا يتماوية ثالتساؤ ع ال  رية ثياريأ 

املتهههههههاحع التاريخيهههههههة ثههههههههي املتهههههههاحع التهههههههت يتنهههههههاثل يهههههههاريأ املهههههههدن ثيطوراهههههههات ثالتهههههههاريأ الننههههههها ي  ❖

لمشهههههعوعت ثمهههههن ةشههههههر اههههه ل املتهههههاحع متحهههههع  مشهههههق التهههههاريخيت ثمتحهههههع الخهههههط العر هههههي فهههههي 

ثيتحههدث بعهه  املتههاحع وههن يههاريأ مبههاني محههد ة ثتالبهها مهها يخ ههص يههزء مههن اهه ل   مشههق. 

ثإيهداع ةاهك مويو ايه  نماها ثمهن اه ل املتهاحع متحهع ا هر نروهاي فهي   هار  ياريخاملباني لس

 بار و.

متههاحع الولههالق: أعتبههر اهه ا النههوع مههن املتحههع معههار ااتمههاظ الخاصههة مههن العممههاء ثالبههاحع ن  ❖

ثيههو ع نماهها تالبهها الولههالق التههت يتعمههق بمختمههع التويماههاع وههواء  اةههت وياوههية ةث ايتماويههة 

اات هههها ية ةث ياريخيههههة  ثهههههي باإلضههههانة لكوراهههها متههههاحع نثههههت مراكههههز بحعيههههة) مركههههز الولههههالق ةث 

 التاريخية في  مشق(.

متاحع ال ن ال ديث: رهرع رتبة لتمبية حاياع املشااد ل ط ع ور  ما ةةتج  ةاك ننهاني  ❖

 في العالك.الب   املعاصرينت ثتشتار الدثل الرااية بتنانسها ور  ااتناء لوحاع ةاك ال ناة ن 
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متاحع الطوابو: حرصت الدثل ور  يخميد املناوباع الهامهة لهدااا ثةويا اها ال وميهة ثالهد  ❖

ورههه  شهههكل طوابهههو ي هههدراا ثةظهههرا ألاميهههة اههه ل الطوابهههو ن هههد بهههدة النهههاب بجمعهههها ثمهههو الهههزمن 

ةصب  له ا العمل اواة اهاموا بتموهيو األةديهة الخاصهة بجمهو الطوابهو ثاه ا مها ثلهد ااتمامها 

 باا. ثلالتا ي ةنشمع املتاحع ل  ظها ثاط ع الزثار ومماا. واما

متههاحع األط ههال: ثهههي تالبهها متههاحع مويهههة ملوضههوواع محههد ة أسههتطيو األط ههال نماهها نهههك  ❖

األنكهار املطمولههة ثمماروهة نشههاطاع مران ههة لمموضهوواع التههت اطمعههوا ومماها.) معههال: متههاحع 

 ههنعوا مجسههماع كنشههاطاع مران ههة ثيروههموا التههاريأ الطبيعههي : أسههتطيو األط ههال نماهها ةن ي

صههههورا ث ي تبههههوا موضههههوواع ثيمعمههههوا حيههههاة اإلنسههههان ال ههههديك(. ثلههههه ل املتههههاحع ةاميههههة يرلويههههة 

  اصةت يحرص ومماا املسؤثلون ور  التعميك ثاإلرشا  ثالتويي ت ثيكون لألال نماا  ثر ااظ.

ت هاراي  ثاةجازايه  ال رليههة املتهاحع ال رليهة: يتحهدث وهن التهاريأ العسه ري لمهب   ثيمجهد اة ❖

 ثاألول ة التت يك صنعها ثيطويراا.

متهههههاحع الشهههههموع: ثههههههي ةهههههوع مهههههن املتهههههاحع املرتولهههههة مهههههن ابهههههل الجمههههههور ثينهههههك ةمهههههاا  ألاهههههك  ❖

النخ ههياع فههي التههاريأ العههاملي املعاصههر) معههل: اتمههر. تشرشههل..الخ( ثيجسههيد ل نههاة ن ثوممههاء 

 لندن. كمتحع كرانان في بار و. ثمتحع مداظ يووا  في

املتحع ا ن راض ت: ل د ةصبحت ةكور متاحع العالك محمولة ور  ةاراص ممغنطة بسيطة  ❖

 نستطيو من   ل شاشاع ال واوب ا ةت ال بادثء ثمنهجية وممية     ةي مناا في العالك.

 

 

 

 املرشد السياحي: 

ثالهدليل السهياحي ةث املرشهد اله ي من ةاك الورالع املتح ية املريبطة بالسياحة بشهكل كب هر ثمباشهر 

ي ههههو  ثيرشههههد السههههال  ةث املجمووههههاع السههههياحية ةلنههههاء السهههه ر ثالرحههههل السههههياحية ترهههه  املههههدن ثاملنههههاطق ثاملعههههالك 

وههن املنههاطق التههت ي ومههون بزيارتاهها.  ثاملوااههو السههياحية ثالتاريخيههة ثاأللريههة ثي ههوظ ب زثيههداك باملعمومههاع ال زمههة

ع ثا يتاها اع الخاصهة وره  املعمومهاع املتهونرة ثاملؤكهدة ومميها ثايتماويها ثل انيهات ثوره  املرشهد يجنهب اإلضهانا
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كما ومي  ةن أعمل وره  يهمم ن ةمهن ثوه مة السهالح ن ةلنهاء يجهوالهك معه . ثوره  واي ه  ي هو مهمهة ةجهاح ةث نشهل 

 الرحمةت نهو امل در الرليو لممعموماع  انة ل انية ياريخية ثحنارية... الخ.
 روط التي يجب توفرها في الدليل السياحي:وأهم الش

 ةن يكون حاص  ور  مؤال يامعي ةث شها ة لاةوية ث ثراع يدريبية. .1

 له ل املهمة. .2
ً
 ةن يكون مت رتا

 ةن يجيد  يا ة يامة لغة ةينبية اراءة ثكتابة. .3

 ةن يكون ممما بال واة ن السياحية. .4

 ةن يجتاز  ثرة في اإلرشا  السياحي. .5

 امتحان ال بول في لغت ن ةينبيت ن ثل انة وامة في التاريأ ثالجغرانية ثاآللار.ةن يجتاز  .6

 ةن يجيد نن التعامل مو السواح بمختمع ةوماراك ثشخ ياتاك ثمعت داتاك ثطباوعهك. .7

ةن يكههههون املرشههههد السههههياحي ورهههه   رايههههة ثمعرنههههة بشههههؤثن التسههههوق ألةهههه  وههههيكون الووههههيط بهههه ن  .8

 السال  ثالسوق امل ري ثالتجار.

  يحق لم ر  مزاثلة مهنة اإلرشا  السياحي. ثل در املتعة ال ب رة التت يونراا ا ل املهمة    ةراا ةينا ث 

لههههها متاوواهههها ثصههههعولاتاات ناملرشههههد الهههه ي أسههههتمتو بالسهههه ر ثالههههرح ع ثال رنيهههه  ثاكتسههههاع صههههداااع مههههن األياةههههب 

 ان نالسياحة لها مواوك معينة. ثالتجار ثالسكان امل مي نت يجد ة س  واط  ون العمل في بع  األحي

 شروط تأهيل املباني التاريخية بوظائف ثقافية:

أعههد يوريههع املبنههى األلههري  حههدث ةاههك املهمههاع ال زمههة إلوهها ة ال يههاة   هه  ال ههراث الع ههافي ثالشههرث  التههت 

 يجب مراواتاا:

 ةحسن ا تيار الوري ة الجديدة لمبناء. •

 راوهههههة  اي هههههة ثة  ةل هههههق النهههههرر بالبنهههههاء ةث نغ هههههر فهههههي شهههههكل ايهههههاظ التعهههههدي ع الجديهههههدة بعهههههد  •

 اندوت  ثطابع  التاريخي.

 يجب ةن يم ز الع ن بيسر ثوهولة ب ن البناء التاريخي ثل ن املعرثضاع التت ورضت ني . •


