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 فرَك ػًّ اٌذًٌُ

 

 د/ ِحّذ أحّذ ػٍٍ

 رئُص لطُ إدارح اٌفٕبدق
 أحّذ ِحّىد ِحّذد/ 

مطُ إدارح ث ّذرشاٌ

 اٌفٕبدق

 اٌفبطّخ فزح هللا ضالِخ/ د

مطُ إدارح ث ّذرشاٌ

 اٌفٕبدق
 

 ِصطفٍ ِحّىد ِحّذ/ د

ؼخ ِذَر وحذح ِزبث

  اٌخرَغُٓ

 

 حطُٓ ِحّذ حطُٓ/ أ
مطُ إدارح ِطبػذ ث ِذرش

 اٌفٕبدق

 ِحّىد ػبدي احّذ ػطُخ/ أ
 مطُ إدارح اٌفٕبدقِطبػذ ث ِذرش

 د. فرط ػجُذ زوٍ 

ٔبئت ِذَر وحذح ِزبثؼخ 

  اٌخرَغُٓ
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 -:اٌّمـــــــــــــــذِخ
  

 
إدارة قد سعدنا بوجودك معنا طوال أربع سنوات في قسم عزيزي الخريج ل

كمية السياحة والفنادق جامعة المنيا. نتمنى أن نكون قد زودناك  – الفنادق
بالميارات والمعمومات الالزمة التي تؤىمك لممنافسة في سوق العمل ونتمنى 
أن تكون فخرًا لنا في كل مكان وذلك بتمسكك بأخالقيات المينة وحرصك 

 .مشرفا لبالدك مع كل شعوب العالم أن تكون سفيراً  عمي
 إدارة الفنادقعددنا لك ىذا الكتيب كدليل لك الستخراج ترخيص لمينة ولقد أ

ن أن ويحتوي أيضا عمي بعض عناوين الشركات السياحية الكبرى التي يمك
 .توفر لك فرصة عمل مناسبة

لداخمية واألنشطة ايحتوي ىذا الكتيب أيضا عمي بعض الصور لك 
التي تحمل لكم ذكريات سعيدة ونتمنى أن تكون  ياوانتم تمارسون والخارجية

ىذه الصور دائما محل ابتسامتك وسعادتك كمما ذكرت أحداثيا وأشخاصيا 
 .وخارجيا داخل الكمية 

ضرورة االطالع المستمر عمي احدث وأخيرا وليس آخرا نؤكد عمي 
الحرص عمي ترسيخ قيمة الوالء  اإلصدارات العممية الخاصة بمجالك وكذلك

واالنتماء لمصر وعدم تشويو صورتيا بأي صورة من الصور ألنك أوال 
ونتمنى أن تظل عمى اتصال دائم  وأخيرا مصري وتعيش بأرض مصر .

 بالكمية.
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فٍ ِغبي اٌؼًّ اٌطُبحٍ ِحٍُبً  اٌرَبدح واٌزُّس

 لٍُُّبً وإ

 

 

 

رطؼً وٍُخ اٌطُبحخ واٌفٕبدق عبِؼخ إٌُّب إًٌ إػذاد 

خرَظ لبدر ػًٍ إٌّبفطخ فٍ ضىق اٌؼًّ ِٓ خالي 

، ورمذَُ ثحش ػٍٍّ َررمٍ ثراِظ رؼٍُُّخ ِزُّسح

اٌىػٍ اٌطُبحٍ،  واٌؼًّ ػًٍ ٔػر ثصٕبػخ اٌطُبحخ،

.وخذِخ اٌّغزّغ فٍ إطبر ِٓ اٌمُُ واألخاللُبد

 رؤَخ انكهُخ:

 رطبنخ انكهُخ:
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 االغزران ثغّؼُخ اٌطهبح اٌّصرَُٓ

 

   

 

 : عّؼُخ اٌطهبح اٌّصرَُٓػٕىاْ 

 اٌمبهرح -اٌؼغىزح  –غبرع ضبٌُ ضبٌُ  71اٌّمر اٌرئُطٍ : 

 +8/7/31327233002  اٌفبوـص :/ اٌزٍُفىْ 
 

  : بٌغّؼُخث ػضىَخ األفراد
كمنظمة ال تيدف لمربح،  0997عام  ECA تأسست جمعية الشيفات المصريين

بل تيدف لتحسين وتطوير معايير فن الطيي في مصر عن طريق االىتمام بالتعميم 
 .والتدريب والتطوير الميني ألعضائيا

وكمنظمة غير سياسية، تعد جمعية الشيفات المصريين صاحبة سمطة وجية 
ل القضايا المتعمقة معتمدة إلبداء اآلراء عن األغذية. كما تعتبر بمثابة صوتا قوميا لك

 .بمينة الطيي
 

 ِساَب ػضىَخ عّؼُخ اٌػُفبد اٌّصرَُٓ

الحصول عمى كارت وشيادة عضوية خاصة بالجمعية ودبوس يحمل شعار  
 الجمعية.

والتمتع  تمقائيا الرابطة العالمية لجمعيات الشيفات )الواكس( االلتحاق بعضوية 
دولة  92 مميون شيف حول العالم في 01بشبكة اتصاالت مع أكثر من 

 .مختمفة من الدول األعضاء بالواكس
 .بمجمة شفس كورنر نشر بيانات وصور األعضاء الجدد 
 الحصول عمى نسخة مجانية من مجمة شفس كورنر كل ثالثة أشير. 

http://www.worldchefs.org/
http://www.worldchefs.org/en/node/160
http://www.worldchefs.org/en/node/160
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1995&lang=ar
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نجازاتك المينية في مجمة شفس ك   رنر.و اإلعالن عن ترقياتك وا 
فرصة التواصل مع أعضاء مينة الطيي وصناعة الضيافة وتبادل المعمومات  

 والخبرات.
 شطة والمسابقات التي تنظميا الجمعية.اإلخطار الدوري التمقائي بكافة األن 
التمتع برسوم مخفضة في الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات التي  

 تنظميا الجمعية.
المتوفرة  والمواد التدريبية المنتجات والسمع التمتع بأسعار مخفضة عمى كافة 

 بمقر الجمعية.
بمكتبة جمعية الشيفات  % عمى مشترياتك من الكتب المتوفرة5التمتع بخصم  

 .المصريين
المجانية عبر االنترنت من خالل موقع الجمعية  خدمة التوظيف االستفادة من 

 االلكتروني.

http://www.egyptchefs.com/?page_id=329&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1961&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=331&lang=ar
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 ألطبَ اٌؼضىَخ
 ػضى غُف ِزّرش

 دثىش رهجٍ
 351اٌرضُ اٌطٕىٌ 

 عُٕه

بحذ أدوً خمس سىىاث مه الخبشة فٍ إحذي الىظبئف 
شهب: شُف تىفُزٌ، سى شُف تىفُزٌ، سى التبلٍ رك

شُف، مىسق شئىن مطبخ، مذَش مطبخ، شُف حلىاوٍ 
 .تىفُزٌ، شُف جضاس مسئىل أو شُف خببص مسئىل

 ػضى غُف
 دثىش فضٍ

 311اٌرضُ اٌطٕىٌ 

 عُٕه

بحذ أدوً سىت خبشة فٍ مستىي مب بُه دَمٍ شُف 

 .دٌ ببستٍ وحتً جىوُىس سى شُف

ػضى غُف حذَش 

 اٌخجرح
 ش ثرؤسٌدثى

 751اٌرضُ اٌطٕىٌ 

 عُٕه

كبفت وظبئف المطبخ األخشي والطالة )ال َشتشط حذ أدوً 
 .مه سىىاث الخبشة

 ػضى ِطبهُ
 دثىش أضىد

 411اٌرضُ اٌطٕىٌ 

 عُٕه

لألفشاد مه غُش الشُفبث )مه خبسج المهىت( والمهتمُه 
 .بمهىت صىبعت األغزَت

  :خـــٍِحىظ

دئي لمعضوية لكافة المستويات، يتم دفعيا في العام جنيو مصري كرسم مب 51يضاف مبمغ 
  .األول فقط من االشتراك بالعضوية

يتم سداد قيمة العضوية لألعضاء من خارج مصر بالدوالر األمريكي حسب ما يمي: عضو 
دوالر، عضو  21دوالر، عضو شيف حديث الخبرة  01دوالر، عضو شيف  21شيف متمرس 

 . دوالر رسم مبدئي لمعضوية 01ى دوالر، باإلضافة إل 75مساىم 
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 ػضىَخ إٌّػآد ثبٌغّؼُخ:
 رضبٌخ اٌغّؼُخ

، تيدف لتحسين 0997، منظمة ال تيدف لمربح تأسست عام ECA جمعية الشيفات المصريين
وتطوير معايير فن الطيي فى مصر. تحقق الجمعية أىدافيا عن طريق االىتمام بالتعميم والتدريب 

كمنظمة غير سياسية تعتبر جمعية الشيفات المصريين صاحبة سمطة  .اوالتطوير الميني ألعضائي
 .وجية معتمدة إلبداء اآلراء عن األغذية، وتعد بمثابة صوتا قوميا لكل القضايا المتعمقة بمينة الطيي

جميع الفنادق والمطاعم وشركات الكترينج والشركات المتخصصة فى صناعة األغذية لدييا الفرصة 
ية كعضو من المنشآت من أجل االستفادة من الخبرات التدريبية المتميزة لمجمعية لالنضمام لمجمع

والخدمات التى تقدميا من خالل شبكة اتصاالتيا، أيضا كل منشأة ستكون لدييا الفرصة لتكون 
 .عضوا فاعال فى صناعة الفنادق والكترينج المتنامية سريعا بمصر

 ٌٍّٕػآدِساَب ػضىَخ عّؼُخ 

 .دوري بكافة أنشطة جمعية الشيفات المصريين إخطار تمقائي 
لكل العاممين  ييل فى دورات الجمعية التدريبية مسابقات الطيتخفيض فى رسوم التسج 

 .بالمنشأة
 .ن داخل مؤسستكالمصريي الطياةتدريبات جمعية  % عمى رسوم01التمتع بخصم  
المتوفرة بمقر  والمالزم التدريبية المنتجات والسمع التمتع بأسعار مخفضة عمى كافة 

 .الجمعية
ر بيانات األعضاء من المنشآت فى مجمة شفس كورنر والموقع اإلليكتروني نش 

 .لمجمعية
 .كل ثالثة أشير مجمة شفس كورنر نسخ مجانية من 5الحصول عمى  
 .خبار فى مجمة شفس كورنراإلعالن مجانا عن الترقيات فى المطبخ وغيرىا من األ 
بمكتبة جمعية الشيفات  % عمى مشترياتك من الكتب المتوفرة5التمتع بخصم  

 .المصريين
فرصة التواصل مع أعضاء مينة الطيي وصناعة الضيافة وتبادل المعمومات  

 .والخبرات
عبر االنترنت من خالل موقع الجمعية  خدمة التوظيف المجانية االستفادة من 

 .االلكتروني

http://www.egyptchefs.com/?page_id=1956&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1956&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=329&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=329&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=329&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1995&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1995&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=2020&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1872&lang=ar
http://www.egyptchefs.com/?page_id=1872&lang=ar
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 رضىَ ػضىَخ إٌّػآد

 .سيتم تصنيف الشركات والمنشآت األعضاء طبقا لحجم طاقم المطبخ

 دجى طبلى انًطجخ انفئخ 
 فً انًطجخػذد انؼبيهٍُ 

 انزطىو انظُىَخ

 مصريجنيو  2000 أو أكثر 100 وجُر
 مصريجنيو  1500 99 – 21 ِزىضظ
 مصريجنيو  1000 أو أقل 20 صغُر

جم  511جم كرسم عضوية مبدئي لممنشآت المصنفة تحت الفئة الصغيرة، و 351يتم تحصيل مبمغ 
ية فى العام األول فقط من االشتراك فى الكبيرة والمتوسطة. ىذه الرسوم تضاف لمرسوم السنو  لمفئات

 .عضوية المنشآت
 ٍِحىظخ: 

فى حالة رغبة سمسمة فنادق أو مطاعم فى االنضمام لعضوية جمعية الشيفات المصريين من 
 . عدد كل الشيفات العاممين فى سمسمة الفنادق أو المطاعم احتسابالمنشآت، يجب إذن 
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 انؼضىَخ طتًبرحإ
 

 

 ُخ اٌػفُبد اٌّصرَُٓاضزّبرح ػضىَخ عّؼ
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 اضزّبرح ػضىَخ عّؼُخ اٌػُفبد اٌّصرَُٓ ٌٍّؤضطبد
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ٍىثخ ٌٍمُذ األوراق اٌّط

 غّؼُخثبٌ

 

 ( صورة شخصية .2عدد ) .0

 صورة من إثبات الشخصية أو جواز السفر. .3

 السيرة الذاتية. .2

 صورة من كارينو العمل.  .0

 

 

 

 : القطاعات داخل مقر وزارة السياحة

  مكتب السيد الوزير 
  قطاع األمانة العامة 
  الشركات والمحالت السياحية قطاع 
  قطاع التخطيط والبحوث والتدريب 
 مركز معمومات الوزارة 

 +313 3087213/  +313 3087210  :تهُفىٌ 
                3087212 313+  /3087210 313 

 ميدان العباسية  –برج مصر لمسياحة  انؼُىاٌ:

 اٌّصرَخ ِمر وزارح اٌطُبحخ 
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 قطاع الفنادق والقرى السياحية  فزع انىسارح ثشبرع ػذنً:
 +313 32912111 تهُفىٌ:

   09250 )خذِخ رٍمً اٌػىبوي(: اٌخظ اٌطبخٓ
 وسط المدينة  –ش عدلى  5 انؼُىاٌ:
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 انفُبدقدنُم وػُبوٍَ 

 

 فئخ انخًض َجىو بدق انمبهزحُفأوالً: 
 

 اٌزٍُفىْ اٌؼٕىاْ االضُ َ

0. 
فندق السالم سويس اوتيل 

 القاىرة

ش عبدالحميد بدوى 
مصر الجديدة 

 رةالقاى
(31()3)3970111 /3972111 

7. 
ُِذاْ اٌزحرَر  فٕذق إًٌُ هٍُزىْ اٌمبهرح

 5781222/ 5781000(3()31) اٌمبهرح

فٕذق ثراُِسا اٌمبهرح  .3

 اٌمبهرح

ظ اٌغُسح  61

 اٌمبهرح

(71()7)3362111 /

3368111/3369111 
4. 

فٕذق ثُراُِذز ثبرن 

 اٌمبهرح

طرَك  7.5اٌىٍُى 

 / اٌمبهرح

االضىٕذرَخ 

 اٌصحراوي اٌمبهرح

(71()7)3838666 /3840444 

فٕذق رِطُص هٍُزىْ  .5

 اٌمبهرح

وىرُٔع  0005

 إًٌُ اٌمبهرح
(71()7)5244411 /5222444 

6. 
فٕذق ضفُر اٌمبهرح 

 اٌمبهرح

ُِذاْ اٌّطبحخ 

اٌذلً األورِبْ 

 عُسح

(71()7)3487878 /3487474 

2. 
فٕذق ضُّراُِص 

 أزروىٔزُٕٕزبي اٌمبهرح

ُع إًٌُ ظ وىرٔ

عبردْ ضُزً 

 اٌمبهرح

(71()7)3552020 

 فٕذق ضىفُزًُ اٌمبهرح .8
اٌّؼبدي اٌمبهرح 

وىرُٔع إًٌُ 
(71()7)3516197/3516193 
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 اٌّؼبدي اٌمبهرح

فٕذق ضىفُزًُ ضفٕىص  .9

 اٌمبهرح

أوي طرَك 

اٌمبهرح/االضىٕرَخ 

 اٌصحراوي اٌمبهرح

(71()7)3832444 /3832555 

بهرح فٕذق ضىُٔطزب اٌم .01

 اٌمبهرح

ظ اٌطُراْ ِذَٕخ  4

 ٔصر اٌمبهرح
(71()7)76778000 /7602011 

فٕذق ضُبط ثُراُِذز  .00

 اٌمبهرح

طرَك ضمبري 

 األهراَ اٌمبهرح
(71()7)3856177 /3853115 

فٕذق فىرد عرأذ  .07

 ثُراُِذز اٌمبهرح

طرَك االضىٕذرَخ 

 اٌصحراوي اٌغُسح

(71()7)3831383/3831227/ 

3831002 

فٕذق وىٔراد اٌمبهرح  .03

 اٌمبهرح

وىرُٔع  0090

 إًٌُ اٌمبهرح
(71()7)5818111 

04. 
 فٕذق َ/ش إًٌُ وىِىدور

ظ  03اٌمبهرح 

اٌّرػػًٍ اٌسِبٌه 

 اٌمبهرح

(71()7)3419518/3411502 

فٕذق َ/ش اِجرَبي اٌمبهرح  .05

 ررافىىرٍُص

 76غبرع 007

َىٌُى اٌسِبٌه 

 اٌمبهرح

(71()7)3471488 

06. 
 ذق ِبرَىد اٌمبهرحفٕ

اٌمبهرح ظ ضراَب 

اٌغسَرح اٌسِبٌه 

 اٌمبهرح

(71()7)2358888 

02. 
 فٕذق ِىفُٕجُه اٌمبهرح

ثُراُِذز اٌمبهرح 

طُرق االضىٕذرَخ 

 االهراَ

(71()7)3857555/3857666 

فٕذق ِىفُٕجُه اٌمبهرح  .08

 عىًٌ فًُ اٌمبهرح

طرَك 

اٌمبهرح/االضىٕذرَخ 

 اٌصحراوي اٌغُسح

(71()7)3857555 /

3857666 

فٕذق ِىفُٕجُه اٌمبهرح  .09

 هٍُىثىٌُص

اٌمبهرح ؼ.ة 

اٌحرَخ ِصر  7240

 اٌغذَذح اٌمبهرح

(71()7)7421122 /

7909411 

فٕذق ُِرَذَبْ اٌمبهرح  .71

 اٌمبهرح

 -وىرُٔع إًٌُ 

عسَرح اٌروضخ 
(71()7)3670202 
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 عبردْ ضُزً اٌمبهرح

70. 
فٕذق ُِرَذَبْ هٍُىثىٌُص 

 اٌمبهرح

أ غبرع 0، 50

اٌؼروثخ اٌحرَخ 

ِصر  00360

 اٌغذَذح اٌمبهرح

(71()7)7915155 /

7910809 

فٕذق ُِٕب هبوش اوثروي  .77

 اٌمبهرح

طرَك االهراَ 

 اٌمبهرح

(71()7)3833777 /

3833444 

 عبردْ ضُزً اٌمبهرح فٕذق هٍٕبْ غجرد اٌمبهرح .73
(71()7)3548717 /

3553811/3553911 

رىْ فٕذق وثرط غُرا .74

 اٌغسَرح اٌمبهرح
 3400333/3400555(7()71) االورِبْ اٌغُسح

فٕذق وثرط غُرارىْ  75

 اٌمبهرح

اٌمبهرح ُِذاْ اٌغالء 

 اٌذلً اٌمبهرح
(71()7)3369211/3369811 

فٕذق وثرط غُرارىْ  76

 هٍُىثىٌُص اٌمبهرح

غبرع اٌؼروثخ ِصر 

 00360اٌغذَذح 

 اٌحرَخ

(71()7)7622231 

/7622241 

 بدق اٌمبهرحٕف: ربثغ
 ٔغىَ األرثغفئخ 

 اٌزٍُفىْ اٌؼٕىاْ االضُ َ

فٕذق أطٍص  .0

 اٌسِبٌه اٌمبهرح

ظ عبِؼخ اٌذوي اٌؼرثُخ  71

 اٌّهٕذضٓ اٌمبهرح

(71()7)3465287 /

3462731/3466569 

فٕذق اٌجبروْ  .7

 اٌمبهرح اٌحرَخ

ِصر اٌغذَذح  00367

 اٌمبهرح

(71()7)7907468 /

7905252/7907462 

ذق اٌضالصخ فٕ .3

 أهراِبد اٌمبهرح
 5877773(7()71) ظ اٌهرَ اٌغُسح 779

فٕذق اٌّؼبدي  .4

 اٌمبهرح

اٌّؼبدي  -ِذخً اٌّؼبدي 

 اٌمبهرح

(71()7)3515151 /

3516555 

 فٕذق إٌجٍُخ اٌمبهرح .5
ظ عبِؼخ اٌذوي اٌؼرثُخ  4

 اٌّهٕذضُٓ اٌمبهرح
(71()7)3131317 

فٕذق اٌىاحخ  .6

 اٌمبهرح

هرح/االضىٕذرَخ طرَك اٌمب

 اٌصحراوي اٌهرَ اٌمبهرح

(71()7)3830222 /

3837222 
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فٕذق اوروثب  .2

 اٌمبهرح

ظ اٌهرَ  311اٌمبهرح 

 اٌمبهرح

(71()7)5805941 /

5808890 

 فٕذق ثٍُر اٌمبهرح .8
اٌمبهرح هضجخ اٌّمطُ 

 اٌمبهرح

(71()7)5161900 /

5161902 

فٕذق عرَٓ  .9

 ثُراُِذز

ظ حٍُّخ  03اٌمبهرح 

 هراَ االهراَ اٌمبهرحاأل
(71()7)532609/532706 

فٕذق حىرِحت  .01

 اٌمبهرح

 07000 -ظ اٌهرَ  479

 عُسح اٌمبهرح اٌىجري
(71()7)5837039/5837041 

 فٕذق ضبٔزبٔب .00
ظ احّذ حًٍّ  2اٌمبهرح 

 اٌذلً اٌغُسح

(71()7)3326474 /

3326475/3327077 

 فٕذق ضفُر ضىَزص .07
ِحّذ  70اٌسِبٌه اٌمبهرح 

 ِظهر اٌسِبٌه اٌمبهرح

(71()7)3471155 /

3470081 

 فٕذق فالِٕىى .03
ظ اٌغسَرح  7اٌمبهرح 

 اٌىضطً اٌسِبٌه اٌمبهرح
(71()7)3411805 

فٕذق لبػىد دٌزب  .04

 ثُراُِذز

اٌمبهرح آخر ظ اٌٍّه فُصً 

 اٌهرَ اٌمبهرح

(71()7)3833111 /

3834022 

 فٕذق وبَرورًُ .05
دي اٌمبهرح ِذخً اٌّؼب

 اٌّؼبدي اٌمبهرح

(71()7)3516282 /

3516809/3516893 

 فٕذق ٔىفىرًُ .06
ِطبر اٌمبهرح اٌمبهرح ِطبر 

 اٌمبهرح 00226اٌمبهرح 

(71()7)7908571 /

7424227 

فٕذق واعىٔص  .02

 ٌُزص

ِصر اٌمبهرح ِحطخ اٌطىه 

 اٌحذَذ ِحطخ حغس رِطُص
(71()7)5249424/5249724 

 

 بدق اٌمبهرحٕف: ربثغ
 دق فئخ اٌضـالس ٔغـــىَفٕب

 اٌزٍُفىْ اٌؼٕىاْ االضُ َ

0. 
 فُذق ال.تً.اي طُتً

شزو شزو انشُخ جُىة 

 طُُبء

(61()26)211021 /

211020 

7. 
 فُذق كهُف

تىة شزو انشُخ جُىة 

 طُُبء
(61()26)221770 

3. 
 لزَخ تُزاٌ انظُبدُخ

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء

(61()26)211660 /

211666 
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لزَخ جبفً الَذ  .4

 انظُبدُخ

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء

(61()26)211601 /

211600 

5. 
 لزَخ طُبفز انظُبدُخ

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء

(61()26)211002 /

211000 

6. 
 لزَخ كُبثش انظُبدُخ

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء

(61()26)211007 /

211002 

لزَخ َُى تُزاٌ  .2

 ُبدُخانظ

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء

(61()26)211666 /

211662 

8. 
 َبدي اوَبص نهغطض

شزو انشُخ خهُج َؼًه جُىة 

 طُُبء
(61()26)211600 
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 ٍهُِبوٓ ػُّبٔبد اٌخرَغُٓ وألبػذح ث

 ؼخروخ أِرَىبٔب ٌّطبػُ اٌخذِخ اٌطرَثػ

 ِٓ7107-7106 

 
 

 

 

 

 

 ِىبْ اٌؼًّ اٌىظُفخ االضُ َ
0.    

7.    

3.    

4.    

5.    

6.    

2.    

8.    

9.    

01.    

00.    

07.    

03. 

 
  

04.    

05.    
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06.    

02.    

08.    

09.    

71.    

70.    

77.    

73.    

74.    
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 ٍهُِبوٓ ػُّبٔبد اٌخرَغُٓ وألبػذح ث

 ثػروخ أِرَىبٔب ٌّطبػُ اٌخذِخ اٌطرَؼخ
 

 

 

 

 

 

 ِىبْ اٌؼًّ اٌىظُفخ االضُ َ
0.    

7.    

3.    

4.    

5.    

6.    

2.    

8.    

9.    

01.    

00.    

07.    

03.    

04.    

05.    

06.    
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02.    

08.    

09.    

71.    

70. 

 
  

77.    

73.    

74.    
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 ٍهُِبوٓ ػُّبٔبد اٌخرَغُٓ وألبػذح ث

 ثػروخ أِرَىبٔب ٌّطبػُ اٌخذِخ اٌطرَؼخ

 

 

 

 

 ِىبْ اٌؼًّ اٌىظُفخ االضُ َ
0.    

7.    

3.    

4.    

5.    

6.    

2.    

8.    

9.    

01.    

00. 

   

07. 

   

03.    

04.    
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05.    

06.    

02.    

08. 

   

09.    

71.    

70.    

77.    

73.    

74.    
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 ٍهُُبٔبد اٌخرَغُٓ واِبوٓ ػّلبػذح ث

 ثػروخ أِرَىبٔب ٌّطبػُ اٌخذِخ اٌطرَؼخ
 

 

 

 

 

 

 ِىبْ اٌؼًّ اٌىظُفخ االضُ َ
0.    

7.    

3.    

4.    

5.    

6.    

2.    

8.    

9.    

01.    

00.    

07.    

03.    

04.    

05.    
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 :Photo Dayصور الطالب في 

 

فٍ األَشطخ  صىر انطالة يغ أطبتذتهى

 انطالثُخ



                                      

 31                    7102إدارح اٌفٕبدق وزُت خرَغُٓ ثرٔبِظ 
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 صور الطالب في الرحالت:
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 35                    7102إدارح اٌفٕبدق وزُت خرَغُٓ ثرٔبِظ 
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7102 
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 إثزاو جًبل كزٌ أثبَىة اطذك سكزَب ػًبد دًذح ػهٍ طهجخ

   

 رضب ػجذ انؼظُىأدًذ  أدًذ رجت ػهٍ إثزاو ساهٍ ػُبد

   

 إطالو طبهز ػبشىر أدًذ يذًذ ػجذ انكبفٍ أدًذ يبهز دهًٍ
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 إَجٍ ػبدل يىرَض أيُز ػبدل فىسٌ أيُز طُذ صبنخ

 
 

 
 ثُزر ِىرَ أثبدَر ثضُٕخ ِذحذ فزحٍ إَرَٓ ثطخروْ

   
 

 دَُب يذًذ جًبل دَُب يذًذ أدًذ جىرج اطذك شُىدح



                                      

 47                    7102إدارح اٌفٕبدق وزُت خرَغُٓ ثرٔبِظ 

 

   
 شُزٍَ أشزف ػُبد شبدٌ ػبَذ فهتز  َؼمىة طبرح ساهٍ 

   

 ضُبء شؼجبٌ  صًىئُم َىطف َؼمىة  صجبح فىسٌ لهٍُُ 

  
 

 ػًز شؼجبٌ ػهٍ يذًذ طؼذ طه َبطز ثزػٍ
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 يبرَُب َؼمىة جىارجُىص كزَى طُذ يذًذ كزطتُُب َبدٌ فبَش

 
 

 
 يذًذ لطت رجت يذجخ يُخبئُم فبَش يبرَُب كبيم كًبل

 
  

يذًذ يذًىد ػجذ 

 انمبدر

 يزثب طًُز يُُز يذًىد يذًذ ػش انذٍَ



                                      

 44                    7102إدارح اٌفٕبدق وزُت خرَغُٓ ثرٔبِظ 

 

 
  

 يُالد َجُم شبكز يزَى لذرٌ لطزٌ يبرَبٌ يجذٌ يمبر

  

 

  يُُب يىرَض نىَذٌ يُُب ػصبو الالدَىص
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في نهاية إعدادنا لهذا الكتيب نتمنى لخريجي برنامج إدارة الفنادق لهذا 
م النصائح هالتفوق والنجاح في الحياة العملية. حيث نقدم ل العام المزيد من

المخلصة التي تساعدكم في تحقيق أهدافكم بإذن هللا. تبدأ هذه النصائح من 
اإليمان باهلل والتوكل عليه والثقة به، واألخذ باألسباب، تحديد أهدافك من 

دا، خالل رؤية واضحة لتحقيقها، تحديد األولويات، واستثمار الوقت جي
اتقان العمل الكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، ال تضع حدا 

 .لتنمية مهاراتك ومعارفك، وال تضع حدا لطموحاتك

 انخبتًخ


