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تُعدددل يافدددي ال اددد  ياطىددد نس منددديي  تقددد وال  ددده لمنيدددل ت دددل   ي  عمدددل  يام ددد      

عدل يددل  مل    ياغ ف ياممت زة اكل ضيف   ا دكل ياحدحي, ق م د  يافدي ال اد  ياطىد نس   ُ 

يهدد  ي م دد ف ياطىلميددل وفوددا  ددفا   ي دد يني    ي   ددد  انطىددلس  اددلان لندد   يني ي   ياطىدد نس 

ي هتمدد ف  اددلي يا  دد   دده مدداد تددفاي  ودد ن   مهددل   تددل ع   ددلف مددل      تىفلددل   ى  دد ل 

ا غ    يافيفف وع  ل جلع اتك ي  ز   تا  ي  ي تي نه  انطىدلس ق  يبد ,  ده يافد     

 ط اب ياما  ي  ياعمنيل االي يا      كفو تا  يهميتا   ا  ا ي    يل.  ين  تعن  يا
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 الفصل االول

 سلون الضٌفوالضٌافة 

 : ةالضٌاف لسم  تعرٌف: اوالا 

الدددذين يسدددتخدمون احدددد اهدددم االلسدددام المهنيدددة فدددي الفنددددق فهدددو المسددد ول عدددن خدمدددة الضددديوؾ  

مرافددددك  الفندددددق الخاصددددة بتمددددديم االطعمددددة والمشددددروبات وتوريددددد وخدمددددة االطعمددددة والمشددددروبات  

 حسب المواعد واالصول المهنية الواجب اتباعها في خدمة الضيوؾ .

تي كونددددده يسددددداهم بشدددددكل كبيدددددر فدددددي زيدددددادة ايدددددرادات الفنددددددق واهميدددددة هدددددذا المسدددددم تدددددأ  

وعددددددة مددددددن الخدددددددمات  للضدددددديوؾ  اضددددددافة الددددددى وارباحدددددده مددددددن خددددددبلل تمددددددديم مجموعددددددة متن

حسدددددددب رؼبدددددددة الضددددددديؾ  مثدددددددل    مدددددددة والمشدددددددروبات عتمدددددددديم االطاربيسدددددددة وهدددددددي لالخدمدددددددة ا

ب  اعدددددداد الطعدددددام امدددددام الضددددديوؾ  والعمدددددل علدددددى ارضددددداء الضددددديؾ وتلبيدددددة طلبددددده  كمدددددا يرؼددددد

بكافددددددة بشددددددكل جددددددذاب وانيددددددك مددددددن لبددددددل العدددددداملين  المدددددد هلين والمتدددددددربين  فددددددي هددددددذا المسددددددم 

 : فروعه وهي

 المطعم   - أ

 لاعة فطور الصباح  - ب

 لاعة الحفالت  - ت

 خدمة الغرف  - ث

 الكافتٌرٌا  - ج

 اوفٌس الخدمة  - ح

 دوات فروع الخدمة أغسل معدات ودائرة  - خ
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 سلون الضٌف وكٌفٌة التعامل معه  انواع ثانٌا :

 وكلمدا ومتطلبداتهم بهدمارآ  زادت كلمدا األفدراد ازداد عددد  كلمدا أنده والبدديهي المعدروؾ مدن 

 أسدلوبو والتماليدد العدادات فدي االفدراد هد الء الخدتبلؾ نظدرا ذلدن إرضدابهم فدي الصدعوبة زادت

 مكدان أال هدو مدا عامدة بصدفة والفنددق خاصدة  بصدفة الضديافة لسدم  مثدل لدذلن أ( مكدان ، حيداتهم

 بالفنددق العداملين وعلدى الممدمدة الخددمات علدى للحصدول البشدر مدن مختلفدة مجموعدات فيده تتجمدع

 المنشدأة فدي الممدمدة الخددمات عدن ضديرا ؼيدر ضديؾ أ( تدرن وعددم الضديؾ إرضداء دابمدا

 العداملون يواجههدا التدي الصدعوبة كاندت هندا مدن ، األجدر مدفوعدة خددمات أنهدا وخاصدة السدياحية

 لدذا ، طباعده و ميولده اختلفدت مهمدا الضديؾ يرضدي أن البدد فالفنددلي .الضديافة صدناعة بمجداالت

 فدي العداملين هد الء خاصدة فيهدا العداملين تددرب أن لضديافةا صدناعة منشدأة علدىلزامدا  فكدان

 مدع التعامدل طدرق التددريب يشدمل أن علدى الضديؾ مدع مباشدرة بطريمدة تتعامدل التدي األلسدام

 تمكدن التدي الفوابدد مدن العديدد معيندة أنمداط إلدى الضديوؾ لتمسديم وكدان المختلفدة الضديوؾ أنمداط

 وعلدم .الفندليدة المنشدأة إلدى ءال تسدي بصدورة فدةالمختل األنمداط كافدة مدع التعامدل مدن الفنددلي

 ليمتهدا لهدا التمسديم عمليدة ولكدن ، وتمريبيدة عامدة عمليدة هدي الضديوؾ تمسديم أن يمدول الدنفس

 تلدن فدي الموجدودة والخصداب  والصدفات الفدرد شخصدية عدن عامدة فكدرة تعطدي ألنهدا العلميدة

 أنمداط، إلدى الضديوؾ تمسديم علدى عدتسدا التدي المختلفدة التمسديم طدرق مدن العديدد وهندان الشخصدية

. انبسداطي: والثداني انطدوابي :ولاأل ،ندوعين الدى الضديؾ تصدنيؾ طريمدة هدي الطدرق تلدن أبسدط

 :كاآلتي فهو والعية األكثر التمسيم وأما

 .المتردد الضٌف -1

 .العصبً الضٌف -2

 .المعترض الضٌف -3

 .الثرثار الضٌف -4

 لتعامل معه:وسنوضح االن صفات كل نمط من شخصية الضيؾ وكيفية ا

 :المتردد الضٌف -1

 دكبيدر وعند حدد إلدى لليلدة أنفسهم في وثمتهم الملك كثير( وهم بالخجل يتميز الضيؾ من النوع هذا

 أحد اختيار في والمشورة النصيحة لهم يمدم من إلى حاجة في وهم البدابل من العديد لديهم يكون وصولهم

 . رالمرا اتخاذ يف صعوبة يجد الضيؾ من النمط فهذا البدابل تلن
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 : معهكٌفٌة التعامل  

 مميز طرح مع المختلفة البدابل من العديد عليهم يعرض أن الضيؾ من النوع هذا مع المتعامل على

 .تام التناع عن يريد ما اختيار في الضيؾ ليساعد منها بديل كل وعيوب

 

 

 :العصبً الضٌف -2

 ،مسدتمرة بصدفة الكدبلم فدي لفنددليا ومماطعدة الصدبر بملدة الضديؾ مدن الندوع هدذا يمتداز

 محدددة معلومدات مدن للتأكدد الحدديثرار تكد ويحدب هجوميدة بطريمدة العداملين مدع يتعامدل مدا ودابمدا

 هد الء يضدخم وأحياندا   حددث مدا لده ليشدكو العمدل فدي ربيسدن بمدا يطلد االمدور أصدؽر عندد وؼالبدا

 ن كانت بسيطة .إو االمور الضيوؾ

 :معه التعامل كٌفٌة

 من واالنتمال التفكير سرعة في الضيؾ يجار( أن الضيوؾ من النمط هذا مع التعامل أثناء لينالعام على

 هذا مع ومنطك بلطؾ يتعامل أن الفندلي على بكما يج ،الضيؾ رؼبات إشباع يتم لكي أخرى إلى نمطة

 .الضيوؾ من النمط
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 :المعترض الضٌف -3

 كافة في عالي بصوت التحدث عن يتورع ال حيث معه يتعامل من الضيؾ من النوع هذا يزعج

 مدا وؼالبدا السدلون سوء عن تنم أو مزعجة أشياء كانت وأن حتى شيء كل يفعلون أبنابه ويترن األمور

 يأخدذ تجعلده أن الممكدن مدن الشدكوى دابم أنه كما إليه موجهه المنشأة خدمات جميع تكون أن في يرؼب

 .حمه من أكثر

 :معه التعامل كٌفٌة

 مدن لده تمديمده يدتم مدا بأن أألدب من الكثير تحمل بطريمة الضيؾ هذا يشعروا أن ينالعامل على

 علدى يعمدل وأن بها والعاملين ةأالمنش من عناية محل وأنه للجميع تمدم التي الخدمات نفس هي الخدمات

 .البمة بصورة الضيؾ شكوى حل

 

 :رالثرثا الضٌف -4

 أنه الضيؾ من النوع هذا صفات ومن ،مستمرة بصورة الكبلم عن يكؾ ال الذ( الضيؾ ذلن هو

 .الدعابة يحب مرح ضيؾ
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 :معه التعامل كٌفٌة

 مدن كثيدرا يضديع سدوؾ الضيؾ هذا مع الحديث في تماد( إذا بأنه مدركا يكون أن ومن الضرورة

 بأنده يشدعر  أ( احدراج  لده يسدبب أن دون بلبالدة معه الحديث يكون أن فيجب للعمل، المخص  الولت

 كبلمده أثنداء الفرصدة أنتهدز ولكدن يتحددث لكدي فرصدة إعطابده يجدب معده التعامدل وأثنداء كدبلم،ال كثيدر

 والبد حديثه من األساسية العناصر اللتماط معه التركيز ويجب له تمديمها المطلوب الخدمة نحو لتوجيهه

 المنشدتت فدي العداملين جميدع يلدم أن ضدرورةال ومدن ، ونصدابحه  وآرابدهالتراحاتده  على نشكر  أن من

 لكدي الضديوؾ انمداط بمعرفدة الضديوؾ مدع مباشدرة تلتمدي التدي األلسام في العاملين خصوصا السياحية

 تلن مال سأر هم الضيوؾ أن سيما إرضابه على والعمل المتعددة الموالؾ في معه التصرؾ يستطيعوا

 .العمل فيراريتها أستم وسر اهتمامها ومحور المنشتت

  :المشاكل حدوث عند التصرفثالثا :

 :الشكاوي مع التعامل

 لياسية اجراءات  لديها الفنادق من العديد أن الى وإضافة ،الشكاو( مع للتعامل عامة لواعد هنان 

 تخصصدا االجتماعيدة تار المهدا أكثدر فمدن ،حميميدة شدكوى أ( مدع التعامدل تدم لدد أنده مدن للتأكد تتبعها

  .ما خطأ أو ما مشكلة حدوث عند الطبيعية باتاإلجا وتتبع الضيوؾ شكاو( مع التعامل هي وأهمية

 المثال سبيل على

 نذل أفعل لم ال أو,أنا لٌس أو,خطأي ٌكن لمالموظف  لبل من المول عدم

 :مشكلة أ( حدوث عند التالية النماط إتباع الموظفين على لذلن، المشكلة التحل أخرى وعبارات 

 حدوث حاالت ففي بالموضوع الهتماما الموظؾ يظهر أن الضرور( فمن باهتمام االستماع - أ

 ما يمل عندما بارتياح يشعر رضي ا الؽير الضيؾ فإن ما شخ  أو لسم تأدية في تمصير

 فإن وبالتالي اليه االستماع يجب لذا ,مهتمين ؼير إننا يعتمد سوؾ له نستمع لم فإذا,يصدر 

 .مشاكله حل على تساعدنا سوؾ معلوماته

 لال تحاو لذا، أطول ولفترة أعلى بصوت االستمرار على الشاكي عتشج فالمماطعة المماطعة عدم - ب

، نــــدـاألخري ؼضدب يثيدر الجددل ألن العمدل يـــــف ما خلل حدوث حال في الضيؾ مع التجادل

 هـــــــــــدـعلي المتعدارؾ الشدعار ألن حدك علدى كندت ولدو الوحيدد رـــدـالخاس تكدون يــــدـوبالتال

(The guest all ways is right) حك على دابما الضيؾ هو السياحة صناعة في 
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 ال وأن فدي أ( لسدم  ؾعملده ليسدي شديء أول يكدون ان يجدب وواضدحا   لصديرا   اعتذارا أعتذر  - ت

 الناس ألن نفسه الولت في الضيؾ مع متعاطفين نكون وأن التفسير أو بالمبررات االعتذار يتميز

 بمشداكلهم مهتمدين نكدون أن يتولدع فإنده ندالبل مدن للضيؾ مشكلة تحدث فعندما التعاطؾ يعجبهم

 تحاول وال والتناع بود ذلن عن نعبر حدث لما ؾونتأس لهم الراحة  توفير لعدم استيابنا ونظهر

 علدى لده لدل .فيده تعمدل الدذ( والمرفدك شدأنن مدن يملل ذلن ألن الضيوؾ امام اآلخرين تلوم أن

 ينسدى أو ذلدن يفعدل أن عادتده مدن يسلد  عمله في لصر الذ( الفبلني الشخ  أنا المثال سبيل

 .الكبلم من ألوى دابما فالفعل بحكمة المولؾ تعالج أن حاول  ،ما طلب تلبية

 .اللوم أو النمد تمبل  - ث

 .المولؾ تعالج سوؾ أنن في الثمة وأعطه ستساعد  كيؾ للضيؾ أشرح - ج

 .الضرورة التضت إذااالخرين  الضيوؾتواجد  عن بعيدا الضيؾ خذ - ح

 .هامع التعامل على لادر ؼير كنت إذا المشرؾ لىإ المشكلة حول - خ

 .المشكلة عن المس ول المدير إببلغ يجب األمر ألتضى إذا - د

 علدى المعنيدة الوجبدة فدي اآلخدرين أن لنتأكدد االسدتبلم دفتدر علدى المناسبة ؼير الموالؾ تسجيل - ذ

 .األمر أستدعى إذا التالية للوجبة تسلم و بالمولؾ يةراد

 .داع دون الحما مضايمات يخلك المشاكل في السليم ؼير التصرؾ أن تذكر - ر

 .وطريمتن أدابن على وسيحكمون المولؾ يشاهد آخرين ضيوؾ هنان أن تذكر - ز

 .الفندق تمثل أنن دابما تذكر  - س
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 أسئلة الفصل األول

 

 همٌته للفندق ؟أ ؟ وما الضٌافةما تعرٌف لسم  -1س

 ٌختلف سلوكم  ؟ اولماذماهً انواع الضٌوف   -2س

 كٌف  تتعامل مع الضٌف المتردد؟ -3س

 كٌف تتعامل مع الضٌف الثرثار؟ -4س

 كٌف تتعامل مع الضٌف المعترض . -5س

 كٌف تتعامل مع الضٌف العصبً ؟ -6س

 كٌف تتعامل  مع شكاوي الضٌوف ؟ -7س
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 الفصل الثانً

 واالسعافات االولٌة حوادث العمل

  : حوادث العمل : اوال

بأنه   ا ح   وادث تحص   ل ف   ً مك   ان ) لمهنٌ   ةا وأثاره   ا بش   كل ع   ام ف ح   وادث العم   لٌ   تعر -1

مهنٌ    ة جس    دٌة أو   ص    ابة وت    ؤدي  ل    ى ممارس    ة نش    اط التص    ادي مع    ٌن  ءالعم    ل وأثن    ا

أيدددة « األذى الجسدددد( أو العملدددي»الممصدددود بعبدددارة  لمنظمدددة العمدددل الدوليدددة ووفم دددا  (عملٌ   ة

ن األمدددراض المهنيدددة بدددأن الحدددوادث إصددابة أو مدددرض أو وفددداة. وتختلدددؾ الحدددوادث المهنيددة عددد

ؼيدددر متولعددددة الحدددددوث وؼيددددر مخطددددط لهددددا امثدددل انهيددددار مددددنجم ، فددددي حددددين أن األمددددراض 

المهنيددددة تحدددددث نتيجددددة التعددددرض لعوامددددل الخطددددر الناشددددبة عددددن نشدددداط العمددددل لفتددددرة زمنيددددة 

، إصابة ربة عامل المنجم .  طويلة امثبل 

 :  العوامل التً نجمت عنها الحوادث وأثارها -2

العديد من الحوادث في مكان العمل آثار طفيفة نسبيا ، التي يمكن أن ت د( إلى جرح بسيط  سببت

 .، وربما لاتلةعرضة للمخاطرأو خد  فمط، بينما تسبب حوادث أخرى عوا

مثبل  هنالن بعض المهن التي يكون فيها األفراد أكثر عرضة  للمخاطر المهنيدة مدن ؼيدرهم، مثدل 

لبناء هم أكثر عرضة  للمخاطر والسموط من المرتفعات من أولبن الدذين الن عمال ا مهنة البناء،

 مثل المكاتب . يعملون في موالع ألل خطورة
 

 التالٌة:مكان عمل ما، وهً تعود للعوامل  للعاملٌن فًاإلصابات التً تحدث 

 فدددي ظدددروؾ العمدددل وعددددم اتخاذهدددا حدددول اآلالت والسدددبلمة عددددم اتخددداذ إجدددراءات األمدددان االول:

وظروؾ العمل التي ال تأخذ األمان والسبلمة فدي عدين االعتبدار  المستخدمة اثناء ممارسة نشاط ما ،

 : لد تكون إحدى  االسباب اآلتية

اناالعتاد واآل .1  .حماية ت والت التي ال توفر أما

 .العتاد واآلالت المعطوبة والمعطوبة جزبيا .2

 .عدم توافر أسباب األمان والسبلمة في العمل أو حول أماكن تواجد العتاد واآلالت .3

 .عدم توفر اإلضاءة المناسبة .4

 .عدم توفر التهوية المناسبة .5

 .اإلرهاق .6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
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العمدل. ويجدب اتخداذ اإلجدراءات عدم اتخاذ العاملين االحتياطات الواجبة عندد العمدل فدي بيبدة  الثانً: 

 : التالية لحماية الموظفين

 .االختيارات عند التوظيؾ واالختيارات الدورية، كفحو  النظر والشخصية  -1

 .تدريب الموظفين على العمل للتأكد من فهمهم للمخاطر وكيفية تجنبها  -2

 .إجراءات السبلمة واألمان التخاذالتشجيع والدفع اإليجابي   -3

 .ةلتوعية العاما ا -4

ا العوامل  تسبب اإلصابات التي ال تعود أسبابها ظروؾ العمل المدذكورة أعدبل  فمدد تعدود  األخرى التيأما

 :إلى ثبلثة أسباب

 .العمل بحد ذاته وكونه خطٌرا .1

 .جدول األعمال المكتظ والضغط .2

 .الجو النفسً للعاملٌن، كالتوتر .3

 :اهم اسباب حوادث العمل  فً الفنادق  -3

الدى العداملين فيهدا  باإلضدافةالفندادق  فديلد يتعرض لها النزالء  التيواالصابات أسباب الحوادث  أن

خدددبلل ذلددن يمكددن التخطدديط ألسددداليب الولايددة الشخصددية للنددزالء والعددداملين  نالهامددة، فمددمددن االمددور 

الحدوادث واالصدابات  اِحصدابيات  ءالحوادث، وباستمراوالمترددين عليها والحفاظ على الفندق بعيدا عن 

يندتج عنهدا اِصدابات ترجدع الدى االسدلوب الؽيدر آمدن  التديالفنادق ، نجد أن معظدم الحدوادث  فيتمع  يالت

% الباليدة علدى 55% من مجموع الحوادث بينما تمتصر نسدبة ال85للنزالء والعاملين وهى تشكل نحو 

 او المعدات .  ترجع الى الظروؾ الؽير آمنة لبيبة العمل التيالحوادث 
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 فً:هم مسببات الحوادث تتمثل وا

 

 لسموط نتيجة العوامل التالية :ا -1

 أو المشايات .أطراؾ السجاجيد ؼير المثبتة  فيالتعثر  - أ

 ق على االرضيات المبللة .الاالنز - ب

 .األسبلن الكهربابية فيالتعثر  - ت

 ممرات االدوار بالفندق . فيلد تتواجد  التياالصطدام بالمخلفات  - ث

 بالفرد أثناء السير . طا يحيمالى  االنتبا عدم   - ج

 الممرات والمداخل والمناطك الضيمة . فيضعؾ االضاءة   - ح

 الممرات وتناثر السوابل والفضبلت عليها . فيالمرور  وإعالاتمعولات   - خ

                .  السرعة ؼير الضرورية أثناء السير  - د

أو تفوق لدراتهم  التيالحمال الثميلة رفع االحمال حيث محاولة العاملين برفع ا في الخاطااألسلوب  -2 

ولسدم ااسدتبلم البضدابع    الداخليلسم االشراؾ  فيرفعها بطريمة ؼير آمنة مثل العاملين  ممحاولته

                           بالمطابخ .  الجزارةة االصيانة   ولسم يولسم االدارة الهندس

              ألشياء . الصعود أو التسلك لتناول ا في الخاطااألسلوب  -3

لسم المطدبخ اثنداء التعامدل  فيالتعامل مع السوابل الساخنة سواء من العاملين  فياالسلوب الؽير آمن  -4

لسدم  لسدم خدمدة الؽدرؾ االدروم سدرفيس   او مع حلل البخار ااالستيم   بالمسدم السداخن بدالمطبخ ،او

 الؽبليات. ىال حدحالة عمل صيانة  فيالصيانة 

تمطيدع  ماكيندة باسدتخداملآلالت واستخدام السكاكين الؽيدر مسدنونة سدواء  األماناستخدام عوامل  عدم -5

 المطابخ. لسم الجزار، فيسبلح المنشار الذى بها  كسر اواللحوم المجمدة 

 المكشددوطة أوعدددم ااِلخطددار واالبددبلغ عددن التجهيددزات المعيبددة وعدددم تجنيددب الزجاجيددات المكسددورة  -6

 االستيوارد والروم سرفيس والصيانة .لسم  فيوخاصة 

أوضداع ؼيدر آمندة مثدل تدرن ابدواب اللوحدات الكهربابيدة مفتوحدة حيدث  فديترن األدوات والمهمدات  -7

،ترن  الداخليالسام المطابخ واالستيوارد واالشراؾ  فيعليها اثناء عمليات النظافة  الميا يتولع تناثر 

ؼير مسموح بتواجدها فيها بعدد اعمدال النظافدة اليوميدة مدثبل المنظفات الكيماوية والمذيبات فى أماكن 

 الهندسة االصيانة   . بإدارةالمطابخ وبوفيهات المطاعم وور  اللحام  يف
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أو الصيانة الخاطبدة وذلدن بعددم ازالدة اكيداس االممامدة   مدن ادوار  الداخليضعؾ مستوى االشراؾ  -8

دم وضددددددع عبلمددددددات االيمدددددداؾ وعدددددد مخدددددداطر مختلفددددددة، بهددددددا مددددددن  وممددددددرات الفندددددددق ومددددددا

مولدع بيبدة العمدل وخاصدة بمعرفدة  فدي على امداكن الصديانة    (Lockout and Tag outوالؽلك

           الهندسية االصيانة   .  باإلدارةالسبلمة والعاملين  مسبولي

رات عدددم اتبدداع تعليمددات الولايددة مددن الحريددك وعدددم تنفيددذ اشددتراطات وتعليمددات السددبلمة بألسددام وادا -9

 .الفندق

 طرٌمة التعامل مع الحوادث التً تحدث بالفندق -4

بشكل مستمر من هدذ  الحدوادث بدأن ينمطدع التيدار  ل الفندقالعديد من الحوادث التي تحدث داخيوجد 

الكهربابي في أ( ولت عن الفندق بشدكل كامدل وال يصدبح فيده أ( كهربداء فهدذ  الطريمدة ترعدب السدياح 

ق فحينها يجب أن يخبر مددير الفنددق عدن السدبب الدذ( حددث داخدل الفنددق، والضيوؾ المميمين في الفند

وفي أؼلب األحيان يجب أن يكون في الفندق نفسه مولد كهربابي يموم بتشؽيل الكهرباء بشكل تلمابي بعدد 

فصلها، كما يواجه العديد من الضيوؾ أو السياح بأن الؽرفة التي تمت عملية حجزها بأن البداب الخدا  

حه بشدكل مباشدر يالخارج ال يؽلك بشكل جيد وبهذ  الطريمة يموم بطلب المس ول عن ذلدن وتصدل بها من

 .أو انتماله إلى ؼرفة أخرى بدل الؽرفة التي يميم فيها

مددا يواجدده مددوظفين المطددبخ داخددل الفندددق بددأن أنابيددب طددرد الهددواء مؽلمددة بسددبب تددراكم الدددهون فيهددا 

اشر لعملها وتصلحيها وكذلن توجد مشدكلة فدي بعدض األحيدان وحينها يجب طلب فريك الصيانة بشكل مب

بأسطوانات الؽاز المتواجدة داخل المطبخ بأنها ال تعمل أو متعطلة وكذلن يجب تصليحها على الفور دون 

 ،الحاجة إلى االنتظار، كما يوجد مشكلة أيضا  بالتددخين داخدل ؼدرؾ الندوم وهدذ  الطريمدة ؼيدر صدحيحة

 .يد من الحوادث داخل الؽرؾ فيجب على الضيؾ عدم التدخين داخل ؼرفة النوموذلن ألنها تسبب العد

ويحدددث أيضددا  داخددل الفنددادق حادثددة الحريددك الؽيددر متعمددد نتيجددة سددلن أو ؼلددط حدددث فددي جندداح معددين 

طلدب مسداعدة الفريدك  فحينهدا يجدب فهذا الحريك ي ثر على كافة األلسام الموجدودة فدي الفنددق الفندق في

المتخص  بالحرابك وحلها لبل زيادتها داخدل الفنددق، كمدا أن بعدض المدوظفين تهمدل اهتمامهدا بالفنددق 

فهذ  الطريمة خاطبة ومن خبللها تسبب حوادث كثيدرة فيجدب علدى المشدرفين التنبيده علدى كافدة األعمدال 

 .الموكلة لهم حتى ال يحدث أ( خطأ داخل الفندق

 

 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82/
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 من مخاطر الحرٌك فً الفنادق متطلبات السالمة واشتراطات السالمةشرح  -5

 :شروط التفتٌش والضبط والتحمك: اوالا 

 :والتحمٌك الئحة التفتٌش والضبط -1 

هي البلبحة الصادرة من وزارة الداخلية بتحديد اجراءات التفتي  و التحميك في المخالفات و 

 . ررة عليهالدفاع المدني المم بأعمالالتجاوزات 

 : فرد التفتٌش -2

لميام بالتفتي  وضبط ومراجعة هو الفرد او الشخ  المفوض من لبل سلطات الدفاع المدني ل

 .السبلمة وفك المواعد المحددة بالبلبحة بؽرض التأكد من سبلمة المبنى ونظم السبلمة بها نظم

 :المختصة الجهة -3

 . او نشاطها المنشاةاالخرى ذات العبللة بترخي  هي وزارة الداخلية االدفاع المدني  والجهات 

 :ول السالمةؤمس -4

سبي المنشأة او الؽير يحمل م هبلت من جهات معترؾ بها في مجال السبلمة تهو شخ  من من

 .يعين او يكلؾ ليكون مسبوال  عن كل متطلبات السبلمة بالمنشأة

 :المواصفات -5

فات العالمية وفك الوثابك التي تثبت توفر جميع او المواص المحليةهي المواصفات المياسية 

 ة.د السبلمة ونظم السبلمة المستخدملواع

ا   ضوابط الترخٌص :ثانٌا

ة النشدددداط او إجددددراء او جديدددددة او تجديددددد التددددرخي  لمزاولدددد منشددددت التددددرخي  أل(  زال يجددددو 

ية المعتمددددة اضدددافة لبدددل الميدددام بتصدددميم دراسدددات السدددبلمة مدددن احددددى المكاتدددب االستشدددار التوسددديع او

العامدددة للددددفاع  بددداإلدارةالسدددبلمة و بواسدددطة دابدددرة الولايدددة واعتمادهدددالددددى سدددلطات الددددفاع المددددني 

يكدددون مسدددبوال  امدددام الجهدددات المختصدددة عدددن الدارسدددة    همدددا يمثلدددااو  المكتدددب االستشدددار(. المددددني

السددددبلمة وفددددك  ومرالبددددة تنفيددددذها وتمددددديم شددددهادة نهابيددددة للدددددفاع المدددددني ت كددددد تمددددام تنفيددددذ متطلبددددات

الدراسدددة المعتمددددة مدددن سدددلطات الددددفاع المددددني كمدددا يكدددون مسدددبوال  بالتضدددامن مدددع طالدددب التدددرخي  

 . عن أ( تمصير في هذا الصدد بمنح الترخي 

االفندددق  بعددد زيددارة المولددع وإجددراء اسددتبلم  بالمنشدداةيتولددؾ مددنح التددرخي  ومزاولددة النشدداط  

يكدون مسدبول السدبلمة بالفنددق المعدين او المكلدؾ مسدبوال   . اعتمداد ممدا تدواختبارات لكل االنظمة وفدك 

مباشرا  عن عمل االختبارات السنوية والدورية كدل ثبلثدة شدهور ومسدبول عدن ا( تمصدير او اهمدال فدي 
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علدى سدبلمة االرواح والممتلكدات  ةخطدور أوجميع وسابل السبلمة مع التزامده فدي حالدة حددوث اعطدال 

 .االمر اخبلء المولع وإخطار الدفاع المدني لحين اصبلح الخلل واذا تطلب

يلتزم مسبول السدبلمة بتخصدي  سدجل يسدمى ا سدجل السدبلمة   ويخدتم بخدتم الددفاع المددني مدع  

توضيح كل االختبارات وتاريخ فحصها و الجهة التي لامت بذلن ويكون السجل خاضدع الطدبلع منددوب 

 .الدفاع المدني لتدوين ا( مبلحظات او توصيات عليه

االختبارات الدورية تدتم بالتنسديك مدع الددفاع المددني و الجهدة المابمدة بدذلن واثبدات ذلدن فدي سدجل  

االفندددق  فددي مراكددز  بالمنشدداة% مددن العدداملين 69يجددب تدددريب  .المدددنيالسددبلمة بتوليددع مندددوب الدددفاع 

ريب مع اثبات حمدوق وموالع معتمدة لدى سلطات الدفاع المدني او التنسيك مع الدفاع المدني إلجراء التد

  .اعتماد من الدفاع المدني من الجهة المابمة بالتدريب بإبرازالعاملين على التدريب 

يتم اعداد خطة للتددخل و االخدبلء و المكافحدة فدي اولدات الطدوارئ مدع تحديدد االجدراءات المطلوبدة مدن 

 .العاملين بالفندق اتخاذها لحين وصول فرلة الدفاع المدني

 دال تزيدمن شرط او اكثر بعدد اعدداد الدراسدة الفنيدة شدريطة ان  المنشأةالمدني اعفاء يجوز للدفاع  

  فددردا  و اال يترتددب علددى االعفدداء اخددبلل بالحددد االدنددى 59للفندددق عددن ا االسددتيعابيةالطالددة االسددكانية او 

 .لشروط ومتطلبات السبلمة

 .يتم اعداد خارطة االخبلء في كل طابك توضح طرق اخبلء النزالء

ا   :شروط السالمة وسبل الحماٌة :ثالثا

 :المولع -1

يجب ان يكون المولع مستوفيا  الشتراطات الترخي  الصادرة من السلطات المختصة االتخطيط ، 

 وتمددوم وزارة السددياحة بددالتحميك مددن اسددتيفاء كافددة االشددتراطات لبددل مددنح  السددياحة ،االسددتثمار

 الترخي  النهابي.

 :المبانً -2

المواد المابلة لبلشتعال  استخدامشيد المباني من مواد ؼير لابلة لبلشتعال وفي حالة يجب ان يتم ت

 .يتم معالجتها بمواد م خرة لبلشتعال

يتم تمديم المخططات التصميمة الخاصة بالمباني بحيث يشتمل على عناصر انظمة السبلمة معتمدة 

تمد بواسطة دابرة الولاية و من مكتب هندسي استشار( مرخ  له من سلطات الدفاع المدني مع

يجب ان تتضمن المخططات تحديد لمواد البناء ومدى مماومتها وفما   ،السبلمة بالدفاع المدني

 .للمعدالت العالمية و المواصفات
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ا: را  : التجزئة الى لطاعات حرٌكبعا

يمسدددم المبندددى تبعدددا  لوضدددعه الدددى لطاعدددات يدددتم فصدددلها بواسدددطة حدددواجز ، جددددران مماومدددة   -1

وتسددددهيل  آلخددددرران بهدددددؾ الحددددد مددددن مخدددداطر الحريددددك ومنددددع انتشددددار  مددددن لطدددداع للنيدددد

 .مكافحته وتيسير عملية االخبلء

 :االتيةتتم التجزبة وفما  االعتبارات   -2

ان يشكل كل طابك من طوابك المبنى لطاع حريك مستمل إذا كانت مساحته ال تزيد على  - أ

لى علطاعات ال تزيد مساحة كل منها مربع فاذا زادت المساحة عن ذلن يمسم الى  متر  844ا

 .مربع  متر 844ا

 .محمية لطاعات حريك منفصلان تشكل مناطك سبللم النجاة و الردهات ال - ب

و  ان تشكل مناطك االخطار الخاصة كالؽرؾ الميكانيكية وعنابر الماكينات وؼرؾ المفاتيح - ت

 .ربابية وؼيرها لطاعات حريك منفصلالمحوالت الكه

الفاصلة لمطاعات الحريك محكمة بحيث تمتد من الجدار الى الجدار الممابلة ، ان تكون الجدران  - ث

واؼبلق كافة الفراؼات بما فيها الفراؼات ؼير الظاهرة مثل الوالع  سمفهومن ارضية الطابك الى 

 .بين السمؾ المستعار االساسي للمبنى

مماومة للنيران ومانعة من يجب أن تكون االبواب التي يتم تركيبها على حوابط لطاعات الحريك   - ج

نفاذ اللهب و الدخان ومن االنواع المنزلمة و التي تؽلك ذاتيا  وان تفتح للخارج وتصمم وفما  

 .للمواصفات المياسية

تفصددددل ؼددددرؾ واجنحددددة المبيددددت عددددن المندددداطك االخددددرى مثددددل المطعددددم وامدددداكن الترفيدددده و   - ح

 .الخدمات و المبطخ

 ةوسائل وطرق النجاخامسا : 

عليها وسابل الهروب ، ويمصد بها المسالن التي يستخدمها شاؼلوا المبنى مدن وجدودهم  ولد يطلك 

داخله بهدؾ الوصول الى مكان آمن خارج المبنى وبالسدرعة المناسدبة وذلدن فدي حالدة نشدوب حريدك أو 

التعرض ألية اخطار طاربة تهدد حياة االشخا  وتشمل هذ  الوسابل ، المخدارج ، السدبللم ، الممدرات، 

 الخارجيدة حيدث تتدوفرو الردهات وؼيرها ويجدب أن توصدل هدذ  الوسدابل الدى منداطك التجمدع الداخليدة 

 .سم  574ر واحد وطريك النجاة عن ايجب اال يمل عرض المخرج عن مت، السبلمة شروط
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 :المخرج / مخرج الطابك -1

أن ت د( عبارة عن باب او فتحة يتصل بممر او ردهه او درج ي د( الى طريك نجاة ويجب 

جميع مخارج الطوابك ؼير االرضية الى سلم محمى يعتبر جزءا  من طريك النجاة وي د( في 

 . النهاية الى خارج المبنى

 :نهائًمخرج  -2

هو نهاية أ( طريك نجاة في مبنى اعادة باب  ي د( الى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان 

علوية عن مثيلتها الخاصة بالدور االرضي التجمع ، ويجب أن تفصل المخارج النهابية للطوابك ال

 .عوابكلضمان سهولة الحركة دون 

 :مخرج طوارئ  -3

هو المخرج المخص  الستخدامه في حاالت الطوارئ فمط لتيسير سرعة خروج شاؼلي المبنى 

 .وتنفيذ خطة االخبلء عندما يتعرضون للخطر

 :سلم الطوارئ -4

الددى السددبللم الربيسددية  باإلضددافةمددط ، هددو السددلم المخصدد  السددتخدامه فددي حدداالت الطددوارئ ف

، وذلن لتنفيدذ خطدة االخدبلء بالسدرعة المطلوبدة ويجدب أن تشديد هدذ   بالمبنىاالخرى الموجودة 

 : االتية السبللم وفما  للمواصفات الفنية بحيث تتوفر فيهـا السبلمـة

 . لحريكن تكون مواد إنشابها و الحوابط المحيطة بها و الدرابزين من مواد مماومة لأ -

م دية اليها ابواب مماومة للحريك ومانعة للدخان لمندع  المبنىأن يركب على فتحات االبواب و  -

 . نفاذ  الى موالعها

 .أن تكون موالعها مناسبة لشاؼلي المبنى -

 .أن ت د( الى أماكن التجمع المحددة -

 . أن تزود بالدرابزين و الحواجز البلزمة لسبلمة مستخدميها -

درج السلم عن متر واحد وال يزيد ارتفاع الدرج عدن عشدرين سدنتيمترا  وال يمدل أال يمل اتساع  -

  درجة و ال يمل عن ثبلثة درجدات 59  سم وال يزيد عدد الدرج عن ا574طول البسطة عن ا

 . في كل مشوار بين بسطين
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 :ماكن التجمعأ -5

ن يتم اخبل هم من هي االماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع االشخا  الذي

 :المطاعات التي يحدث بها الحريك او الخطر بهدؾ سبلمتهم وتنمسم الى نوعين

 :اماكن التجمٌع الداخلٌة - أ

يتم تحديدها داخل المبنى وتكون ؼالبدا  فدي الردهدات المتسدعة التدي تد د( إليهدا عددة مخدارج 

ديان مباشرة الى ومسالن هروب ، ويجب ان تتصل هذ  االماكن بطريمي نجاة على االلل ي 

خدارج المبنددى حيددث مندداطك التجمددع الخارجيدة ، و ان يتددوفر فيهددا سددبل االمددان و السددبلمة و 

التهوية الكافية وتستخدم هذ  االماكن في تجميع االشخا  الذين يتم إخبل هم مدن المطاعدات 

التي يحدث بها الخطر ويراعدي تحديددها بصدورة دليمدة مدع تحديدد المطاعدات التدي تخددمها، 

 . المضدددددديبة ةالتوضدددددديحيوتزويدددددددها باللوحددددددات االرشددددددادية و االسددددددهم و اللوحددددددات 

وتعتبر هذ  االماكن مناطك تجمع م لتة لحدين زوال الخطدر نهابيدا  مدن المبندى أمدا فدي حالدة 

ة ـدـى مناطك التجمدع الخارجيـــــــاستفحاله ، ال لدر هللا فيتم على الفور إخبلء االفراد منها ال

  .اخارج المبنى

 :مناطك التجمع الخارجٌة - ب

ويجب أن تكون متصلة  االستيعابيةهي المناطك التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طالته 

مباشرة بالمخارج النهابية وأن يتوفر فيها كافة وسابل األمان و السبلمة و التهوية الطبيعية و ان 

 : يتيسر وصول سيارة و فرق الخدمات العامة إليها

 هي: اصة بوسابل النجاةاالشتراطات الخ

يجب توفير وسابل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذ  البلبحة بما يسمح بإخبلبه خبلل مدة   -1

 .ثبلث دلابك على االكثر في حاالت الطوارئ

يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بمدر اإلمكان وال يمدل عددد المخدارج   -2

الى طريمي نجاة على االلل ، ويراعدي أن تد د( جميدع مخدارج بكل طابك عن مخرجين ي ديان 

 ى.سبللم محمية توصل الى خارج المبنالطوابك ؼير االرضية الى 

جب أن ت د( طرق النجاة الى مخارج نهابية توصل الى خارج المبنى مع تحديد أمداكن التجمدع ي -3

تمددديم االسددعافات و الداخليددة و الخارجيددة لتجميددع االشددخا  الددذين يددتم اخبل هددم حتددى يمكددن 

 .المساعدات البلزمة لهم و الميام بإجراءات الحصر

يتم تخصي  مخدارج و سدبللم الطدوارئ السدتخدامها فدي حداالت الطدوارئ فمدط إلخدبلء المبندى  -4

 .عندما يتعرض شاؼلو  للخطر
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يجب ان يكون ابواب المخارج سدهلة الفدتح مدن الدداخل ومماومدة للنيدران لمددة سداعة علدى االلدل  -5

ح للخارج بالدفع من الداخل ، وال يسدمح بتركيدب سدتابر تحجبهدا عدن االنظدار كمدا ال يسدمح وتفت

 .بتركيب مرايا بالمرب منها حتى ال ينتج عن ذلن اضطرابات خطأ في تحديد اتجاهات الخروج

يجب اال تزيد المسافة التي يمطعها الشخ  من أ( نمطة في المبنى الى ألرب طريدك نجداة علدى  -6

 .ثبلثين مترا  

يجب توفير مخرجين لكل ؼرفة أحدهما باب الؽرفة و االخر لد يكون بابا  آخر او شرفة أو نافدذة  -7

 .يمكن لفرق االطفاء و االنماذ الوصول إليها

يجب تحديد الشدرفات والنوافدذ التدي تعتبدر مدن وسدابل النجداة علدى أن تكدون مطلدة خدارج المبندى   -8

نماذ إليها وبحيث ال تستخدم إال في حالة الضرورة ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق اال

وسابل حماية لهدذ  الشدبابين مثدل لضدبان الحديدد أو االلمنيدوم  أ( المصوى مع مراعاة عدم وضع 

 .وذلن حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال االنماذ او االطفاء في حاالت الحوادث ال سمح هللا

الماعدات ب الربيسدي و االخدر مخدرج طدوارئ فدي يجب تدوفير مخدرجين علدى االلدل احددهما البدا  -9

 .الصاالت التي تتجاوز طالتها االستيعابية عن خمسين شخصا  و

بالنسددبة لمخددارج الطددوارئ الخارجيددة للمبنددى ومخددارج الطددوارئ البلزمددة للماعددات التددي تزيددد  -10

الميدا  طالتها االستيعابية على خمسين شخصدا  ، فيدتم تحديددها وفمدا  للمعددات المتعدارؾ عليهدا ع

 :طبما  للعناصر االتية

ن إحددى وعشدرين ال يمل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخ  واحد ع ( أ

 .ةبوص

معددل تددفك االشدخا  مدن المخددرج ويمصدد بده عددد االشددخا  الممكدن خدروجهم مدن وحدددة   ( ب

 .المخرج خبلل دليمة واحدة ويمدر بخمسة وعشرين شخصا  

  .يمدر بثبلث دلابكالولت البلزم لئلخبلء و  ( ت

تزود المخارج وطرق النجاة و الممرات و الردهات و السبللم الموصلة اليها بلوحدات ارشدادية  -11

واسهم مضيبة تشير اليها بوضوح ودلة ، بحيث يمكن لجميع النزالء و المترددين علدى المولدع 

لى االشخا  ر يتها من أ( مكان ، كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السبلمة الواجب ع

اتباعها في حاالت الطوارئ وتثبدت فدي امداكن ظداهرة بمختلدؾ ارجداء وادوار المبندى علدى ان 

 .تكون اللوحات االرشادية طبما  للتصميم المعتمد من لبل الدفاع المدني

يجب ان ت د( نصؾ المخارج على االلل الى خارج المبنى مباشرة و ان ت د( بالي المخدارج  -12

حميددة توصددل ايضددا  الددى خددارج المبنددى وان يوجددد لكددل مبنددى مهمددا للددت الددى ممددرات وسددبللم م

 .مساحته مخرجان على االلل في اتجاهين مختلفين
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يجب ان تفتح ابواب نهاية طرق النجاة على المخارج علدى طريدك او ممدر مسدتوى وبعيدد عدن  -13

 .الؽازاتفتحات نظم التهوية ومصارؾ 

لددددداخل وتميددددز بعبلمددددات ظدددداهرة ؼيددددر تفددددتح ل بددددأبوابيجدددب ؼلددددك الممددددرات ؼيددددر النافددددذة  -14

 .ؼرؾ في هذ  الممرات بإنشاءمضيبة اؼير نافذة  وال يسمح 

المصاعد و السبللم الكهربابية من مسالن النجداة وال تسدتخدم فدي حداالت الطدوارئ إال  ال تعتبر -15

 .الطوارئبمعرفة رجال االنماذ وخدمات 

عربات الطعام وخبلفه وال تكون ذات يجب ان تكون طرق النجاة خالية من العوابك و االثاث و -16

 .نافذةمنعطفات حادة وال ت د( الى مخارج ؼير 

يجدب اال يمددل ارتفداع مسددلن النجداة عددن متدرين و ان تكددون هدذ  المسددافة خاليدة مددن أ( عوابددك  -17

 انشابية

االلوحددات واالفتددات واالسددهم الخاصددة لمخددارج وطددرق النجدداة مددن  ايددة وانددارة طددرق النجدداةحم -18

 .هات والسبللمالممرات والرد

  التمديددددددددات والتركيبدددددددات الكهربابيدددددددة والميكانيكيدددددددة ووسدددددددابل االضددددددداءةسادسدددددددا  -19

يجدددب ان يدددتم تصدددميم وتركيدددب كافدددة التجهيدددزات والخددددمات الكهربابيدددة والميكانيكيدددة وفمدددا 

 .وصيانتها الدورية وبمعرفة جهة فنية متخصصة المحلية او العالمية للمواصفات المياسية 

 :لمداخنمصارؾ الؽازات وا -20

 كالطدابوقيجب ان تكون مجار( الؽازات والمدداخن مصدنوعة مدن مدواد ؼيدر لابلدة لبلحتدراق  (1

 .او العالمية المحليةواالسمنت والصلب وان تكون مطابمة للمواصفات 

 .بإحكاميجب ان تكون جيدة التهوية وؼير متصلة بالمواد المابلة لبلشتعال وان يتم تثبيتها  (2

اعلدي المبندي وان يتجدداوز ارتفاعهدا ارتفداع المبدداني المجداورة بمددا ان تكدون فتحدات التصددريؾ  (3

 .المتصاعدةهذ  المباني بالدخان واالبخرة  تأثريضمن عدم 

 :انظمة التهوية وتكييؾ الهواء -21

يجددب ان يددتم تددوفير التهويددة الطبيعيددة والميكانيكيددة بمددا يكفددل تجديددد الهددواء وعدددم تددراكم   -1

 .االبخرة والؽازات

ميم وتركيددب وصدديانة انظمددة التهويددة والتكييددؾ ومجددار( التهويددة طبمددا يجددب ان يددتم تصدد  -2

 .بالمبني آلخرللمواصفات والمماييس بحيث ال ت د( الي انتشار للدخان والؽازات من جزء 
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التهويددددة وفددددي  ألنظمددددةيجددددب اال تسددددتخدم سددددبللم النجدددداة والردهددددات كطددددرق ارجدددداع   -3

ال يتجدداوز حددددود حددواجز الحريدددك فيجدددب ا لئلرجدداعحالددة اسددتخدام فدددراغ السددمؾ كفدددراغ 

الراسدددية مدددالم تكدددن هدددذ  المنددداطك مدددزودة بكواشدددؾ للددددخان متصدددلة بنظدددام اندددذار آلدددي 

 .الهواءنظام سحب  وإلؼبلقمبكر بتسرب الدخان 

 .مستملة بالنسبة لسبللم النجاة كأنظمةيتم تصميم انظمة التهوية الميكانيكية   -4

الخارجيدة للمبندي باطدار خدارجي مدن اللدوح تزويد وحدات التكييؾ المركبة فدي الحدوابط   -5

 .حريكالصلب لمنع سموطها للخارج في حالة حدوث 

 :معدات ووسابل مكافحة الحريك -22

ت المماثلة بمعدات ووسابل مكافحة الحريك وفمدا لمدا تيجب تجهيز الفنادق وبيوت الشباب والمنش

 :يلي

 :فاٌات الحرٌك الٌدوٌةط -1

االوليدة لمكافحدة الحريدك باسدتخدام  باإلجراءاتالميام  يجهز المبني بطريمة تمكن شاؼليه من

طفايددات الحريددك اليدويددة التددي تتناسددب كمددا نوعددا مددع االمدداكن المطلددوب حمايتهددا واالخطددار 

 :المحتمل حدوثها وبما يتبلءم مع مساحة المولع وعدد النزالء ووفما لبلعتبارات االتية

مدن كدل طدابك مدع مراعداة  متدر مربدع 122كجدم لكدل مسداحة  51تخص  طفاية سدعة   ( أ

التركيددز علددي تددوفير هددذ  الطفايددات بددالؽرؾ الميكانيكيددة والكهربابيددة وؼددرؾ الماكينددات 

والؽبليات والمطابخ وموالد الطهي والمخازن وامداكن حفدظ واسدتخدام اسدطوانات الؽداز 

 .وؼيرها بكافة الممرات والردهات

 .جوالين 52الي  1لرؼوة سعة تجهيز اماكن تخزين واستخدام الولود السابل بطفايات ل ( ب

 .يجب ان تكون طفايات الحريك اليدوية مطابمة للمواصفات المياسية ( ت

توضع طفايات الحريك او تعلك لريبدا مدن االبدواب والمخدارج فدي امداكن ظداهرة يسدهل  ( ث

 .الوصول اليها وتناولها الستخدامها عند اللزوم

م بصددفة دابمددة وان يددتم يجددب المحافظددة علددي الطفايددات بحيددث تكددون صددالحة لبلسددتخدا ( ج

فحصدددها واختبارهدددا واعدددادة تعببتهدددا وفمدددا لتعليمدددات الجهدددة المصدددنعة وبمعرفدددة جهدددة 

متخصصة في فح  وتعببة الطفايدات مدع ايضداح تداريخ الفحد  والتعببدة علدي بطالدة 

 .طفايةتلصك علي جسم كل 
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 :بكرات الخراطٌم -2

ضدؽوط ومصدممة بحيدث يمكدن بالمداء الم لئلمددادوهي تركيبدات ثابتدة موصدلة بصدفة دابمدة 

المكافحددة االوليددة  تندداول الخرطددوم فددي ا( اتجددا  بمددا يمكددن شدداؼلي المبنددي مددن الميددام بعمليددة

توضددع لوحددات ارشددادية تبددين  للمواصددفات وان تكددون طبما ويراعددي تددأخيرللحريددك بدددون 

 .بوضوح تركيبات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصة باستخدامها

 :وااللً انظمة االنذار الٌدوي -3

 .وااللياليدو(  لئلنذارتجهز الفنادق والمباني موضوع هذ  البلبحة بنظام االنذار اليدو( وشبكة 

ويطبددك بكافددة انددواع المبدداني موضددوع هددذ  البلبحددة وهددو النظددام الددذ( يعمددل  االن  ذار الٌ  دوي : -1

جدراس بواسطة مفاتيح اازرار  تركب بجميع ارجاء المبني ويترتب علي ضؽط احدها انطدبلق ا

االنذار بالمولع معلندة عدن الخطدر وتدرتبط هدذ  الشدبكة بشدبكة كشدؾ الحريدك االلدي حيدث تعمدل 

 .الصافرات بشكل موحد وبطريمة يسمعها جميع نزالء الؽرؾ بوضوح

ويطبدك بالمبداني التدي تزيدد عدن خمسدين شخصدا حيدث يجهدز المولدع بشدبكة  االل ً:نظام االنذار  -2

باالرتفدداع ؼيددر العدداد( فددي درجددة  تتددأثرالحساسددة التددي  كشددؾ الحريددك االليددة بواسددطة الددر وس

الحرارة او تصاعد الدخان وعندما تعمل هذ  الشبكة تعطي انذارا صوتيا وضوبيا بؽرفة المرالبة 

 .الخطروالتحكم حيث يظهر علي اللوحة التوضيحية المسم او المكان الذ( ولع به 

 :انظمة االطفاء التلمائً -4

 :شخصا وفما لبلتي 152تزيد وتنفيذها بالمباني التي 

باسددددتخدام تجهددددز جميددددع الؽددددرؾ والمطاعددددات والردهددددات والمطددددابخ بنظددددام االطفدددداء االلددددي   - أ

 ة.رشاشات الميا  التلمابي

تجهددددز الؽددددرؾ الكهربابيددددة وؼددددرؾ المولدددددات والمحددددوالت بنظددددام االطفدددداء االلددددي باسددددتخدام  - ب

 .النظيفةؼاز ثاني اكسيد الكربون وأ( من الؽازات 

الكمبيوتر واالجهزة الدليمة ان وجدت بنظام االطفاء االلي باستخدام الوسدابل البديلدة تجهز ؼرؾ  - ت

 .العامةلؽاز الهالون بحيث ال تحدث تلفا في التجهيزات وال تشكل خطرا علي البيبة والصحة 

يجب ان ترتبط انظمة االطفاء التلمابي بنظام االنذار االلدي بحيدث تعمدل هدذ  االنظمدة وفدي نفدس  - ث

 .والتحكمتعطي انذارا صوتيا وضوبيا بؽرفة المرالبة الولت 
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لكل المولدع ؼرفدة  استشارة الدفاع المدني  وتنشأعند تركيب انظمة االنذار واالطفاء االلية يجب  - ج

سداعة يوميدا  مددريبن  14ويجب ان يتوافر بهذ  الؽرفدة مدرالبين علدي مددار الدـ للمرالبة والتحكم 

عليمدات البلزمدة لسدرعة اخطدار المختصدين والمسدبولين بدالمولع وم هلين لهذا العمل ويدزود بالت

يجددب اجددراء الصدديانة الدوريددة وعمددل  و والددرب مركددز للدددفاع المدددني عنددد حدددوث ا( طددارئ

التجارب البلزمدة لهدذ  االنظمدة للتحمدك مدن اسدتمرار صدبلحيتها وفمدا لتعليمدات جهدات التصدنيع 

 .والتركيب

 

 طفاء فً غرف الفنادقجهاز اال                       

 : الكمامات وااللنعة الوالٌة -5

يجب توفير الكمامات وااللنعة الوالية لحماية االشخا  من الدخان اثناء مؽادرتهم المبندي بعددد ال  

يمل عن عدد مرتد( المبندي وان يدتم اعدداد لوحدات ارشدادية فدي جميدع االمداكن تتضدمن شدرحا مشدفوعا 

ذ  المهمات ولت اللزوم وان تحفظ في اماكن يسدهل للندزالء الحصدول برسوم توضيحية لكيفية استخدام ه

عليهددا واسددتخدامها اذا دعددت الحاجددة وذلددن تحددت اشددراؾ ومرالبددة مسددبول السددبلمة بددالمبني ومعاونيدده 

 .وتخضع هذ  الوسابل للفح  الدور( بصفة دابمة للتحمك من صبلحيتها

 :صٌانة وسائل السالمة -6

لكافدددة وسدددابل وانظمدددة السدددبلمة ومكافحدددة الحريدددك الدددي شدددركة  الصددديانة بأعمددداليجدددب ان يعهدددد  

متخصصددة ومعتمدددة فددي هددذا المجددال ويراعددي ان تضددمن عمددود الصدديانة التددي تبددرم مددع هددذ  الشددركات 

نصوصا توضح وتحدد الشروط والموصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الولابيدة واالختبدارات وان 

 .وتشؽيل كافة انظمة ووسابل وادوات السبلمة ومكافحة الحريكيموم بذلن فنيون متخصصون بصيانة 
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 : ول الصٌانةؤمس -7

يجددب تعيددين مسددبول للسددبلمة بالمبدداني يحمددل شددهادات عليددا فددي مجددال السددبلمة موضددوع هددذ    

البلبحة علي ان يعاونه من العاملين الم هلين والمدربين علي اعمال السبلمة ومكافحة الحريك ويدتم 

لمولع المبني ومساحته واهميته وطالته االستيعابية وذلن لتامين سبلمة المبني ونزالبه تحديدهم وفما 

 . والمتددددددددرددين عليدددددددده ومواجهددددددددة مددددددددا لددددددددد يحدددددددددث مددددددددن طددددددددوارئ او اخطددددددددار

وتكون واجباته وفما لبلبحة واجبدات مسدبول السدبلمة فدي الدوزارات والمصدالح الحكوميدة والجهدات 

 :وعلي االخ  ما يلياالسياحية والفندلية   ات الخاصة ذات الشخصية المعنوية العامة والم سس

تدريب العاملين بالمبني علي اعمال السدبلمة وعلدي الميدام بواجبداتهم عندد حددوث حريدك او ا(  -5

 .اخطار وتحديد واجبات كل فرد

تدريب العاملين علي كيفية االبدبلغ عندد الحرابدك والحدوادث وتشدؽيل اجهدزة االندذار وطفايدات  -1

 .الخطورة بالمبني بأماكنيك وتعريفهم ومعدات الحر

اعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية واالرشادية الولابيدة فدي مجداالت السدبلمة وفمدا للتصدميم  -3

 .المناسبة لها بالمولع باألماكنالمعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها 

 .نشر الوعي الولابي بين العاملين والنزالء -4

اخبلء المبني واعتمادها من الددفاع المددني وتددريب العداملين وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية  -5

عليها وتعريفهم بوسابل الهروب من الخطر االمخارج وطرق النجداة  والتنسديك مدع المسدبولين 

 .بما يكفل تحميك الهدؾ

التحمك من فصل التيار الكهربابي وؼلك مصدادر الؽداز وايمداؾ تشدؽيل المدو( الميكانيكيدة عندد  -6

 .ولوع الخطر

مدن  والتأكددلمرور الدور( المستمر علي وسابل السبلمة ومعدات وتجهيزات مكافحة الحريدك ا -7

االعطددال  إلصددبلحصددبلحيتها ومددن اجددراء الصدديانة الدوريددة لهددا واتخدداذ االجددراءات الفوريددة 

وتبلفي المبلحظات مع عمل بيانات عملية للتحمك من كفاية ومبلءمة معدات السدبلمة واالطفداء 

 .واتمانهم لعملهم بواجباتهماد السبلمة ومن المام افر

عمدل التجددارب علدي تنفيددذ خطددط السدبلمة بددالمولع بالتنسديك مددع الدددفاع المددني وتميدديم المولددؾ  -8

 .والتراح ما يلزم من تعديبلت تحمك السبلمة العامة للمنشاة والنزالء

 .ليامهم بعملهماستمبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل  -9
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ول السبلمة تمسيم المولع الي عدة السام لمتطلبات طبيعة المبني وتعيدين مشدرؾ لكدل  مس ىعل -52

لسم من العاملين المدربين علي اعمدال السدبلمة وؼالبدا يخصد  مشدرؾ لكدل طدابك لمبلحظدة 

 :ت االتيةوعليه في حالة ولوع حريك تنفذ التعليما الولابيةالنزالء ومرالبة تنفيذ االشتراطات 

 .فصل التيار الكهربابي وؼلك مصادر الؽاز بالمسم   أ

 .تشؽيل نظام االنذار اليدو( اذا تطلب االمر والتبليػ عن الحادث   ب

العمل علدي اخمداد الحريدك باسدتخدام معددات المواجهدة االوليدة بطفايدات الحريدك اليدويدة وبكدرات    ت

حادث وتمديم المساعدات البلزمة من عدم وجود اشخا  محصورين بمكان ال التأكدالخراطيم بعد 

 .واالسعاؾ لحين حضور المختصين لئلنماذ

 .ارشاد النزالء الي الرب المخارج واالشراؾ علي اخبلء المسم المحترق من النزالء   ث

 :التخزٌن -8

كمبدأ عدام يمندع التخدزين فدي المبداني موضدوع هدذ  البلبحدة اال بممددار مدا تتطلبده طبيعدة اسدتخدام  

مفروشات واالؼطية والمواد الؽذابية البلزمدة السدتخدام الندزالء والدرواد وفدي هدذ  المبني كتخزين ال

الحالة يجب ان يخص  لها مستودعات مستملة تشيد جميعها من مدواد ؼيدر لابلدة لبلشدتعال وتشدكل 

ن اماكن الخطورة كالمطدابخ والؽدرؾ لطاعات حريك منفصلة وتكون منعزلة عن ؼرؾ المبيت وع

انيكية وؼيرها مع توفير اشتراطات السبلمة الولابية ومكافحدة الحريدك طبمدا لحجدم الكهربابية والميك

 .وع وطبيعة المواد المخزنةالمستودع ون
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 :المصاعد والساللم الكهربائٌة -9

يجدب ان تكدون كافدة تجهيدزات المصداعد وكددذا السدبللم الكهربابيدة ان وجددت مطابمدة للمواصددفات  -1

بوسابل السبلمة واالمان البلزمة خاصدة جدرس االندذار الدذ( يعطدي  وان تزود والمحلية  العالمية 

الددي ذلددن يفضددل تزويددد المصددعد بوسدديلة  وباإلضددافةانددذارا  صددوتيا  مسددموعا بكافددة ارجدداء المبنددي 

اتصال تلفونية تتصل بالمشرؾ المخت  في مباني المكاتب االدارية وبحارس المبني ان وجدد فدي 

 .خدمي المصعد االستؽاثة عند تعطلهالعمابر السكنية حتي يمكن لمست

 .يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد -2

الصيانة واالصبلح لشركة متخصصة وان يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة  بأعمالان يعهد  -3

يانة ومعاونيده ما لدد يحددث مدن اعمدال واجدراء الصديانة الدوريدة لهدذ  الوسدابل علدي مسدبول الصد

حالة المصاعد والسبللم الكهربابيدة بصدفة دابمدة وايمداؾ الوسدابل التدي ال تعمدل بطريمدة  مبلحظة 

 .الصيانة واالصبلح بأعمالمنتظمة ومرالبة ليام الفنيين 

يراعي توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين ا( منموالت بهدا مدع مبلحظدة نظافدة  -4

 .وها من المهمبلت او المخلفاتمناور المصاعد وخل

 .ان تكون ابواب المصاعد تلمابية الفتح والؽلك ومن مواد مماومة للحريك -5

 .يجب ان تكون كافة مكونات وطبلءات حوابط المناور من مواد مماومة للحريك -6

 :عند تعطل مصعد بداخله اشخا  تتخذ علي الفور اجراءات السبلمة االتية -7

بالمولع االنتمال فورا الي مكان المصعد المعطل مع اسدتدعاء العامدل ول السبلمة المعين س علي م   أ

 .بالمبني األولول السبلمة  الفني المخت  بالمصاعد كما يتحرن للمولع في الحال مس

وبدث  لتدأمينهمعلي رجل السبلمة تهدبدة االشدخا  الموجدودين داخدل المصدعد وتمدديم االرشدادات    ب

مة لابمون بالعمل علدي سدرعة انمداذهم مدع محاولدة التعدرؾ في نفوسهم وان رجال السبل الطمأنينة

 .علي عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية 
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 االسعافات االولٌة : ثانٌا

 تعرٌف االسعافات االولٌة :   -1

مجموعددة مددن االجددراءات البسدديطة ولكنهددا فعالددة ،ترمددي الددى انمدداذ حيدداة المصدداب  وتحددول دون 

لد تنجم  عن اصابته ، ويتعين علدى الدذ( يمدوم باالسدعافات االوليدة هدذ   حدوث مضاعفات  محتملة 

كحاالت  االصابات الخطيرة ، او المصاحبة بالنزيؾ او الصدمة او فمدان الوعي  الميدام باالسدعافات  

االولية فورا ،وبنفس الولت  التعدرؾ علدى طبيعدة  وخطدورة االصدابة  واتخداذ االجدراءات  العاجلدة  

ضطرابات  في التنفس  ونشاط الملب  وايماؾ النزيؾ الخارجي  وتضميد الجروح وتثبيدت  اال إلزالة

 .لية  الرفع والنمل ونزع المبلبسالجزء المصاب  مع إتمان  الطرق الصحيحة  في عم

 

 )اسعافات اولٌة للفندق(                                  

 : االسعافات االولٌةتطلبات م -2

ضدمادات  –بمعدات االسعاؾ االولية التي تتبلءم مع المخاطر المحتملة امطهدرات جهز المولع ي   أ

وسابل انعا  وؼيرها  ويجب ان يكون جانب من العاملين مددربا  –ادوية للجروح والحروق  –

 ة.بل في اعمال االسعافات االوليوم ه

الندزالء مدن  يعين طبيب مميم او يسهل استدعا   خبلل ولدت لصدير لمواجهدة مدا لدد يتعدرض لده   ب

 . حاالت مرضية او اصابات ولبلشراؾ علي السبلمة
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 :التالٌة حتى تصل المساعدة الطبٌة الطارئة خطوات اإلسعافات األولٌة نفّذ

  .ال تحرن الشخ  المصاب ينبؽي أن يستلمي المصاب على ظهر  مع رفع الرأس والكتفين لليبل   .5

 .شا  معمَّم أو لطعة لما  نظيفة أولؾ أ( نزيؾ. اضؽَط بموة على الجرح باستخدام .1

 .رالِب التؽايُّرات في التنفُّس والوعي .3

اسعافات االولية مهارات البد أن يكتسبها الجميع، للمساعدة في فهم ومعرفة طرق التعامل مع العديدد 

من الحاالت الطاربة، والتي تحتاج إلى تصرؾ عاجدل  وسدريع  حتدى وصدول الطدالم الطبدي، أو نمدل 

 المستشفى. المصاب إلى

وكذلن معرفة أن بعض الحوادث أو األمراض ال تستدعي زيارة المستشفى، فلهذا السبب أيضا يكون 

ا ضروريا  لكل شخ  مناا.  اإللمام بمفرادات اإلسعافات األولية أمر 

وكددذلن معرفددة كيفيددة إجددراء االسددعافات االوليددة لؤلطفددال، إضددافة  إلددى التمييددز بددين أنددواع االسددعافات 

ة ومعرفة كيفية إجراء اسعافات أولية للحروق والكسور والنزيؾ وضيك التنفس والسكتة الملبية األولي

ة كلب  أو ثعبان أو ؼيرهم. والكثير من الحوادث الطاربة  مثل عضا

   ؟ما هً أهداف االسعافات االولٌة -3

 الحفاظ على الحياة، حيث إنماذ األرواح هو الهدؾ الربيسي لئلسعافات األولية. 

 ا، ومحاولدة الحفداظ من ع المزيد من الضرر، يجب أن يبمى الشخ  الذ( تعرض لئلصابة مستمر 

ويشمل ذلن إبعاد الفرد عن األذى،  عليه واعي و منع تدهور حالته لبل وصول الخدمات الطبية،

 .وتطبيك تمنيات اإلسعافات األولية، و الضؽط على الجروح لولؾ أ( نزيؾ

 :على عدة مبادئ، هً تعتمد اإلسعافات األولٌة -4

 التعامل مع المصاب على أنه حيا، حتى وإن كانت كل المظاهر تدل على عكس ذلن. 

 عدم التأثر بأ( م ثرات خارجية والسيطرة الكاملة على مولع الحدث. 

 الحر  على إبعاد المصاب عن أ( مصدر للخطر بمكان الحدث. 

 العمل على إنعا  الملب والتنفس الصناعي. 

 العناية بالمصاب لبل نمله إلى الرب مستشفىاالهتمام و. 

 تدوين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالحادث. 
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 أهمٌة االسعافات االولٌة -5

تعتبر اإلسعافات األولية بمثابة طوق النجاة لؤلشخا  المصابين، والتدي لدد تسداهم بشدكل كبيدر فدي  

 .إنماذ حياتهم من الموت

 :ولية تكمن فيلذلن فإن أهمية اإلسعافات األ

 المساهمة في إنماذ حياة المصابين. 

 المساهمة في تمليل مخاطر اإلصابة. 

 منع حدوث أ( مضاعفات لد تحدث للمصاب. 

 تمليل اآلالم التي سببتها اإلصابة. 

 خطوات لحاالت الطوارئ -6

 :إذا واجهت حالة طوارئ، فاتبع الخطوات األساسية الثبلثة التالية

 طة بنتحمك من الظروؾ المحي 

ا، مثددل عبلمددات النيددران أو الحطددام المتسددالط أو األشددخا   ابحددث عددن أ( شدديء لددد يكددون خطيددر 

 .العنيفدددددين، إذا كاندددددت سدددددبلمتن فدددددي خطدددددر، فدددددأخرج نفسدددددن مدددددن المنطمدددددة واطلدددددب المسددددداعدة

كدان  أما إذا كان المشهد آمن دا، فمدم بتميديم حالدة المدريض أو الشدخ  المصداب، وال تمدم بدنملهم إال إذا

 .الميام بذلن لحمايتهم من الخطرعلين 

 طلب المساعدة الطبية إذا لزم األمر 

ا لريب ا باالتصال  إذا كنت تشن في أن الشخ  المصاب يحتاج إلى رعاية طبية طاربة، فأخبر شخص 

 .برلم إسعاؾ الطوارئ، وإذا كنت وحيدا، فمم بإجراء مكالمة بنفسن

  تمديم الرعاية 

أمان، فانتظر مع المريض أو المصاب حتدى وصدول المسداعدة الطبيدة، إذا كنت تستطيع الميام بذلن ب

 .ولم بتؽطيته ببطانية دافبة، ارح المصاب، وحاول الحفاظ عليه هادئ

وإذا كاندددت لددددين مهدددارات االسدددعافات االوليدددة األساسدددية ، فحددداول عدددبلج أ( إصدددابات لدددد تكدددون 

د أن سددبلمتن لدددد تكدددون فدددي مهددددة للحيددداة، واحدددر  أن تخددرج نفسدددن مدددن الخطددر إذا كندددت تعتمددد

 .خطر في أ( ولت
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 :ضمادة االسعافات االولٌة -7

فددي كثيددر مددن الحدداالت ، يمكنددن اسددتخدام ضددمادة الصددمة لتؽطيددة الجددروح الطفيفددة أو الخدددو  أو 

 .الحروق، لتؽطية وحماية الجروح الكبيرة، لد تحتاج إلى وضع وسادة شا  نظيفة أو ضمادة

 :ل سلٌم اتبع الخطوات التالٌةلوضع ضمادة على الجرح بشك

 .أمسن المنطمة المصابة بثبات  -

 .لم بلؾ الضمادة بلطؾ لكن بحزم حول الطرؾ المصاب أو جزء من الجسم لتؽطي الجرح كامبل  -

 .بط الضمادة بشريط الصكر  -

 .يجب لؾ الضمادة بإحكام بما يكفي للبماء في مكانها، ولكن ليس بإحكام بحيث يملل تدفك الدم  -

حمك من الدورة الدموية في أحد األطدراؾ الضدمنية، لدم بمدر  أحدد أظدافر الشدخ  أو أظدافر  للت  -

حتى يستنزؾ اللون من الظفر. إذا لم يتم إرجاع اللون خبلل ثانيتين من تركه ، فإن الضمادة ضديمة 

 .للؽاية وتحتاج إلى ضبط

 االسعافات االولٌة للحروق -8

واطل ب رعاٌ ة طبٌ ة  وق خطٌ رة ، فاتص ل باإلس عاف، ذا كنت تشن فً أن شخصا ا م ا مص اب بح ر

 :فورٌة ألي حروق

 تؽطي مساحة كبيرة من الجلد 

  توجد على وجه الشخ  أو الفخذ أو األرداؾ أو اليدين أو المدمين 

  لد نتجت عن تبلمس المواد الكيميابية أو الكهرباء 

دليمدة، إذا لدم  55لمدة تصل إلى لعبلج الحروق البسيطة، لم بتشؽيل ماء بارد على المنطمة المصابة 

وتجنددب وضددع الددثلج علددى  يكددن ذلددن ممكن ددا ، فمددم بتطبيددك ضددؽط بددارد علددى المنطمددة بدددال  مددن ذلددن،

 .األنسددددددددددددددددجة المحرولددددددددددددددددة، يمكددددددددددددددددن أن يسددددددددددددددددبب المزيددددددددددددددددد مددددددددددددددددن الضددددددددددددددددرر

ا يحتوى على مضاد ا حيوي ا ولم بتؽطية الحدروق  للمساعدة في منع التهاب مكان اإلصابة، ضع مرهم 

 .ومعرفة متى يجب علين االتصال بالطبيب للحصول على رعاية المتابعة ظيؾ،بشا  ن
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 (:االنتعاش الملبً الرئوي) االسعافات االولٌة -9

ددا فالددد ا للددوعي، فاتصددل بددالرلم المخصدد  لطددوارئ   ددا مددا ينهددار أو وجدددت شخص  إذا رأيددت شخص 

 . باإلسددددعافات ترب مندددده وابدددددأاإلسددددعاؾ فددددي بلدددددن ، إذا كانددددت المنطمددددة المحيطددددة تبدددددو آمنددددة، فددددال

حتى إذا لم يكن لدين تدريب رسمي، فيمكنن اسدتخدام برندامج اإلنعدا  الملبدي الربدو( اليددو( للمسداعدة 

 .في إبماء شخ  ما على ليد الحياة حتى وصول المساعدة المهنية

 :فٌما ٌلً كٌفٌة التعامل مع شخص بالغ مصحوب بمرض  نعاش الملب الرئوي فمط

 دين على مركز الصدر ، بيد واحدة فوق األخرىضع كلتا ي. 

  ضؽط ة  512إلى  522اضؽط ألسفل مباشرة لضؽط الصدر بشكل متكرر ، بمعدل يتراوح من

 تدىمع مراعداة أخدذ راحدة بدين كدل دليمدة و األخدرى للتأكدد مدن عدودة الملدب للعمدل ح في الدليمة

 .وصول طالم المسعفين

 :االسعافات االولٌة لنزٌف األنف -10

 :لعالج شخص ٌعانً من نزٌف فً األنف ، اطلب منه

 اجلس وأِمل إلى األمام. 

 أرنبة األنؾا باستخدام إصبع اإلبهام والسبابة ، اضؽط بموة على ؼضروؾ.  

 استمر في تطبيك هذا الضؽط بشكل مستمر لمدة خمس دلابك. 

  فح  وتكرار حتى يتولؾ النزيؾ. 

  يمكنن الضؽط على أو لر  األنؾ . 

 دليمة أو أكثر ، فاطلب الرعاية الطبية الطاربة 12ستمر نزؾ األنؾ لمدة إذا ا. 
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 االسعافات االولٌة لضربة الشمس -11

عندددما ترتفددع درجددة حددرارة جسددمن ، يمكددن أن يسددبب اسددتنفاد الحددرارة. إذا تددرن دون عددبلج ، إلددى 

شخص ما محموما ، شجعه   ذا كان .ضربة شمس. و هي حالة طبية طاربة لد تنذر بالوفاة المفاجبة

على الراحة فً مكان بارد. لم بإزال ة طبم ات المالب س الزائ دة وح اول تبرٌ د أجس امهم ع ن طرٌ ك 

 :المٌام بما ٌلً

 تؽطيتها بورلة رطبة. 

 ضع منشفة باردة ورطبة على الجزء الخلفي من الرلبة. 

 بلل لهم اسفنجة بالماء البارد وضعها تحت إبطيه. 

 م المخص  للطوارئ إذا ظهرت على المصداب عبلمدات أو أعدراض ضدربة يرجى االتصال بالرل

 :الشمس ، بما في ذلن أ( مما يلي

o  الؽثيان أو الميء 

o تشو  ذهني 

o إؼماء 

o تشنجات 

إذا لددم يكددن يتميددأ أو فالددد ا للددوعي، فشددجعه علددى شددرب بعددض المدداء البددارد، تولددؾ بعدددها لمعرفددة 

يعددداني مدددن اسدددتنفاد الحدددرارة أو ضدددربة  المزيدددد عدددن االسدددتراتيجيات األخدددرى لمسددداعدة شدددخ 

 .شمس على التعافي

 االسعافات االولٌة للنوبة الملبٌة -12

دددا مدددا لدددد يصددداب بنوبدددة للبيدددة، اتصدددل بدددالطوارئ، وإذا تدددم وصدددؾ   إذا كندددت تعتمدددد أن شخص 

النتروجليسرين له، ساعد  في تحديد مولع هذا الدواء وتناولده، لدم بتؽطيتده ببطانيدة و الحدر  علدى 

إذا كدان لدديهم صدعوبة فدي التدنفس، فمدم بفدن أ( مبلبدس حدول ، ه حتى وصول المساعدة الطبيةراحت

 .إذا فمد الوعياالسعافات  وبدء الصدر والرلبة،
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 لائمة عدة االسعافات االولٌة -13

 .ديم اإلسعافات األولية األساسيةتم صيدلية خاصة  بتخزين متطلبات   تجهيز على ادارة الفندق 

 :تتضمن مجموعة اإلسعافات األولٌة ما ٌلً ٌجب أن

 ضمادات الصمة من أحجام متنوعة 

  الضمادات الدوارة من أحجام متنوعة 

 ضمادات ضؽط ماصة 

 الشا  المعمم 

  شريط الصك من المما 

 ضمادات مثلثة 

 مناديل مطهرة 

 األسبرين 

 اسيتامينوفين أو ايبوبروفين 

 )مرهم مضاد حيو 

 كريم الهيدروكورتيزون 

 ؼسول الكاالمين 

 لفازات النتريل أو الفينيل 

 دبابيس األمان 

  مم 

  مبلليط 

 ميزان الحرارة 

 كمامة طبية 

 حزمة التبريد الفورية 

 بطانية 

  اإلسعافات األوليةدليل 

ا تضمين لابمة بموفر( الرعاية الصحية وأرلام االتصدال فدي حداالت الطدوارئ واألدويدة  المهم من  أيض 

 اإلسعافات األولية الموصوفة في مجموعات

 من هو المسعف وما هً صفاته؟

ايدة المسعؾ هو شخ  لادر على تمديم كافة اإلسعافات األولية لؤلشخا  المصابين، لكونه علدى در

كافية وإلمدام تدام باإلسدعافات األوليدة، مدن خدبلل حصدوله علدى التددريب والتأهيدل الصدحيح مدن أحدد 

 .المراكز المختصة بذلن

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86
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 :وٌجب أن ٌتصف المسعف بعدة صفات، هً

 اإلخبل  في العمل واألمانة الشديدة. 

 أن يكون على خلك حميد. 

  من المصابالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها. 

 ذو ذهن حاضر وسريع البديهة. 

 الثمة بالنفس واالتزان والثبات. 

 اإللمام بكافة المعلومات النظرية والعملية عن اإلسعافات األولية. 

 االحتفاظ بالهدوء وعدم االنفعال، أو التعاطؾ. 

 ما هً واجبات المسعف؟

ذلدن مدن خدبلل االلتدزام المسعؾ أحد أهم األشخا  الذين يمتلكون تحديد مصدير شدخ  مصداب، و

 :بتنفيذ واجباته على أكمل وجه، وهذ  الواجبات تتمثل في

 ضرورة إبعاد من ليس له عبللة بالحادث عن المصابين خاصة األشخا  الفضوليين. 

 إخطار الشرطة ولت ولوع الحادث. 

 استدعاء الطبيب 

 بأسرع ولت ممكن. 

 تجهيز كافة أدوات اإلسعافات األولية. 

 تولؾ المصاب عن التنفس باإلنعا  الملبي والتنفس الصناعي الحر  على عدم. 

  ،التعامل مع المصاب حسب حالته ونوع اإلصابة، مثل حداالت الؽيبوبدة، أو التسدمم، أو الحدروق

 .وؼيرها من الحاالت األخرى
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 محاولة استجواب المصاب إن أمكن في الحاالت الجنابية، إلفادة جهات التحميك. 

  بعد فحصه جيد اتحديد حالة المصاب. 

 توفير وسيلة انتمال لنمل المصاب إلى ألرب مستشفى. 

 .االسعافات االولية أمر يتولؾ عليه حياة الكثيرين، لذا ن كد أنه من الضرور( جد ا

 : الى الذ( يمدم االسعافات االعتبار بعض النصابح المهمة  يف االخذ

  خرى عند تمديم اإلسدعافات األوليدةاألمن المهم أن تحمي نفسن من األمراض المعدية والمخاطر 

 .للمساعدة في حماية نفسن

  ا عن المخاطر التي لد تعرض سدبلمتن للخطدر لبدل االلتدراب مدن شدخ  مدريض أو ابحث دابم 

 .جريح

 تجنب مبلمسة الدم والميء وسوابل الجسم األخرى مباشرة. 

  ما بجرح مفتوح أو ارتداء  ارتداء معدات والية، مثل لفازات النتريل أو الفينيل عند عبلج شخ

 .كمامة طبية عند إجراء لبلة الحياة

 ا بعد تمديم اإلسعافات األولية  .اؼسل يدين بالماء والصابون فور 

في كثير من الحاالت، يمكن أن تساعد اإلسعافات األولية األساسية فدي تفداد( تفدالم المولدؾ البسديط، 

ولية حياة، إذا تعرض شخ  ما إلصابة خطيدرة أو في حالة الطوارئ الطبية ، لد تنمذ اإلسعافات األ

 متابعة من اخصابي طبي . مرض ، فينبؽي أن يتلموا رعاية

 

 خزانة اسعافات اولٌة

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الثانً

 

 ؟ وأثارها ؟تعرٌف حوادث العمل  ما: 1س

 ماهً اسباب حوادث العمل فً الفنادق ؟: 2س

 عدد اهم شروط السالمة وسبل الحماٌة من الحرٌك ؟: 3س

 اذكر اهم معدات ووسائل مكافحة الحرٌك الواجب توفرها فً الفندق؟: 4س

 ماهً واجبات مسؤول السالمة فً المنشأت السٌاحٌة والفندلٌة ؟: 5س

لٌة ؟وماهً اهم متطلبات الواجب توفرها ف ً الفن دق تعرٌف االسعافات االو ما: 6س

 ؟

 ماهً اهداف واهمٌة االسعافات االولٌة ؟: 7س

 ماهً مواصفات المسعف وواجباته ؟: 8س
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 الفصل الثالث

 (الجانب النظري) 

 الحفالت

 الحفلة:  -1

هي عبارة عن تجمع عائلي او اجتماعي رسمي وترفيهي يموم بين مجموعة  مةن ااسةار تةرب هم 

بعض ااعاللات االجتماعية  او اارسةمي  اضةرض االبتهةان بمساسةب  معيسة  وياةون هةعا ااتجمةع ممامةا علة  

   اا عام   داخلي  داخل ااماع  او خارجي  خارن لاعاساسها ولد تاون عام  أو خاص  او حفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4صور رقن )

انضفالد انعبيخ أ٘ دخٕل أ اَضًبو إنٗ انضفم ٚكٌٕ يجبس أل٘ شخص عٍ طشٚق ششاء تزكشح دخٕل أ 

 تكٌٕ انذعٕح عبيخ.

 .انضفالد انخبصخ تكٌٕ عٍ طشٚق دعٕح شفٓٛخ أ يكتٕثخ ٔال ٚغتطٛع االَضًبو إنٛٓب أ٘ شخص

 ٔانضفهخ فٙ انقطبع انفُذقٙ تتكٌٕ يٍ اعبعٛبد ْٙ: 

 . يُبعجخ يعُٛخ تقٕو عهٗ اعبعٓب انضفهخ.1

 )قبعخ أ يطعى أ يكبٌ يعٍٛ آخش(. . يكبٌ نهتزًع2

 . انضٕٛف ْٔى عبدح ٚتكٌَٕٕ يٍ قغًٍٛ االٔل ْٕ انذاعٙ ا٘ صبصت انضفهخ 3

 انًُبعجخ.ٔانخبَٙ ْى انًذعٍٕٚ ٔيٍ تقبو انضفهخ عهٗ ششفخ ثتهك 

 )طعبو أ ششاة أ تزًع يٕعٛقٙ ساقص أ رًٛع ْزِ انفقشاد(. . انفعبنٛبد4

 . تضذٚذ صيٍ انضفهخ.5
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ٔانضفالالالالالد اَتمالالالالشد يُالالالالز انقالالالالذو صٛالالالالج آالالالالشد فالالالالٙ انقتالالالالٕس انشٔيبَٛالالالالخ ٔاال شٚقٛالالالالخ ٔثٛالالالالٕد 

انقٛبصالالشح ٔعُالالذ انًهالالٕت ٔانًتالالشفٍٛ ٔكالالبٌ ٚختالالص طٓالالبح يٓالالشح ٚهًالالٌٕ ثطشٚقالالخ اَتالالبد افضالالم انطعالالبو 

 تجبسصٌٔ ثطشٚقخ انًُبفغخ عهٗ تقذٚى ارٕد إَاع انطعبو.ٔٚ

ٔقالالالذ تطالالالٕسد انضفالالالالد ثًالالالشٔس انالالالضيٍ صٛالالالج ٚالصالالال  اٌ انفُالالالبد  ٔانًطالالالبعى انضذٚخالالالخ تعتجالالالش 

انضفالالالالد يالالالٍ اْالالالى انشكالالالب ض انتغالالالٕٚقٛخ ٔانذعب ٛالالالخ اثالالالشاص شالالالٓشتٓب تزالالالبِ انًزتًالالالع ٔتعالالالٕل عهٛٓالالالب انكخٛالالالش 

 يٍ سثش يكفٕل ضًبَب نالعتخًبس.يٍ انعًهٛخ انجٛعٛخ ٔرُٙ االسثبس نًب نٓب 

خ نهضفالالالالد ٔتٓالالالٙء افضالالالم انعالالالبيهٍٛ نالالالزنك تهزالالالا ْالالالزِ انفُالالالبد  انالالالٗ تختالالالٛص قبعالالالبد خبصالالال

يٓالالالالشْى نهقٛالالالالبو ثتُاالالالالٛى ٔاعالالالالذاد انضفالالالالالالد ثالالالالم ٔٚختالالالالص قغالالالالى فُالالالالالٙ تالالالالبثع انالالالالٗ قغالالالالى االطعًالالالالالخ أٔ

ضالالالًٍ ٔانًمالالالشٔثبد ٚطهالالالق عهٛالالالّ قغالالالى انضفالالالالد ٚتالالالٕنٗ االشالالالشاف ٔانتُاالالالٛى ٔاالعالالالذاد انكبيالالالم نهضفالالالالد 

 ثشَبيذ فُٙ ٔيُٓٙ يُغق ثٍٛ االداسح ٔصبصت انضفهخ.

ٔتجالالالالشص فالالالالٙ انضفالالالالالد دا ًالالالالب ايكبَٛالالالالخ انفُالالالالذ  أ انًطعالالالالى يالالالالٍ خالالالالالل تقالالالالذٚى افضالالالالم اَالالالالٕاع 

 انخذيبد ٔانطعبو ٔانمشاة ٔانتقٛذ ثبنقٕاعذ االرتًبعٛخ انًعشٔفخ.

انتالٙ تقالذو فٛٓالب  ٔعُجٍٛ فٙ ْزا انفتم إَاع انضفالالد ٔطشٚقالخ تُاًٛٓالب ٔخالذيتٓب َٔالٕع االطعًالخ

 ٔكزنك َتضذث عٍ قٕح انعًم فٙ انضفالد ٔاالتفبقٛبد ٔانفعبنٛبد االخشٖ فٙ االعذاد ٔاالداسح.

 مراحل تحضٌر الحفالت -2

يشصهخ انًفبٔضبد ْٔزِ انًشرهخ تتى يب ثٍٛ انضٛف ٔانًغئٕل عٍ قغى انضفالد فٙ انفُذ  ٔفٛٓب  -1

شٖ ٔٚتى كتبثخ انعقذ ٔدفع انعشثٌٕ انز٘ ال ٚقم ٚتى االتفب  عهٗ رًٛع انطهجبد ٔأ٘ اشتشاطبد أخ

 عٍ سثع انقًٛخ االرًبنٛخ.

يشصهخ االعذاد ْٔٙ تتى عٍ طشٚق انًغئٕل عٍ قغى انضفالد ٔٚخطش رًٛع االقغبو انًعُٛخ  -2

االششاف  -ثبنضفم ثًٛعبد ٔتبسٚخ انضفم عٍ طشٚق يُمٕس يكتٕة ٔاْى ْزِ االقغبو. )انًطجخ

 االيٍ... انخ(. -بدانضغبث -انًغغهخ -انذاخهٙ

يشصهخ انتُفٛز ْٔٙ انفتشح انتٙ ٚجذأ ٔصٕل انضٛف إنٗ قبعخ انضفالد ٔٚتى تُفٛز االتفب  انًجشو يب  -3

 يخ ٔانًمشٔثبد َٕٔع انخذيخ ٔأ٘ طهجبد أخشٖ.انفُذ  يٍ َبصٛخ انًاكٕالد انًقذثٍٛ انضٛف ٔ
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 مواصفات االثاث والمعدات الخاصة بقسم الحفالت -3

   سمله من ماان إا  آخر.ن اسهواخفيف ااوز  -1

 صلب ومتين ااثرة تسمله.  -2

 سهل ااتشايل ألشاال متعددة.  -3

 سهل  ااتخزين وفي مساحات صضيرة.  -4

 موائد ااخدم  تاون أصضر حجماً من اامعتاد اعدم شضلها مساحات ابيرة.  -5

 مجموع  عربات متحرا  الستخدامها في خزن اامشروبات ااباردة أو ااساخس .  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (صٕسح سقى )   

 
 

 (4صور رقن )
  

 أدوات التشغٌل الخاصة بالحفالت -1

 تاون مختلف  عن صواسي اام عم وتاون عات اشاال جميل . الصوانً:  -1

يجب تواجد جميع أسواع االلداح اتض ي  جميع أسواع ااحفالت اامختلفة  ويستحسةن  الزجاجات:  -2

 أن ياون اها شال مميز.

 في اشاااها حت  يسهل جردها.تاون مختلف   الفضٌات:  -3

 واسها مميةزة تتوافةك مةع ااةدياوراتم واارش وااملتوسات تاون اابر من ااحجاامفا البٌاضات:  -4

 . اامختلف 
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 (4صور رقن )
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 الشروط الواجبت توافرها في صالت الحفالث: -4

 نٓب يذخم خبص. ٚزت أٌ ٚكٌٕ فٙ َفظ انًغتٕٖ انًطجخ ٔٚغتضغٍ أٌ ٚكٌٕ -1

 ٚزت أٌ ٚتخههٓب صٕارض يتضشكخ فٙ صزى انتبنخ. -2

 يكٛفخ ٔرٛذح انتٕٓٚخ. -3

 االضبءح ٔانذٚكٕساد عٓهخ انتضكى فٛٓب ٔتغٛش شكهٓب كهًب أيكٍ رنك. -4

 ٚكٌٕ يهضق ثٓب  شفخ صف  انًالثظ ٔصبنَٕبد نالعتقجبل. -5

 :قوائن طعام الحفالث -6

صساف متعددة من ااسل ات واال باق ااساخس  اابوفيهات بؤسواعها وهي تاون محتوي  عل  ا -1

 وااباردة وااحلوة.

 لوائم  عام غداء وعشاء وهي تسدرن في ااماوسات عل  حسب ااسعر واالتفاق اامسبك.  -2

 أساساً عل  اامشروبات ااباردة مع بعض ااممبالت ااخفيف .حفالت اواتيل وهي تعتمد   -3

ً عل  بعض اامؤا -4 والت ااخفيف  ااباردة وأسواع مختلف  من حفالت ااشاي وهي تعتمد أساسا

 ااحلوى.

 الوشروباث الساخنت والباردة في الحفالث: -7

ُْالالالبت ثعالالالا انعشاقٛالالالم انتالالالٙ تٕارالالالّ انعالالالبيهٍٛ فالالالٙ انضفالالالالد ثًالالالب ٚخالالالص يٕضالالالٕع انًمالالالشٔثبد 

ٔتقالالذًٚٓب ٔيُٓالالب طهالالت ثعالالا انًمالالشٔثبد انتالالٙ ال تالالذخم ضالالًٍ االتفبقٛالالخ انتالالٙ ٚالالتى انتعبقالالذ يالالع صالالبصت 

نك ثعالالالا انًالالالذعٍٕٚ يمالالالشٔثبد يالالالٍ أصالالالُبف أخالالالشٖ  ٛالالالش انًتفالالالق عهٛٓالالالب يغالالالجقب  كتغٛٛالالالش انالالالذعٕح ٔكالالالز

 فٙ انُٕع أ انتُف انًعشٔض.

أٌ كم ْزِ األيٕس ٚزت أٌ تذسط ثتٕسح يغتفٛضخ خالل تٕقٛع انعقذ يع انذاعٙ ٔاصالل انجذا م 

نًالذعٕ أٌ ٚمالعش ثعالذو انًُبعجخ انتٙ تخذو انطشفٍٛ ٔقالذ اعتًالذد انجالذا م انعذٚالذح ٔثالزنك ال تزعالم انضالٛف ا

تهجٛخ طهجّ خالل تقذٚى يب ٚطهت إنٛالّ يالٍ انًمالشٔثبد انغٛالش يتفالق عهٛٓالب ٔانًتالٕفشح فالٙ يب الذح ثٕفٛالّ انضفهالخ 

ٔيٍ حى تضشٚش قب ًخ انضغبة ثمكم يُفتم ٚقٕو ثذفعٓب ْالٕ ٔعالعش يعقالٕل أٔ صغالت سأ٘ صالبصت انضفهالخ 

بعالخ يعُٛالخ فالٙ تُاالٛى انًمالشٔثبد فالٙ انضفالالد ثزنك ٔفٙ انفُذ  انكجٛش انتٙ تقبو فّٛ انضفالالد اعتًالذد عٛ

ٔرنك ثعضل يكبٌ يب ذح انًمشٔثبد انجالبسدح ٔانغالبخُخ فالٙ انضفهالخ ثضٛالج ٚكالٌٕ قشٚجالب  ٔٚقالذو أ٘ صالُف يالٍ 

ع انالخًٍ ثمالكم يجبشالش ٔيالٍ قجالم انًالذعٍٕٚ دفالى نًالٍ ٚطهالت يالٍ انًالذعٍٕٚ عهالٗ اٌ ٚالت اصُبف انًمشٔثبد

 . زبساَفغٓى كزنك انضبل ثبنُغجخ نهغكب ش ٔانغٛ
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 (1صور رقن )

 

 مالحظة:

جار في ااحفالت وحيث يتم تمديمها في يوالبد من االشارة هسا إا   ريم  خدم  ااساائر وااس

علبها ااخاص  بعد فتح ااعلب  وتمديمها إا  ااضيف مع ااابريت عل  صحن صضير. أما ااسيجار فيوضع 

 مدم اامضيف بتحرير اااار عل  اامدعوين بعد تساول وجب  اا عام.باار خاص به وبعلبته ااخاص  وي
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 نواع الحفالت:أ -8

بااسظر اتسوع اافعاايات واامساسبات وسوع اال عم  و رق ااخدم  اامتبع  اعان اامواعد اامهسي  

ن ااحفل  اثر فمد تسوعت ااحفالت  بما اعان اع ياون المساسب  ااتي تموم عل  اساسها تل واامتعارف عليها

 ابير عل  ا الق تسمي  معيس  اها .

 وتثبت سوع اامساسب  واعان اسم ااحفل  ضمن اتفالي  ااحفل  ااتي تعمد بين اإلدارة وصاحب اادعوة.

 اما اهم اسواع ااحفالت ااتي تم ااتعارف عليها في ااحفالت ضمن ل اع اافسادق واام اعم فهي : 

 حفل  اواتيل.  -1

 حفل  ااشرف.   -2

 ل  غعاء او عشاء.حف  -3

 حفل  بوفيه بارد.  -4

 حفل  شاي.  -5

وهسان اسواع اخرى من ااحفالت تؤخع اا ابع االجتماعي وتسم  بتسميات مختلف  حسب  بيع  

 اابلد وعاداته وتماايده.

ااحفالت واامساسبات ااتي تمام عل  اساسها ااحفل  و رق ااتسظيم  ألسواعوسبين فيما يلي شرح مفصل 

   فيها واسواع اا عام وااشراب ااتي تمدم فيها.وااخدم  اامتبع

 اوالً: حفلة كوكتٌل

 تمام حفل  اااواتيل باامساسبات ااتااي  : 

 . ااتعارف.1

 . ااخ وب .2

 . اازوان.3

 . ااحصول عل  شهادة او مسصب وظيفي.4

 . استمبال شخصيات.5

 . توديع شخصيات.6

 . احتفال باعياد لومي  او و سي .7

 يمي  تميمها ااشراات اسوع من ااترويج.. اغراض تسو8
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او بةةةةين  مسةةةةاءا ن عةةةةادة بةةةةين ااسةةةةاع  ااخامسةةةة  وااثامسةةةة أمةةةةا ولةةةةت الامةةةة  حفةةةةالت اااواتيةةةةل فتاةةةةو

ااعاشةةةةرة وااثاسيةةةة  عشةةةةر صةةةةباحا حيةةةةث اسهةةةةا تبتعةةةةد عةةةةن االولةةةةات اارسةةةةمي  اتسةةةةاول  عةةةةام ااضةةةةداء 

 وااعشاء اوسها تخلو من تمديم اا عام ااثميل.

 ي تمدم فيها فهي : اما اال عم  اات

 فستك. -                  اسابي  مشال. -             ات.ممبالت باردة متسوع  وسل -

 اجبان. -                       ب ا ر. -                                        فيار.اا -

  يور باردة. -                  اسمان باردة. -                                        زيتون. -

 احوم باردة... ااخ -                                          خيار. -

 اافااه . - ااااتوهات -اابتي فور حلويات متسوع  مثل: -

ويمدم سوع من اامشروبات اامتفك عليه وهو اااواتيل ااعي يحضر مسبما باالتفاق مع ااداعي اما 

 تمدم فيها أسواع من ااعصير. اسواع اامشروبات ااتي

اةةداعي وولةةةت الامةةة  وياةةون تسظةةةيم ااماعةة  واالعةةةداد وااتحضةةير مسةةةبما وحسةةةب االتفةةاق مةةةع ا

 -:ااحفل  اما يلي

 وحسب عدد ااضيوف. (زهور – زيس  – اراسي –تسظيم واعداد ااماع  اامال )اا اوالت  -1

 ن.اخع االحتيا ات ااالزم  ازيادة ااعدد ضمن ااضرورة اامصوى اعا -2

 عليها اال عم  بحيث تمسم اا  :  تسظيم ااموائد وتعرض -3

 مائدة ال عام. -

 يب ذح نهمشاة. -

 . يٕا ذ يتفشقخ ثبعتجبس اٌ انضفهخ ٔاقفخ -

توزيع االعمال عل  ااموظفين حسب مستوياتهم اامهسي  امساعدة ااضيوف في تمديم اا عام  -4

 وااشراب اهم.
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 (1شكل رقم )

 حفلة الشرف: ثانٌاً:

 باامساسبات ااتااي : اً ه ااحفالت احتفاءتمام هع

 تاريم شخصي  مهم . .1

 تمديم وسام او هوي . .2

 توديع او استمبال مسافرين. .3

 تمديم اوراق اعتماد سفراء جدد. .4

وياون ولت الامتها ايضا بعيدا عن االولات اارسمي  اتساول اا عام وبهعا فهي تخلو من تمديم اا عام 

 ف ااتااي  من اا عام وااشراباااامل وتمتصر عل  تمديم االصسا

 اابتي فور واابساويت وااسابليه. حلويات صضيرة ااحجم مثل: -

 اسواع من ااعصير. -

 ااحفل  فيتم لبل موعد الامتها واما يلي: إللام اما تجهيز واعداد ااماع  اامخصص  

سب تسظيم ااماع  واا اوالت واااراسي حسب عدد اامدعوين وتجهيزها وفرشها باااامل ح -1

 ااشال اامتفك عليه وسوع اافعاايات.

 معدات اخرى( - الداح – )صواسي تحضير وتهيئ  اامعدات ااالزم  -2

 فضيات(. -توزيع اامعدات عل  ااموائد حسب اشاااها)صحون -3

استمبال ااضيوف وتوزيع اامشروبات اامتفك عليها وااحلويات بحيث ياتمل عدد اامدعوين اا   -4

 ااثلث ايتم عان.

اافعاايات ااممام  واالستباه اا  مت لبات ااحفل  وعدم االبتعاد عن تعليمات صاحب  مراعاة سوع -5

 ااحفل .
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 ثالثآ: حفلة غداء او عشاء:

تاون هعه ااحفالت مخصص  اتساول  عام ااضعاء او ااعشاء وتستخدم في مساسبات عديدة 

ع اجتماعي محدد. وتاون عادة  اب تؤخعواامساسبات اارسمي  وااو سي  واازوان ومراسيم معيس   ااألعياد

 بيع  ااخدمات فيها ااثر من بمي  االسواع سظرا ا بيع  اا عام وااتسظيم اامتبع اعان يسبضي ان ياون 

 ااعاملون فيها عل  درج  ابيرة من اامهارة اامهسي  واالداري  اسجاحها.

ات ااتي تمدم ويتم االتفاق مع صاحب اادعوى عل   بيع  ااخدمات وسوع اال عم  واامشروب

 .  اعان شال ااماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4صور رقن )

 باألسماءوتؤخع هعه ااحفالت  ابع ااجلور بااسسب  المدعوين وتحدد امااسهم مسبما بحيث توضع ب الات 

عل  اا اوالت امام اااراسي ااتي تخصص اال مسهم عل  ان يبرز ماان صاحب اادعوى وااشخص 

 ن تسظيم ااحفالت هعه اما يلي:اامحتف  به بمائدة ااشرف وياو

 االتفاق عل  سوع الئح  اا عام ااتي تمدم واامشروبات ويتم ااتحضير عل  اسار عان. -1

 تسظيم ااماع  وااموائد ب ريم  فسي  وجعاب . -2

 تخصيص اماان الستظار ااضيوف احين ااتمال ااعدد. -3

 تمديم بعض اامشروبات ااممبل  لبل بداي  اا عام في لاع  االستظار. -4

 تمسيم االعمال عل  ااعاملين وشرح ال ما يتعلك اثساء ااخدم . -5

 تسظيم اماان تمديم اافعاايات ويراع  ااتولف خالل ااماء ااخ ابات وغيرها. -6

 االهتمام بمائدة ااشرف لبل وبعد ااخدم . -7

 . استمبال ااضيوف عسد ااتمال ااعدد اام لوب مسهم -8



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (6صور رقن )

 

 :رابعاً: حفالت الشاي

 تاون عل  سوعان: حفل  شاي بسي   وحفل  شاي غسي .

 حفلة شاي بسٌطة: -أ 

بين اارابع  وااسابع  مساءا وتاون خااي  من  تؤخع هعه ااحفالت اا ابع اارسمي وياون ولتها ما

 تمديم اال عم  اما اامساسبات ااتي تمام فيها هعه ااحفالت فهي:

 ااتوديع واالستمبال. -1

 اارتب.ااتاريم ومسح ااشهادات و -2

 تمديم ااهدايا. -3

 هعه ااحفالت االول هو حفل  شاي بسي   يمتصر تمديم ما يلي فيها: وهسان سوعان من 

 اهوة(.-حليب ااااو-مشروبات ساخس  )شاي -1

 واابريوش. -اسواع من ااخبز وااارواسون -2

 اسواع من اامرب . -3

 اازبد. -4

 حلويات صضيرة )بيتي فور(. -5
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 حفلت الشاي الغنيت:  - ب

اثاسي فهو حفل  شاي غسي  حيث يمدم فيها ما تم عاره في ااحفل  ااسابم  مع تمديم اسواع اما ااسوع ا

ات واافوااه اا ازج  وااحلويات اامثلج  ويتم اعداد وتجهيز ااماع  اما هو شمن ااعصير ااسسدوي

 ااحال في حاا  تحضير ااماع  اف ور ااصباح مع مراعاة تسظيم ااموائد حسب ااعدد واعداد مائدة

 ااشرف واماان توزيع ااهدايا وااالمات عل  ان يتم تسظيم ااماعدة وااخدم  اما يلي: 

 ترتيب ااموائد وفرشها وتحضيرها.  -1

 )بوفيه( اوضع اامشروبات ومعداتها عليها واامعجسات وغيرها.   مائدةئتهي  -2

 يراعي تمديم اامشروبات ساخس  واامثلجات باردة.  -3

   ماان ااعرض وااموسيم .ئتهي  -4

 خامساً: حفلة بوفٌه بارد:

 وهي سوع من اسواع اابوفيه ااعي سستساول اابحث عسه فيما يلي:

هةةةعا ااسةةةوع مةةةن ااحفةةةالت يسةةةتخدم السةةةتمبال عةةةدد ابيةةةر مةةةن ااضةةةيوف فةةةي جميةةةع اامساسةةةبات 

اامتعةةارف عليهةةا اجتماعيةةا و رسةةميا ولةةد يزيةةد عةةدد اامةةدعوين فةةي هةةعه ااحفلةة  عةةن ااةةف ضةةيفا فةةي 

البوفيةةه اامائةةدة ااموسةةع  امتبعةة  فةةي هةةعه ااحفةةالت حيةةث ياةةون ا بيعةة  ااتسظةةيم ا بعةةض االحيةةان  بمةةا

 اثر ابير عل  خدم  اابر عدد ممان من ااضيوف.

 امساعدة بعض ااعاملين. اعان ال يتسع ماان ااحفل اعدد ابير من ااضيوف.

مبال عةةدد ابيةةر فةةي حااةة  اجالسةةهم ااةة  ااموائةةد اةةعان ياةةون اهةةعا ااسةةوع مةةن ااحفةةالت ااترايةةز فةةي اسةةت

 في ااضيوف.

 واال عم  ااتي تمدم في حفل  اابوفيه اابارد فهي تهيؤ عل  اامائدة ااابيرة وحسب تسلسلها اما يلي: 

 ااممبالت بؤسواعها. -1

  اامعجسات. -2

 األسمان. -3

 اادجان. -4

 اسواع اثيرة من االحوم. -5

  ات.ااخضروات واامرافمات وااسل -6

 اال عم  ااو سي  وااشرلي  بؤسواعها. -7

 (7صور رقن )                                ائدة ااحلويات ااشرلي  وااضربي .   م -8
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ويتم االتفاق مع صاحب اادعوى علة  تسظةيم ااماعة  وعةدد اامةدعوين ثةم يةتم االعةداد  بمةا اةعان 

 بحيث تستضل االماان اافارغ  في ااتزيين ويتم ااتسظيم بعد توزيع االعمال اما يلي:

 ة )بوفيه( المؤاوالت.تسظيم مائدة ابير -1

 تسظيم مائدة متوس   الحلويات. -2

 ترتيب اامعدات من بورسلين وفضيات و زجاجيات عل  اامائدة ااسابم  ااعار. -3

 تسظيم موائد واراسي متساثرة في ااماع  امن احب ااجلور من ااضيوف. -4

 تمسيم االعمال عل  ااموظفين حسب مااستهم اامهسي . -5

واامشةةروبات اامتفةةك عليهةةا ب ريمةة  فسيةة   باأل عمةة ااموائةةد لبةةل موعةةد دخةةول ااضةةيوف تفةةرش  -6

 وجعاب  حسب تسلسلها.

 يراع  اثساء ااخدم  تلبي   لبات ااضيوف وعدم االرتبان. -7

 . يتم فتح اابوفيه من لبل ااداعي بعد ااتمال عدد اامدعوين -8

 

 (صٕسح سقى )   

 

 

 

 

 

 

 (8صور رقن )
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 أنواع البوفٌه

تعسةةةي عةةةرض اا عةةةام اابةةةارد وااسةةةاخن وااحلويةةةات علةةة   ةةةاوالت ( Buffet) المةةة  اابوفيةةةه

 مرتب  ترتيبا خاصآ، ويموم ااضيف بساب اا عام من هعا اابوفيه حسب سظام ااخدم  ااعاتي .                            

 

 هل تعلم:

 

 وهسان اسواع مختلف  من اابوفيه اهمها ما يؤتي:                           

 (Breakfast Buffetالفطور)بوفٌه  -1

تت لةةب مائةةدة بوفيةةه ااف ةةور اعةةدادا جيةةدا ،خاصةة  عسةةد وجةةود اعةةداد ابيةةرة مةةن ااضةةيوف، او 

مجموع  سياحي  تتساول  عام ااف ور في ولت محدد، ويتم تمديم وجبة  ااف ةور فةي م عةم اافسةدق او فةي 

 .صاا  معدة اعان ،وااعي يشمل عل  اسواع ااف ور ااعاامي  وااعربي  

 .اساع  ااحادي  عشرة صباحآ وعادة ما ياون موعد وجبه ااف ور من ااساع  ااسادس  صباحآ واضاي  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9صور رقن )

 غالبآ ما توضع المشروبات الباردة والساخنة على بوفٌه الفطور.
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 (Lunch And Dinner Buffetبوفٌه الغداء والعشاء ) -2 

يتميةةةةز بوفيةةةةه ااضةةةةداء وااعشةةةةاء بتعةةةةدد اال بةةةةاق اابةةةةاردة وااسةةةةاخس  ،وهةةةةعا مةةةةا يةةةةدعو  ةةةةالم 

بةةةراز ااجاسةةةب اافسةةةي فةةةي تحضةةةير اال بةةةاق وتزيسهةةةا ،ااةةةي يبةةةدو اجمةةةل صةةةورة محببةةة  اام ةةةبخ ااةةة  ا

 .        الضيوف اما في ااشال ادساه

 

                                        :تعلم 

 

 

اما ان تهيئ  ااجو اامحةي  بمائةدة اابوفيةه اولةت ااضةداء وااعشةاء يع ةي اس باعةا جيةدا عةن جةودة 

ويعتمد تحديد ااشال اامساسب البوفيه حسب اامساسب  وعةدد اامةدعوين ومسةاح  مةدخل  ااخدم  ومستواها،

ظ اا عةام مراد وضعها علة  اابوفيةه، ويةتم حفةاابوفيه،بحيث ياون لادرا عل  استيعاب جميع االصساف اا

الشووربات )( وااتةي تحفةظ بهةا اال عمة  ااسةاخس  مثةل  Chafing Dishفةي حفاظةات خاصة  تسةم  )

واالرز واللحوم بؤنواعها وبعض االطباق الساخنة، كذلك بعض اصناف الحلوٌات الساخنة مثل بؤنواعها 

(،  Hand Fuel.وهسان اسواع من اابوفيه تستعمل اااهرباء بةدال مةن اامةادة اامشةتعل  )الكنافة وغٌرها(

اماسةا مةن وااعي يمتاز باامحافظ  علة  اا عةام تحةت درجة  حةرارة مساسةب  او بةرودة مساسةب  ويعةد ااثةر 

 . ااسوع ااعي يستعمل فيه اامادة اامشتعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) صورة رقم

  

ع ض( حافظات باشاال مختلف  تحتفظ بها اال عم  وتوChafing Dishاوعي  حفظ اال عم  )

   المحافظ  عل  اا عام ساخسآ اثساء فترة ااخدم .تحتها اامادة اامشتعل
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 ( Banquet Buffetبوفٌه الحفالت ) -3

تعد خدم  ااحفالت مةن اسةواع ااخدمة  ااسةهل  وااتةي ال تت لةب مجهةودا ابيةرا ،حيةث يةتم تجهيةز 

واازوان وغيرهةا،  الد وااخ وب ،اابوفيه لبل حضور اامدعوين، وعان في مساسبات معيس  مثل اعياد اامي

ويةةتم اعةةداد اابوفيةةه باامةةؤاوالت ااتةةي تتساسةةب مةةع سةةوع ااحفلةة  او اامساسةةب  ولائمةة  باا عةةام اامتفةةك عليهةةا 

 واعان يختلف شال اابوفيه من اا  آخر حسب رغب  صاحب اادعوة.

ااةة   إلضةاف باوفةي ااعةادة يتضةمن اابوفيةةه اصةسافا معيسة  مثةةل اسةواع مةن ااسةةل ات وااممةبالت ، 

 اسواع من اادجان واالحوم بؤسواعها اامختلف  واألسمان ااعديدة.

امةةا بااسسةةب  ااةة  ااحلةةوى فيجةةب ان تتةةوافر علةة  اابوفيةةه حسةةب اامةةدعوين، وحسةةب االتفةةاق مةةع 

صاحب اادعوة ،واعان تجهز اصةساف مةن ااايةن واةريم اراميةل، واعا ااسةت اامساسةب  زوان او خ وبة  

 ن متعددة اا وابك حسب االتفاق عليها.فيتم تجهيز اعا  زوا

اامسةةتعمل  فةةي اابوفيةةه مثةةل اال بةةاق وادوات اامائةةدة فيجةةب تجهيزهةةا علةة   اةةودواتامةةا بااسسةةب  

 اابوفيه، وتاون سظيف  والمع  وتوضع في بداي  اابوفيه.

يتواجةد  وعسدما يتم االعالن عن افتتاح اابوفيه يبدا اامدعوون في اادخول اا  اابوفيةه، وغاابةا مةا

بعةةض اا بةةاخين امسةةاعدة اامةةدعوين فةةي تم يةةع بعةةض اسةةواع االحةةوم واةةعان موظفةةو ااخدمةة  يسةةاعدون 

اامدعوين في عملي  ساب اامؤاوالت ورفع اال باق اافارغ  من امام ااضيوف، ويستمر ااعمل في ااحفل  

 . اا  ان يستهي اامدعوون من تساول  عامهم ويضادرون ااماان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11م )صورة رق
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 التسعٌرة بالنسبة للحفالت:

ان سياس  ااتسعيرة تخضع في والع االمر اعساصر اثيرة ومن ااعساصةر ااتةي تةرتب  بهةا سياسة  

ااتسعيرة ارتبا ا جعريا هي تااايف االغعي  واامشروبات اامستهلا  في ااحفالت، مسها عل  سبيل اامثةال 

 اامسافس  ، ال أثر اادوا  ، ال أثر ااسياسات ااتسويمي  االخرى.اثر اازبون في تحديد ااسعر ال اثر 

 وأما عن االسعار فهً ترتبط كاآلتً: 

 ااميم  ااشرائي  المواد االواي . -1

 سسب  ااربح ااصافي اامرغوب ااحصول عليه. -2

 تااايف اجور ااعمال. -3

 اااسر واافالد. -4

 االضواء واالسوار وااورد. -5

 عمليات ااسمل. -6

  باع  ااموائم. -7

 ال عساصر ااتااايف االخرى. -8

وااثبةات  باألسةعاروااسجاح في تسعيرة ااحفةالت يتولةف ااة  حةد بعيةد عةن اامضةارب  وااتالعةب 

 عل  سياسات سعري  محددة بمدر االماان مما يخلك ااثم  واالس باعات ااحسس  بااسسب  الم عم.

 لضي  المسالش 

سالش افراد مجموعتن في دعوة حضرتها ألشخاص تعرفهم في احد اافسادق ،وااست خدم  

وضح  ريم  ترتيب اابوفيه واصساف اا عام اامعروض وايفي  االص فاف  اا عام بوفيه،

عرض اامعلومات ااتي اة واامضيفين. خدم  من  الم اا هاتساول اا عام واجراءات اا

 توصلت اايها زمالئن في ااصف باشراف معلمن.
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 :المعلومات التنظٌمٌة فً الحفالت

 تؤريخ ااحفل. -1

 سوعها. -2

 استهاء(.-ورضااساع )ح -3

 عدد اامدعوين. -4

 امااسي  تؤمين وتوفير اامال الميام بااعمل اام لوب. -5

 ااتؤاد من امااسيات اام بخ. -6

 اامخازن واامداخل(.-ااعيوب ااتي بها-حجمها-شالها-دراس  ااماان)ااصاا  -7

 اسواع اامشروبات واميتها. -8

 ااتؤاد من وجود معدات ااعمل وامااسي  استخدامها. -9

  عام عل  حسب جسسي  ااعمالء وما هو متوافر بااسوق.بساء لائم  اا -10

 ااسجاير... ااخ.-االتفاق مع ااداعي عل  امور مسها ... االمور ااموسيمي  -11

يسبضي االحتفاظ بسسخ  من اامائم )االتفالي ( حت  ال يتارر صسعها     اةسفر ااةداعي فةي حفلة   -12

 اخرى وامرجع الزبائن اآلخرين.

-ااخزيسة -ااحسةابات-م اامتعلم  اعمااهم بااحفل مثل، رئةير اا هةاةاخ ار جميع رإساء االلسا -13

 اامخازن وخالفه.-اامشتريات

 

 معلومات عن مدٌر الحفالت الى االقسام االخرى:

خدمةة  وامةةن ولةةد ياةةون  - )رئةةير ااعمةةل علةة  مةةدير ااحفةةالت اخ ةةار االلسةةام ااتاايةة  اتابيةةا

اابياضةات.... ااةخ. وتتضةمن  - ااماتب االمامي -  اامراجع - ااحسابات - رئير ااسرداب - مستخدمين(

ااخ ة   -ااحفةل ااماةان ااةعي سةتمام فيةه  - ااتةؤريخ – سةوع ااحفلة  -معلومات ااصادرة مسه اسم ااةداعي اا

 ااةدخان وااسةااير - اامشةروبات – الئح  اا عةام - ضيف ااشرف - ااموسيم  واولات ااعزف -واولاتها 

 او مدير ااحسابات. ويلي عان توليع مدير اافسدق
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 التعاقــــد:

يجب ان يتم ااتعالد بين اافسدق وااداعي لبل الام  ااحفل  عل  ان ياون هعا ااتعالد ماتوبا ومحدد 

به ال ااتفاصيل ااسابك عارها. وبعض اافسادق تت لب ممدم مدفوع اضمان الام  ااحفل لةد يعةادل سصةف 

 . ليم  ااسعر اامتفك عليه

 

 سجل حجز ااحفالت                                   شعار اامإسس   

LOGO………………… 

DAY ……………………… 

 

 تارٌخ الحجز
DATE OF BOOKING 

     

 دفعة الحساب
DEPOSIT 

     

 مالحظات
OBSERVATIONS 

     

 رقم الهاتف
Telephone No. 

     

 اسم الشخص المسإول
P in charge 

     

 الساعة
Hour 

     

 لحفلنوع ا
Type of event 

     

 عدد االشخاص
No. of persons 

     

 اسم المنظم
Name of organizer of 
organization 

     

 اسم القاعة 
Name of hall 

 الزهراء
Al-Zahra 

 اور
Ur 

 سومر
Sumer 

 بابل
Babylon 

 حفلة خارجٌة
Outside 
catering 

 

 ( 1 جدول رقم )
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FUNCTION AMENDMENT 

NAME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FUNCTION - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -,  

DATE OF FUNCTION - - - - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - -- - - - - - - - - - - 

 FROM TO 

DATE . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. OF PERSON . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRICE . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FOOD . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BEVERAGE . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OTHERS . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

REVISED MENU  

EXHABET NO. (            ) 

DATE       /      /     

BANQUET MANGER  

 ( 2جدول رقم ) 

 

 

Logo 
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 OUT SIDE CATERLING MENU الئحة حفلة خارجٌة

 

 NO. OF PERSONS 15  15عدد االشخاص 

 COLD MEZZEH مقبالت باردة 

 HOMMOS حمص 

 MOUTBAL متبل

 VINE LEAVES ورق عسب باازيت 

 HOT MEZZEA مقبالت ساخنة 

 KIBBEH اب 

 ASMBOUSEK WITH CHEESE سسبوس  بااجبس 

 FIRST COORSE الشكل االول 

 LAZAGNA WITH SHRIMPS الزاسيا باامريدر 

 MAIN COORES الشكل الرئٌسً

 GRILLED LOBSTER اراسد مشوي 

 ASPAPAGOS SALAD سل   ااهليون 

 SWEET ااحلوى 

 BLACK FOREST CAKE اين ااضاب   ااسوداء 

 FRUITS الفاكهة

 SEASONAL FRUITES فااه  ااموسم
 

 ( 3جدول رقم ) 

 

 

 (صورة رلم )  
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 حفلت إلقاهت اتفاقيت

 
 رلم ااتسلسل /

 اه حري  ااتفاير امدة /
 عرض مع استظار ااجواب /

 اتفاق سهائي / 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ مإسس /شرا /ااسيد. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 اامسإول عن ااحفل   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ااعسوان : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      ااهاتف : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    
 االفرادي _ _ _ _ _ _ _ _ _  ااولت اامحدد اللام  ااحفل  _ _ _ _ _ _  عدد ااضيوف _ _ _ _  ااسعر

 

 مدير اافسدق _ _ _ _ _ _ _ _ _ لسم اابياضات _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  لسم االستمبال _ _ _ _ _ _ _ 
 

 مدير اام عم _ _ _ _ _ _ _ _  اامخزن _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  مدير اا وابك _ _ _ _ _ _ 

 
 رئير لسم اامشتريات _ _ _ _ _ _  ويات _ _ _ _ _ _ __ دائرة ااحلرئير اا هاة _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 اامحاسب  _ _ _ _ _ _ _ _   دائرة اامهوة ) اااافتريا ( _ _ _ _ _ _ _ _
 

 

 اامشروبات الئح  اا عام

  

 

 ااسعر االفرادي _ _ _ _ _ _ _ _    ولت ااوصول _ _ _ _ _ _ _    سجائر _ _ _ _ _ _ _ _
 

 _ _ _ _ _   ابتداء ااحفل  _ _ _ _ _ _ _ _  موسيم  _ _ _ _ _  ااعدد اامضمون _ _ _
 

 ااعدد االلص  _ _ _ _ _ _ _ _     استهاء ااحفل  _ _ _ _ _ _ _ _   معدات _ _ _ _ 
 

  
 
 

 عدد االشخاص ااعين تم حعفهم /
 ااسعر االجمااي /

 ااسعر  تمرير اابيعات 

   عام

  مشروبات بار 

  اسبعة

  حلويات  مالحظات / 

  مشروبات ساخس  

  خدم  

  اامجموع 
 

 اعدت من لبل _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

  ( 1جدول رقن ) 

 تخ ي  ااماع 
 

 يم االماانظتس
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 (الجانب التطبٌقً) 
 التطبٌقات العملٌة فً قاعة الحفالت

 

 االشكال المتبعة فً تنظٌم موائد الحفالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1قم )ر شكل

يةةةتم االتفةةةاق بةةةين االدارة وااةةةداعي علةةة  شةةةال معةةةين اتسظةةةيم موائةةةد ااحفةةةالت وعاةةةن حسةةةب 

سةةوع ااحفلةة  و بيعةة  ااماةةان وعةةدد ااضةةيوف امةةا اهةةم االشةةاال اامتبعةة  فةةي تسظةةيم ااموائةةد فهةةي امةةا 

 موضح في اامخ   اعاله.

  (.2حرف أ كما موضح فً الشكل )مائدة على شكل مستطٌل  .1

 

 

 

 

 

 

 

 
(2م )شكل رق  
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 (.3مائدة على شكل بٌضوي كما موضح فً الشكل ) .2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (3شكل رقم )

اعا -ويجب مراعاة اامواعد ااتااي  عسد ترتيب ااموائد عل  شال بيضةوي او مسةت يل وامةا يلةي: 

 زاد  ول اامائدة عن عشرة امتار ياون عرضها متر واحد.

 سم. 80اعا لل  ول اامائدة عن عشرة امتار ياون عرضها  -

 وبشال متمابل ومتعاار. 1،2،3،4،5،6توزيع مماعد ااشرف اما ورد  -

وهاعا ويشمل هعا ااترتيةب فمة  مائةدة  10اا   1توزيع مماعد ااشرف حسب اهمي  اامدعوين من  -

 ااشرف واير جميع ااموائد.

 تترب بمي  ااموائد الجلور عليها حسب اواوي  ااجلور اال شخص. -

عةةةةدين شةةةةرف العروسةةةةين ثةةةةم مماعةةةةد اللاربهمةةةةا مبتةةةةدئين مةةةةن ي حفةةةةالت ااةةةةزوان يتةةةةرن ممفةةةة -

 اادرج  االوا  وهاعا .
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 (:4كما موضح فً الشكل ) Tمائدة على شكل حرف  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )

 

 (4) رقم الشكل

 ويراع  في هعا ااشال ما يلي: 

 ضيف. 50-25عسدما ياون عدد اامدعوين في ااحفل بين  -

وهاةةةعا امةةةا  6-5-4-3-2-1 ة حسةةةب االهميةةة  فةةةي اااراسةةةيتاةةةون مماعةةةد ااشةةةرف محصةةةور -

 في ااشال.

 ااخ اال في حاا  ااضرورة اامصوى .-ه-د-ن-ب-ال يحبع ان تشضل اامماعد ا -



 

66 
 

 (:5( كما موضح فً الشكل )U. مائدة على شكل حرف )4

 

 (5شكل رقم )

 

 ( ما يلي:   U)   ويراع  في ااشال

 شخص. 70-50عسدما يزيد ااعدد في ااحفل عن  -

 وهاعا. 6-5-4-3-2-1تاون مماعد ااشرف محصورة في اااراسي  -

 د اال في حاا  ااضرورة.-ن-ب-ال يحبع ان تشضل اامماعد أ -
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 (:6كما موضح فً الشكل ). مائدة على شكل مشط 5

 

 (6شكل رقم )

 ويراع  عسد ترتيب ااموائد في هعا ااشال ما يلي: 

 ابير في ااحفل .عسدما تاون ااماع  ابيرة وعدد اامدعوين  -

 د اال في حاا  وجود حاج  اا  االماان. - ن - ب - ال يحبع اشضال اامماعد أ -

ضةرورة تةرن ، مش  حسب حجم ااماع  وعدد ااضةيوفياون باالماان زيادة او تمليص اسسان اا -

 مساح  مترين بين اسسان اامش  اتسهيل ااخدم .

وهاةةةعا ترتةةةب  6-5-4-3-2-1شةةةرف ياةةةون ااسةةةن االول فةةةي للةةةب اامائةةةدة مواجهةةةا امماعةةةد اا -

 بمي  االسسان.
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اما وان هسان اشاال اخرى اترتيب ااموائةد مماةن ان تتبةع فةي ااماعةات ااخاصة  وااابيةرة وفةي 

اامإتمرات وتعد  بما الحاج  اام لوب  او تاون ثابت  احياسا ، اما اامساف  اامعروف  وااتةي تخصةص ااةل 

 ها حسب  بيع  ااحفل  وعان تسهيال الخدم .سم وممان زيادت 60ممعد في ااحفالت فهي 

امةا ان هسةةان اشةةاال اخةةرى مماةةن ان تتبةةع فةةي ااماعةةات وفةةي اامةةإتمرات وحسةةب ااحاجةة  اايهةةا 

 سم اال ممعد ومن هعه االشاال ااموضح  هي:  60بحيث تخصص مساح  

 

 

 

 

 

 (7شكل رقم )

 طرٌقة تنظٌم الخدمة فً الحفالت: 

يم ااةةةوارد عاةةةره علةةة  ان يخةةةدم ااضةةةيف ااجةةةاار يمةةةين بخدمةةة  بميةةة  ااضةةةيوف حسةةةب ااتمسةةة

يمةةوم رئةةير اامضةةيفين بتسظةةيم جميةةع مةةا يتعلةةك بااخدمةة  واا ريمةة  اامتبعةة  وشةةرحها ضةةيف ااشةةرف 

مسةةةبما علةةةة  ااعةةةاملين معةةةةه وتمسةةةيم االعمةةةةال علةةةيهم ومةةةةن ثةةةم ياةةةةرر ااتسسةةةيك مهمةةةةا بةةةين اام ةةةةبخ 

عةةةةةاملين ااةةةةةعين سةةةةةيمومون بااتسةةةةةليم واام عةةةةةم علةةةةة   ريمةةةةة  تسةةةةةليم اال عمةةةةة  وتحديةةةةةد مسةةةةةإواي  اا

 واالستالم وفي ولت واحد حسب لائم  اا عام اامتفك عليه.

بعةةةد عاةةةةن تبةةةدا ااخدمةةةة  فةةةي ااماعةةةة  اامخصصةةة  بحيةةةةث ان يةةةتم خدمةةةة  مائةةةدة ااشةةةةرف عسةةةةد 

وهاةةعا حسةةب اامواعةةد اامعروفةة  ثةةم ااةةعي ااةة  يسةةاره وصةةول ضةةيف ااشةةرف اوال ثةةم يبةةدا ااعةةاملين 

يفين علةة  تحديةةد وااسهايةة  معةةا بحيةةث ال يةةتم اي اامضةةعلةة  مبةةدا اابدايةة  معةةا وتعتمةةد  ريمةة  ااخدمةة  

 سم   اابداي  في ااخدم  وباتجاه مسظم غير متعاار باالتجاه.

وفةةةةي حااةةةة  خدمةةةة  اامشةةةةروبات )ااعصةةةةائر( فةةةةي ااحفةةةةالت فةةةةؤن سةةةةالي اامشةةةةروبات يلعةةةةب 

افمتةةةه يمةةةدم ااةةة  بميةةة  ااةةةدور االساسةةةي بةةةعان يةةةدعو صةةةاحب ااةةةدعوة  بةةةؤن يتةةةعوق اامشةةةروب وعسةةةد مو

اامةةدعوين علةة  ان تاةةون ااعصةةائر  لةةد وضةةعت مسةةبما علةة  اامائةةدة حسةةب سوعهةةا و بيعةة  تمةةديمها 

 وبعد االستهاء من اا عام ترفع اامعدات في ولت واحد المحافظ  عل  ااسظام.
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 في حاا  ااحفالت ااحاا  يراع  اآلتي: مالحظة:

 م ااخدم  باالض  االساليزي .يفضل استخدا  -1

 يفضل عدم وضع اامؤاوالت واامشروبات ااتي تحتان إا  خدمات خاص .  -2

وال بد من االشارة هسا اا   ريمة  خدمة  ااسةااير وااسةيجار فةي ااحفةالت حيةث يةتم تمةديمها فةي 

اما ااسيجار فيوضةع علبها ااخاص  بعد فتح ااعلب  وتمديمها اا  ااضيف مع ااابريت عل  صحن صضير، 

ااخاص  ويمةوم اامضةيف بتمريةر اااةؤر علة  اامةدعوين بعةد تسةاول وجبة  اا عةام علبته باؤر خاص به ب

 م  اامشروبات وعسد خد

 :العاملون فً الحفالت

ااحفالت في اام اعم واافسادق فؤن االدارة ااحديث  تخصص فريك عمةل افةوء امسةم  ألهمي بااسظر 

 ائف اارئيسي  اهع اامسم هي:اسجاح ااعمل وان اهم ااوظ وإداريا فسياااحفالت بحيث ياون مهيؤ 

 مدير ااحفالت. -1

 .سارتاري  ااحفالت -2

 رئير اامضيفين. -3

 موظف االستمبال. -4

 اامساعدة. اامضيف. -5

 سالي اامشروبات. -6

 اامحاسب. -7

  بواب ااماع . -8

 الزهور فً الحفالت

اازهور هةي اضة  موحةدة التفةاهم عسةد جميةع االفةراد ومةن اواة  مت لبةات ااحفةالت وااةوالئم هةي 

ير اازهور وتسسيمها حسب  بيعتها وسوع ااحفل  ااممام  وعاةن لبةل موعةد ااحفلة  بحيةث تاةون  ريم  توف

اامحافظ  عليها من ااعبول امرا ضةروريا وال بةد مةن االسةتعاس  بمسسةك زهةور حيةث تبةرز هةعه ااوظيفة  

  لب.عادة في لسم ااتدبير اافسدلي وااتي هي من اختصاص احدى اامشرفات ااي تمدم اامساعدة حين اا

واما هو معروف فؤن محالت اازهور هي ااتي تموم ببيع وارسال اازهور اا  اافسادق واام اعم 

وغاابا يالف عان مبااغ ابيرة ، ولد اعتمدت بعض اافسادق عل  زرع اازهور في حدائمها االستفادة مسهةا 

  بيعي مميز .في االغراض ااواردة اضاف  اا  اوسها تضف  عل  حديم  اافسدق او اام عم بجمال 
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 ويراع  عسد تسسيك اازهور في ااحفالت ما يلي: 

في اازوايا اامهم  في ااماع  بحيث تاون امام اسظار غاابي   وضع سالل اازهور ااابيرة واابارزة   -1

 ااضيوف وعدم وضعها في االماان اابعيدة.

 توضع حلمات ااورد ااصضيرة عل  مساسد صضيرة باامرب من ضيوف ااشرف  -2

لةةةات ااةةةورد فةةةي حفةةةالت ااةةةزوان ااةةة  ااعروسةةةين فةةةي سهايةةة  ااحفلةةة  ويراعةةة  االةةةون ترسةةةل با  -3

 االبيض بعان

يتم سثر اازهور ااصةضيرة وبشةال مسسةك علة  مائةدة ااحفةل بحيةث ال يتعةارض سثرهةا مةع تسظةيم   -4

 معدات اا عام اامفروش  عل  اامائدة.

ااتةةةي تتساسةةةب وسةةةوع تةةةزيين شراشةةةف ااموائةةةد ااجاسبيةةة  بةةةبعض اازهةةةور اابةةةارزة وباالشةةةاال   -5

 ااحفل  ومساسبتها.

جرت ااعادة عل  اع اء زهرة من اازهور ااتي زيست لاع  ااحفل ااة  اةل سةيدة مةن اامةدعوات   -6

 في ااحفل وعان في سهاي  ااحفل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 (12صورة رقم )

 

 

 



 

74 
 

 :مكونات البوفٌه

ة من ضيوف اافسدق، واعان اتمديم االصساف تستخدم اافسادق اسلوب اابوفيه اخدم  االعداد ااابير

 اامختلف  من اال باق ااباردة واال باق ااساخس  وااحلويات اامتسوع .

ويعد ترتيب  اوالت اابوفيةه وتسظيمهةا وتسسةيك اا عةام سفسةه فةي اابوفيةه مةن ااعوامةل االساسةي  

رة ابراز ااجاسب اافسي في ااتي تجلب ااضيوف اشال اال عم  ، االمر ااعي يدعو  الم اام بخ اا  ضرو

 تحضير اال باق وتزييسها اي تبدو في اجمل صورة محبب  الضيوف .

اان ما يسصح به هو عدم وضع اا اوالت جميعها عل  مستوى واحد او جعلها متراص  ألن عان 

يع ي شاال ممال ، ويجعل ااضيوف متادسين ومتةزاحمين امةن امةامهم ، اةعان يجةب ااتسةوع فةي ترتيةب 

 الت وارتفاعها وحت  في اشاااها .اا او

يعتمد اسلوب اابوفيه عل  ترتيب اصساف اا عام في ا باق ابيرة ااحجم ، موضوع  فةوق مائةدة 

 اابوفيه ويتم تجهيزها وترتيبها عل  ااسحو االتي :

 في اابداي . بؤسواعهسل  ااخبز   -1

 صحون ااصيسي في بداي  اامائدة ايساب ااضيوف  عامهم فيها. -2

 اصساف ااسل ات وااممبالت ااباردة .ا باق و -3

 ا باق ااشوربات وفساجيسها مع صحوسها ومالعك ااشورب  . -4

ا بةةاق اارئيسةةي  ااتةةي تعةةد ااوجبةة  اارئيسةةي  اةةاالحوم وااةةدواجن واالسةةمان وااخضةةروات واالرز  -5

وغيرها .وتعتمد اسواع اال باق عل  عةدد ااضةيوف وسةوع اابوفيةه و ريمة  ااخدمة  ، اع تحتةوي 

 اللل ثالث  اسواع ويمان ان تصل اا  عشرة او ااثر.عل  ا

ا بةةاق واصةةساف ااحلويةةات واافوااةةه غاابةةا مةةا تاةةون مسفصةةل  وفةةي ممةةدمتها صةةحون ااحلةةوى  -6

 مختلف . بؤشاالواامالعك، ويمان عرض اافوااه 

توضةةةع ادوات اامائةةةدة مةةةن شةةةون ومالعةةةك وسةةةاااين علةةة  اا ةةةاوالت مسةةةبما بمةةةا يتساسةةةب  -7

 وتحضيرات اابوفيه.
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 امةا موضةح فةي ااصةورة ويوضح ااشال ااتااي بعض االصساف واال باق ااتي تمدم عل   اواة  اابوفيةه

 أدساه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13صورة رقم )
 

 

 

 
 

 ان ترتب  اوا  بوفيه وتعرض اصساف اا عام عليها.  -

 

 

ي تعةرض اا عةام اصبحت  ريم  خدم  اابوفيه في اافسادق واام اعم ااسةياحي  مةن االسةاايب ااحديثة  ااتة

 حديث ورالي ، فتجعبهم اا  اافسدق وتحمك ااسفع اامادي اه. بؤسلوبامام ااضيوف 

  

 

 .مختبر ااتدريب ااعملي 

 .اوالت خاص  باابوفيه  

 شراشف  اوالت 

  ساخس  احفظ اال عم  بؤحجام مختلف .ااساتان لماش 

 .صحون مختلف  حسب اسواع اا عام 

 . مالعك وشون ساب باشاال مختلف 

  ب اا اوالت.)ااسايرتسج( اتض ي  جواس 

  حافظات 

 )دبابير اتثبيت )ااسايرتسج 

 ( ترتٌب طاوالت بوفٌه4تمرٌن )

 النتاج العملً

 المعلومات النظرٌة

 التجهٌزات الالزمة
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 خطوات تنفٌذ التمرٌن:

 ااصور ااتوضيحي  خ وات ااعمل ت

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 حدد اتجاه مدخل اابوفيه.

رتب اا اوالت بااشال ااعي تةم اختيةاره البوفيةه 

 من صالحي  اا اوا  ااتؤادمراعيا 

 امسح جميع اا اوالت وسظفها بفو    ااتسظيف.

افةةةرش ااشراشةةةف علةةة  اا ةةةاوالت وتؤاةةةد مةةةن 

 سظافتها.

)ااسةةةةايرتسج( علةةةة  حةةةةواف اا ةةةةاوالت   ثبةةةةت

باسةةتخدام ااةةدبابير مةةع مراعةةاة ان تاةةون بعيةةدة 

 سم.2عن االرض بارتفاع 

ضع االدوات واامعةدات ااالزمة  سظيفة  ومرتبة  

فيةةه حسةةب بشةةال الئةةك واسيةةك علةة   اواةة  اابو

 لائم  اا عام اامتفك عليها ااآلتي:

 سل  ااخبز باسواعه.-أ

 جا ات ااسل ات توضع في بداي  اابوفيه-ب

حافظةةةات االاةةةل ااسةةةاخن توضةةةع فةةةي وسةةة  -ن

 اابوفيه.

 معدات ااحلويات توضع في اخر اابوفيه.-د

امو)ااشةةةةفسج دش( باامةةةةاء ااسةةةةاخن ااةةةة  ااحةةةةد 

اعيةةا اام لةةوب وضةةع اامةةادة اامشةةتعل  تحتةةه مر

 ابعادها عن ااشراشف مسعا الحوادث.

رتةةب اال عمةة  علةة   اواةة  اابوفيةةه مةةع مراعةةاة 

وضع ااخبز اوال ثم جا ات ااسل ات وااممبالت 

ثةةةم ااشةةةوربات، ثةةةم اامةةةؤاوالت ااسةةةاخس  تليهةةةا 

 ااحلويات واافوااه في سهاي  اابوفيه.

 زين اابوفيه بااورد بما تراه مساسبا. 
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 ه غداء اما في خ وات ااتمرين ااسابك.رتب  اوا  بوفي

 

 

 اآلتي .ي ليم اداءن من خالل لائم  ااتمييم بعد االستهاء من اداء ااتمرين ااعمل

 ال سعم معايير االداء               اارلم

   حددت اتجاه مدخل اابوفيه وحجم وامي  اال عم . 1

   رتبت اا اوالت بااشال اام لوب. 2

   ي  اا اوالت وعدم وجود اي خلل بها.تؤادت من صالح 3

   سظفت اا اوالت باا ريم  ااصحيح . 4

   فرشت ااشراشف عل  اا اوالت باا ريم  ااصحيح . 5

   )ااسايرتسج( باا ريم  ااصحيح  عل  اا اوالت.ثبتت 6

رتبةةةت االدوات واامعةةةدات علةةة   اواةةة  اابوفيةةةه بشةةةال اسيةةةك  7

 ومساسب.

  

اابوفيه حسب االصةول، ااخبةز، فااسةل ات  رتبت اال عم  عل  8

 وااممبالت فاامشروبات فاا عام ااساخن، فااحلويات واافوااه.

  

تؤادت مةن وضةع اامةاء ااسةاخن فةي سةخاسات األ عمة  ااشةفسج  9

 دش و رالبت مستوى ااماء داخلها.

  

   زيست اابوفيه بااورد ب ريم  جميل  ومرتب . 10

   بااعمل.راعيت اادل  اامتساهي   11

 تمرٌن عملً

 معاٌٌر التقٌٌم
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 :اجراءات خدمة البوفٌه 

اصبحت خدم  اابوفيه من ااثر  رق ااخدم  شيوعا في ااعاام، وتسةتعمل فةي اام ةاعم واافسةادق 

 عليها ، وتمديم ااخدم  الضيوف . باألشرافاليدي ااعامل  ااتي تموم سظرا ابسا تها وسهواتها، ولل  عدد ا

 تعلم

اصةساف اا عةام فةوق مائةدة اابوفيةه، وعلة  رار اامائةدة  يعتمد اسلوب خدمة  اابوفيةه علة  ترتيةب

توضع اال باق ااتةي سةوف يسةتخدمها ااضةيوف ، ورغةم اعتمةاد هةعا االسةلوب ااة  حةد ابيةر علة  ليةام 

ااضيوف بخدم  اسفسهم امعظم اال باق بما في عان اال باق ااسةاخس  ، اال ان االمةر يسةتلزم دائمةا تواجةد 

 عدد من افراد ااخدم .

 ب من موظفي خدم  اابوفيه في اثساء ااخدم  ما يؤتي:ويت ل

 ااميام بمساعدة ااضيوف في تم يع بعض اسواع االحوم في حال وجود خروف محشي مثال. -1

 االجاب  عن استفسارات ااضيف عن ا باق اا عام. -2

 اعادة ااجا ات اافارغ  واامستعمل  اا  اام بخ وتزويد اابوفيه باال عم . -3

 ااموائد اتلبي  احتياجات ااضيوف .ااتواجد باامرب من  -4

 تسظيف بمايا اا عام اامتساثرة عل   اوالت اابوفيه. -5

وعادة ما تزين مائدة اابوفيه وا باق اا عةام اامختلفة ، وعاةن بوضةع اةل سةوع مةن اسةواع اا عةام 

 عل  حده ، حيث توضع ااحلويات وحدها ، بيسما توضع ااممبالت في ماان آخر من اابوفيه.

اابوفيةه ااة  مةواد وبياضةات خاصة  بةه، امةا  ةاوالت ااخدمة  فةي اام عةم او لاعة   يحتان فةرش

ااحفالت فيتم فرشها باامل موادها وادواتها لبل بدء ااخدم  في اابوفيه، وتجهيزهةا باامسةتلزمات اارئيسة  

اااممةةااح واامبةةاهر واامسةةافض واازهريةةات ، ويةةتم وضةةع االدوات علةة  اامائةةدة اااسةةاااين واامالعةةك 

 .ادوات اامائدة عل  اابوفيه ااشون ،اما في بوفيه ااحفالت فتوضع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14صورة رقم )

 بؤول اثناء الخدمة. ٌقوم المضٌف برفع االطباق الفارغة من امام الضٌوف اوالً 
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ومائةةةدة اابوفيةةةه لةةةد ال تؤخةةةع ااشةةةال ااتمليةةةدي )اامسةةةت يل( ، فمةةةد تاةةةون علةةة  شةةةال حةةةرف 

(U( او علةة  شةةال حةةرف )L امةةا لةةد تاةةون علةة  شةةال حةةرف )V،  واامهةةم فةةي جميةةع االحةةوال ان

را علةةة  اسةةةتيعاب االصةةةساف الهةةةا ، ويحمةةةك فةةةي ااولةةةت سفسةةةه ااوضةةةع االمثةةةل ياةةةون هةةةعا ااشةةةال لةةةاد

 اخدم  ااضيوف اثساء تساول هعه االصساف.

 تعلم        

 

 تتميز  ريم  خدم  اابوفيه بما يؤتي : 

 استعمااها في ااحفالت واامساسبات ااابيرة. -1

 تمديم ااخدم  اعدد ابير من االشخاص بولت لصير. -2

 مع اسواع ااخدم  االخرى. سرع  ااخدم  ممارس  -3

 تعوق عدد اابر من اصساف اا عام من لبل ااضيوف. -4

امااسيةةة  عةةةودة ااضةةةيوف مةةةرة اخةةةرى ااةةة  اابوفيةةةه ألخةةةع اامزيةةةد مةةةن اا عةةةام دون ان يتحملةةةوا  -5

 مبااغ اضافي .

 ( توضح موائد معدة اجلور ااضيوف في احد اافسادق. 15وااصورة رلم  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15صورة رقم )

 

 

 

 

والعشاء واسعار  غالبا ما تقدم خدمة البوفٌه بؤوقات محددة لوجبة الفطور ،والغداء،

 االطعمة على البوفٌه تعتمد على عدد االشخاص. ةوكمٌ محددة لكل وجبة
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 ان يساب اا عام ويعزاه عن اابوفيه واا اوالت.

 

 

يدل تجهيز اا عام وتمديمه ب ريم  خدم  اابوفيه عل  مدى تسافر اافسادق واام اعم ااسياحي  في 

راق ممةةا يةةإدي ااةة  رضةةا  بؤسةةلوبتمةةديم افضةةل ااخةةدمات ، وتمةةديم افضةةل اصةةساف اا عةةام اامختلفةة  

 يه باا ريم  ااصحيح  يإدي اا  سجاح هعه ااخدمات واستمراريتها.ااضيوف. واعان تعزيل اابوف

 

  

 .مختبر ااتدريب ااعملي 

 .اوالت خاص  باابوفيه  

 .شراشف وبياضات مختلف  البوفيه 

 . سخاسات حفظ اال عم  بؤحجام مختلف 

 .صحون مختلف  حسب اسواع اا عام 

 .ساااين وشون اتم يع االحوم 

 

 

 

 

 

 

 

 قضٌة للبحث

باستخدام احد محركات البحث االلكترونٌة، قم بالبحث عن طرٌقة تحضٌر وتجهٌز 

 وجبات االتٌة:البوفٌه لل

 الغداء والعشاء.-2الفطور                          -1

 .، وناقشه مع معلمك وزمالئك فً الصفثم اعد تقرٌراً 

 سكب الطعام وتعزٌله عن البوفٌه (2مرٌن )ت

 النتاج العملً

 المعلومات النظرٌة

 التجهٌزات الالزمة
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 ٌن(())خطوات تنفٌذ التمر

 ااصور ااتوضيحي  خ وات ااعمل ت

 اغسل يدين وجففهما لبل اابدء بااعمل. 1

 

 

ضع اال عم  اامعدة عل   وا  اابوفيه مراعيةا  2

 وضةةةةةةةةع ااخبةةةةةةةةز فااسةةةةةةةةل ات وااممةةةةةةةةبالت،

فاامشروبات فاال عم  ااسةاخس  تليهةا ااحلويةات 

 واافااه .

سةةاعد ااضةةيوف علةة  خدمةة  اسفسةةهم امسةةاواتهم       3

  باق.اال

ل ع االحوم باستخدام ااشوا  وااساين ااخاص   4

 بااتم يع واسابها الضيوف.

تؤاةةد مةةن سظافةة  ااشراشةةف واا ةةاوالت وحةةافظ  5

 عل  مظهر اابوفيه ااجيد اثساء عملي  ااساب.

عةةزل اابوفيةةه بعةةد االستهةةاء مةةن ااخدمةة  برفةةع  6

فؤ باق ااسةل ات  ادوات ااخدم  ومعداتها اوال،

ت، فسخاسات اال عم  ااساخس ، فؤ باق وااممبال

ااحلويةةةات واامشةةةروبات اابةةةاردة وااسةةةاخس  ان 

 وجدت.

تؤاةةةد مةةةن اسةةةن لمةةةت بؤ فةةةاء اامةةةادة اامشةةةتعل   7

ااموجةةةودة تحةةةت سةةةخاسات اال عمةةة  ااسةةةاخس  

 باا ريم  ااصحيح .

ارفةةةع ااشراشةةةف جميعهةةةا عةةةن  اواةةة  اابوفيةةةه  8

 وارسلها اا  االوسدري اضسلها وايها.
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 سفع ااتمرين ااسابك باتباع ااخ وات سفسها.

 

 

 اآلتي : لي ليم اداءن من خالل لائم  ااتمييمبعد االستهاء من اداء ااتمرين ااعم
 

 ال سعم معايير االداء اارلم

   غسلت يدي وجففتها لبل اابدء بااعمل. 1

   تؤادت من وضع اال عم  عل   اوالت اابوفيه. 2

    عام بااترتيب ااصحيح وب ريم  جميل .رتبت جا ات اا 3

   تؤادت من ان ادوات ااساب وتم يع االحوم سظيف  وملمع . 4

   ل عت االحوم باستخدام ااساين وااشوا  باا ريم  ااصحيح . 5

   تؤادت من سظاف  ااشراشف اثساء ااخدم . 6

   رفعت ادوات ااساب باا ريم  ااصحيح . 7

   مادة اامشتعل  تحت سخاسات اال عم .تؤادت من ا فاء اا 8

   رفعت ااشراشف اامتسخ  وارسلتها اا  اامصبض .. 9

   راعيت اادل  في اداء ااعمل. 10

   راعيت شرو  ااصح  وااسالم  في اداء ااعمل 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرٌن عملً

 معاٌٌر التقٌم
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 عرف ااحفالت ؟ -:1ر

 ماهي اساسيات ااحفل  في اام اع اافسدلي؟ -:2ر

 ااحفالت؟عدد اسواع  -:3ر

 تالم عن ااحفل  اااواتيل موضحا اامساسبات ااتي تمام اها واال عم   واالشرب  ااتي تمدم فيها؟ -:4ر

 تالم عن حفل  ااشرف موضحا اامساسبات ااتي تمام اها واال عم   واالشرب  ااتي تمدم فيها؟ -:5ر

 عم   واالشرب  ااتي تمدم فيها؟تالم عن حفل  بوفيه بارد موضحا اامساسبات ااتي تمام اها واال  -:6ر

 تالم عن حفل  ااشاي موضحا اامساسبات ااتي تمام اها واال عم   واالشرب  ااتي تمدم فيها؟ -:7ر

 وضح ايفي  تسظيم حفل  ااضداء او ااعشاء بسما ؟ -:8ر

 عدد اهم ااوظائف اارئيسي  امسم ااحفالت ؟ -:9ر

 د موضحا عان باارسم ؟ماهي االشاال اامتبع  في تسظيم ااموائ -:10ر

 ماهي االمور ااتي يجب مراعاتها عسد تسسيك  اازهور في ااحفالت ؟ -:11ر

 ماهي ااعساصر ااتي ترتب  بها تسعيرة ااحفالت ؟ -:12ر

 عدد اهم اامعلومات ااتسظيمي  في ااحفالت ؟ -:13ر

                                 ب  ؟ ارسم شاال اعمد اتفالي  حفل  موضحا فيه اامعلومات ااتسظيمي  اام لو -:14ر

 

 

 

 

 

 

 ثأسئلة الفصل الثال



18 

 

 الفصل الرابع

 مكونات لوائح الطعام الغذائٌة

 تتكون من مواد زاللٌة ودهنٌة باإلضافة الى احتوائها للفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌة والماء . 

 المواد الزاللٌة : –أ 

 تساعد على النمو وتبنى االنسجة متواجدة فٌها    

 غم . 100-75ٌومٌا الحلٌب ومشتقاته البٌض واللحم واالسماك حاجة الجسم  -

  

 

 

 

 

 

 (1صورة رلم )      

 الموارد النشوٌة : –ب 

 تشكل الوجود للجسم متواجدة فً :   

 غم . 600-300المعجنات واالرز والسكر وانواع الخضار والبطاطا حاجة الجسم منها ٌومٌا  -

  

 

 

 

 

 

 (2صورة رلم )                                             
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 الموارد الدهنٌة : –ج 

 مصدرها حٌوانً : الشحم والسمنة والزبدة ودهن الخنزٌر وزٌت السمك  اوال :   

 الزٌتون وزٌت الفستق ٌحتاج الجسممصدرها نباتً : زٌت دوار الشمس و زٌت الذرة وزٌت  : ثانٌا   

 غم . 100-50ٌومٌا  منها  

 

 

 

 

 

 

 

 (3صورة رلم )            

 :الفٌتامٌنات  –د 

 هناك ثالثون نوعا منها اهمها :   

 مصدره االطعمة ذات المصدر الحٌوانً حلٌب ومشتقاته بٌض وخضار وفواكه . اوال : فٌتامٌن أ :   

 مصدره معظم االطعمة خصوصا البطاطا والكبد والخضار والفاكهة . :ثانٌا : فٌتامٌن ب    

 ب والبقدونس وزٌوت الخضار .مصدره الفاكهة الحمضٌة والحلٌ ثالثا : فٌتامٌن س :  

 مصدره سمك وحلٌب وبٌض وجبنة وزبدة . رابعا : فٌتامٌن د :  

 

  

 

 

 

 (4صورة رلم)  
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 االمالح المعدنٌة : – ـه

 الفسفور والحلٌب واللحم والبٌض والحبوب .    

 الحلٌب والبٌض والفاكهة .:  الكالسٌوم   

 والفاكهة . نخوالسباالكبد وصفار البٌض  الحدٌد :   

 غم بالٌوم . 15الجسم بحاجة الى  ملح الطعام :   

 موجود فً النباتات ضروري للجهاز العصبً . ملح المنغنٌز :   

 موجود فً السمك ضروري للغدة الدرقٌة . الٌود :   

 

 

 

 

 

 

 (5صورة رلم )  

 :الماء –و 

لتر ماء ٌومٌاا ٌسااعد المااء علاى  2.5 – 1.5ٌشكل الماء ثلثً وزن الجســــــم االنسان حٌث ٌحتاج من 

 .السموم المتواجدة فً الجسم فرز

 لوائح الطعام 

الكبٌارة والثقٌلاة تا دي الاى فً القرن الثاامن عشار والتاساش عشار تحققاوا ان لاوائـ الطعـــــــاـام 

 إلٌجاادوكذلك الى امراض القلب وامراض اخرى . لذلك تنادى االحصائٌـــــــون فً علم التغذٌاة  ةالسمن

 : ًما ٌلالى  افانتبهوصٌغ للوائـ الطعام تناسب حاجات االنسان 

 لوائـ طعام متوازٌة غذائٌا . -1

 لوائـ طعام نباتٌة . -2

 لوائـ طعام طبٌة . -3
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 لوائح طعام متوازٌة غذائٌا -1

لاوائـ الطعاام متعـــــــاـددة  إلعادادٌحرصون المضٌفون على تركٌب الئحاة الطعاام او التخطاٌط 

ٌتطلب تركٌب لوائـ الطعام ادراك كبٌر وحدها العلم والتمرس بالعمل ، االساسٌة للتغذٌة وتجانس اطٌافها

 كفٌالن ٌتحقق ذلك ولكً نصل الى هذا الهدف علٌنا احترام المبادئ التالٌة :

 .اد موارد اولٌة ذات نوعٌة عالٌةاعتم -

 منش تكرار االصناف فً الئحة واحدة حتاى اذا كانات محضارة بطارت مختلفاة ٌساتثنى ماـن ذلاك -

 .البطاطا والفطر

منش تكرار اصناف متشابهة اللون حتى اذا كانت من مواد مختلفة لحم البقر االحمـــر ولحم الغنم  -

 والدجاج .االحمر ولحم العجل االبٌض ولحم الخنزٌر 

 على مواد طازجة وسعر كلفة اقل . اعتماد المواد فً مواسمها بغٌة الحصول -

 VEGTAR IANDIETلوائح الطعام النباتٌة  -2

غالباا ماا تكـــــــاـون نابعاة مان المعتقادات دٌنٌاة او فلسافٌة وهاً تقصاٌر علاى الحلٌاب ومشاتقاته 

 البٌض والعسل والخضار والفاكهة والحبوب .

متناولً هـــــــذا الطعام على الخضار والفاكهة التً تحتوي على النشوٌات والبروتٌنات للتعاوٌض ٌعتمد 

فً النقص الحاصـــــــــــل من جراء نقص عدم تناولهم المواد الدهنٌة والبروتٌنٌة ذات مصادر الحٌاوانً 

 .ٌب الئحة الطعام متوازٌة غذائٌاولترك

 DIETSلوائح الطعام الطبٌة  -3

ائـ الطعام الطبٌة والمعروفة باسم الحمٌة الغذائٌة تشكل عامال مهما لمساعدة االنسان على لو  

 التخلص والشفاء من بعض االمراض .

من قبل  دٌة انما ٌخضش للتعلٌمات المعطاةتختلف فً تركٌبها الغذائً عن اللوائـ العا هذه اللوائـ ال    

 انواعها :موادها وطرت تحضرٌها  الطبٌب المعالج فً كمٌات

 NORMAL DIETلوائـ طعام عادٌة  - أ

 LIGH DIETاكل خفٌف  - ب

 LIAUID DIETاكل سوائل  - ت

 GASTRIC DIETاكل للمعدة  - ث

 NO SALT DIETاكل بدون ملـ  - ج

  NO FAT DIETاكل بدون دهن  - ح

 BIABETIC DIETاكل سكري  - خ
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 LIGHT DIETاكل خفٌف  –ب 

 مسموع به دستورٌة كرٌم وبوتاجال  

 غرتان والمعجنات ونخاعات والسانات -

 سمك مستوي ودجاج محمر او مسلوت -

 بطاطا بورٌة ومحمرة ومسلوقة -

 شجر وجزر ومسلوت -

 لحمة مدقوقة ومشوٌة -

 كمبوت فواكه ومهلبٌة وارز بالحلٌب  -

 LIQUID DIETاكل السوائل  – ت

 لمسموح به شوربة مصفاةاالكل ا  

 صٌر طازج او معلبع -

 شاي ونسكافٌة وحلٌب  -

 GASTRIC DIETة اكل المعد – ث

 االكل المسموح به حلٌب وبٌض مخفوت مش الكرٌما   

 .اء اجبان طربة وغٌر مخمرة مهلبٌةزبدة ومربى وجبنة بٌض -

 .دجاج مسلوت وسمك مشوي او مسلوت ولحمة مدقوقة مشوٌة -

 ة او بورٌة جزر سوتٌة مش الكرٌمبطاطا مسلوق -

 NO SALT DILTاكل بدون ملح  – ج

 غم 150االكل المسموح به   

 ة.دون ملـ ورز اكرٌسس وارز معكرونالحبوب بورٌذج مش الماء ب -

 .الخضار جمٌش الخضار الطازجة والمجمدة -

 .اللحوم والطٌور ولحم احمر ودجاج سمك -

 .الحلوٌات والمربى وجلً وعسل وسكر وفاكهة طازجة -

 ونعناع وخردل وشاي خفٌف وبودرة الكرى مختلف وخل وفلفل -

 الخبز والزبدة ٌجب ان ٌكونا بدون ملـ . -

  .عدم اضافة الملـ الى الطعام باي شكل -
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 NO FAT DIETاكل بدون دهن  –ح 

 االكل المسموح به  

 .الخبز من اي نوع SKIMMEDحلٌب بدون دهن  -

 .الحبوب المربى والعسل والقهوة والشاي والسكر -

 .السمك االبٌض ومشوي ومسلوت -

 .لحم احمر طري ودجاج وارنب -

 .خضار مسلوقة -

 .فاكهة طازجة مخففة او معلبة -

 .العصٌر الطازج او المعلب -

 ته.** تمنش منعا باتا المقالً والدهون والزبدة وصفار البٌض والزٌتون والكاكاو او الشوكوال

 BIABETIC DIETاكل سكري  – خ

 االكل المسموح به  

 .حلٌب وجبنة بٌضاء وبٌضة مسلوقة -

 .شاي ونسكافٌه وحلٌب بدون سكر -

 .سمك ودجاج ولحم -

 .خضار نوع اول وجزر وبازٌالء وارضً شوكً وبصل -

 .هلٌونو سبانخوخس و   طماطمونوع ثانً وشجر وباذنجان وخٌار  خضار -

 .ًقتفاحة او برتقالة او مشمش و ر -

 .غم خبز بالٌوم فقط على ثالث وجبات150بتناول **ٌسمـ 

 .غم من اللحم 175-160تحدٌد الحصص المواد المقدمة منعا للهدر او االستغالل  -

ة المااوظفٌن االنتاجٌااة بحٌااث ال ٌطلااب الااٌهم اكثاار ماان طاقاااتهم وبااذلك نحصاال علااى ٌاامعرفااة امكان -

 .مردود سًء

 .سب الطبق الشرقً ال ٌناسب الطبق القادم من الغربائن وجنسٌاتهم ذلك ما ٌنابمعرفة اذوات الز -

 .اعتماد التسمٌات الصحٌة لألطبات -

 .تحدٌد سعر كلفتة مدروس -
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 PHYSLOLOGYتنسٌك وترتٌب لوائح الطعام 

 اعتمااااد تنسااااٌق لااااوائـ الطعااااام تقاااادٌم االكاااال الخفٌااااف اوال وماااان ثاااام الثقٌاااال ونعنااااً الخفٌااااف

 دأ العام التالً :ببالم االكل السهــل الهضم لذا وجب التقٌد

 وجبة الغداء

 الشكل االول

 .مقبالت باردة وساخنة -

 .اسماك ذوات قشور )مشوي او مسلوت( -

 .ٌخنات وبٌض وعجائن -

- ENTRÉE )الشكل الثانً باردة او ساخنة ) بوسن ادكروكٌت. 

 .لحوم مشوٌة اومجمدة -

 .طٌور وطرائد -

 .الخضار -

 .خضار الموسم -

 .العادٌة  المركبة والغنٌة االجبان والطور والنصف طري والقاسً شكالهابأ طاتالسل -

 .الفاكهة والقهوة -

 وجبة العشاء

 .الشكل االول الكرٌم والسٌوتاج والشوربة -

 .االسماك االصناف وذوات القشور -

- ENTREE  بوشٌةDOUCHEE. 

 .CROQUETTEكروكٌت  -
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 LUNCHالغداء وجبة 

 OMELET SPANISH STYLEعجٌنة اسبانٌول  -

 BLANY UETTE OF VEALبالنكٌت عجل  -

 .POTATOES ENGLISH STYLEبطاطا مسلوقة  -

 GREEN PEAS IN BUTTERبازٌالء بالزبدة  -

 MIXED SALADسلطة مشكلة  -

 FRUITفاكهة  -

 DINNERالعشاء وجبة 

 VEGETABLE SOUPشوربة الخضار  - 

 BRAISED LEG OF LAMBفخذ غنم برٌزي  - 

  POTATOES HUNGARبطاطا هنغارٌة  - 

 SQUASH IN BUYERشجر بالزبدة  - 

 GREEN SALADسلطة خضراء  - 

 MIRABEAUADبان مٌرابو  - 

  نواع لوائح الطعامأ   

 الالئحة الٌومٌة المحدد - أ

 بالالئحة حسب الطل - ب

 طبق الٌوم - ت

 لوائـ االعٌاد والمناسبات - ث

 لوائـ الفطور الصباحً - ج

 لوائـ الحفالت - ح

 مكوناتها : و وظٌفتهااالطعمة 

    المواد الدهنٌة -د      نشوٌة المواد  -ج     مواد زاللٌـــــــــة  -ب      تكوٌن الخالٌا فً الجسم -أ

 الماء -ز     االمالح المعدنٌة  -و      لفٌتامٌناتا -هـ
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  نجاح وفشل لوائح الطعام

 ان نجاح وفشل لوائـ الطعام ٌقرر ما ٌلً : 

 وجود ضٌوف لشرائها  -1  

 اقتناع الضٌوف بهذه اللوائـ والرجوع ألخذها مره اخرى  -2  

 اعتماد االسالٌب العلمٌة والمهنٌة الصحٌة فً المتابعة -3  

  الالئحة الٌومٌة المحددة  -أ

 لها حسنات مهنٌة واقتصادٌة اهمها :  

 تحدٌد سعر كلفة ثابت وبالتالً سعر بٌش ثابت -

 ٌلزمها وقت لألعداد والطهً وال ٌمكن لالئحة حسب طلب اعتمادها تحضٌر اصناف -

 السرعة فً الخدمة وتوفٌر الٌد العاملة -

 عتمادها هذه اللوائـ لثالثة اسابٌش على االقل تجنبا للتكرار ا -
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  الالئحة حسب الطلب - ب

تركٌبها على اصناف احتلت لوائـ حسب الطلب مركز الصدارة فً المطاعم والفنادت تعتمد فً 

  ماٌناسبه من حٌث  النوع والسعر متعددة واسعار متقاربة تمكن الطبق من اختٌار

ALACARTE SOUPS 

From the GRILL BROIL CHICKEN RICE Soups 

ER .  CHICKEN RICE Soups 

BURGERS SPANISH TOMATO SOUP 

SIRLOIN STEAK Clear ox TALL Soup 

VEAL PICCATA APPETIZER 

LAMB CHOPS SEA FOOD PLATTER 

LAMBOR CHICKEN SHRIMP COCKTAIL 

CURRY THINLY SLICED SMOKEP 

CHCKEN CORDON BLUE SALMON 

TAGLLATELL VERDI OMELETTES 

SALAD FISH 

MEMAOUD CHEF SALAD GRILLED LOBSTER 

MIXED SALAD GRILLED SALMON 

ASPARAGUS SALAD DEEPERIED RED SEA 

DESSERTS SHRIMPS 

SELECTION OF CAKES PASTRIES ARABIC CORNER 

BLACK FOREST CAKE ASSORTED MEZZEH STATER 

BABE WITH RHEUM ORIENTAL SALAD 

CHEESE CAKE SHISH KEBAD 

MADE ICE ROASTED QUAILS 
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 طبك الٌوم - ب

 التالٌة : لألموراعتمدت بعض الفنادت والمطاعم صٌغة الطبق الٌومً مراعاة 

 جلب اكبر عدد من الزبائن وتحدٌدا رجال االعمال ومدراء الشركات وموظفٌها -

 سعر مبٌش محدد ومعلن مسبقا -

 عام ٌلزمها وقت لألعداد والتحضٌرسرعة تحضٌر اصناف ط -

 

 االحد                       السبت                     

 ارز بدلٌن لوبٌا خضراء باللحمة

 جاجٌن ارز مفلفل

 كستالنا غنم مشوي  اوسوتاٌو مٌالنٌز 

 بطاطا مملً بطاطا سوتٌة

 سلطة عربٌة جزر سوتٌة

  سلطة

 الثالثاء                        االثنٌن                     

 صٌادة سمن كبة الموصل 

 سلطة الموسم جاجٌن

 روستو مدلولة دجاج شرلً 

 بطاطا بورٌة جاجٌن

 خضرة بالزبدة 

 سلطة الموسم 

 الخمٌس                       االربعاء                      

 فاصولٌا باللحمة ملوخٌة بالدجاج

 ارز بالشوربة مشاوي مشكلة

 سلطة خضراء  بطاطا الومٌت

 بٌكانا بالفطر  طماطة مستوٌة

 بطاطا محمرة  سلطة شرلٌة

 شجر بالزبدة و سلطة الٌوم 
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  الجمعة                     

  دولمة

  سلطة لبن وخٌار

  دجاج كوكوت

  سلطو مشكلة

        

 لوائح الطعام الشرلٌة

 tabouleتبولة                                   

 ××× 

  tabsee souseمرت تبسً                       

 white riceرز ابٌض                            

××× 

 mixe froutفاكهة مشكل                       

 homes saladحمص بطحٌنه                     

 mix saladسلطة مشكل                         

××× 

 pice souse          مرت فاصولٌا               

 white riceرز ابٌض                             

××× 

 jalleجلً                                         

 lentel soupشوربة عدس                           

××× 

 Souseمرت بامٌا                                      

 white rice           رز ابٌض                      

××× 

 aomeetعوامات                                      

 orginal saladسلطة شرقٌة                          

××× 

 crill fasheسمك مشوي                             

 red riceرز احمر بالشعرٌة                           

××× 

 didllee                         داطلً               

 jajeek saladجاجٌك                                 

   tomato soupشوربة طماطة                         
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   crille chickenدجاج مشوي                          

       riceرز اصفر                                            

 ××× 

         baglaueeوة                                         بقال

 

     لوائح الطعام الغربٌة

   onion soupشوربة بصل                                 

×××  

   custtlette of  lambكستلة غنم مشوي                   

     crilled tomatoesطماطة مشوٌة                           

×××  

   carame caremelكرٌم كرمل                               

 caull flower soupشوربة قرنابٌط                        

××× 

  chicken with vegtableدجاج بالخضروات               

            white riceرز ابٌض                               

××× 

                 choux with creem                         شو بالكرٌم    

 fish soupشوربة سمك                                 

××× 

 stuffed veel meatلحم عجل محشً                     

 vegtable souteخضروات سوتٌة                      

××× 

 baklawa          بقالوة                                

 tomato soupشوربة طماطة                            

××× 

 denjion omelleteاوملٌت                               

××× 

 chiche taoukشٌش طاوت                               

××× 

                   chocolate cakeكٌك بالشوكوالتة                        

  tomato saladسلطة طماطة                                    

××× 

 chicken paneakesكرٌمة دجاج                                   

××× 

 mix vegtablesخضروات مشكل                                

 jaue sauceصلصة جو                                            
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           cake                                                كٌك 

 vegetables soupشوربة خضار                                 

××× 

 artichochks Parisian sttleارضً شوكً ٌارٌزٌان                    

××× 

 chicken chasseur hunterدجاج شاسور                      

           potatoes noisetteبطاطا نوازٌت                       

 green begans with   لوبٌا بالزبدة                            

 butter saladسلطة                                                

××× 

      apple tarteتارت بالتفاح                                      

           vegetables soupشوربة خضار                        

××× 

 artichokes clamart styleارضً شوكً كالمار                 

××× 

      bralsedleg of lampفخذ غنم برٌزي                          

 potatoes Hungarian styleبطاطا هنكارٌة                      

          squash in buyerسً الزبدة                            كو

        green saladسلطة خضراء                                   

××× 

       mirabeaubreadبان مٌرابو                                    
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 غربٌةممارنة بٌن لوائح الطعام الشرلٌة ولوائح الطعام ال

 

 الئحة الطعام الغربٌة              الئحة الطعام الشرقٌة          

 alacarteتكون الئحة الطعام غٌر محددة  -1

 تعتمد فً تمدٌم الطعام على الخدمة االمرٌكٌة -2

 ٌكون كل طبك سعره على حده فً الئحة الطعام -3

تعتبر التصادٌة للضٌف النه هو من ٌختار -4

 االطباق 

ٌكون فرش الطاولة ٌختلف عن الئحة الطعام -5

 الغربٌة 

ممدمة عن الئحة اختالف انواع االطباق ال-6

 االطباق الغربٌة

 menuتكون الئحة الطعام محدودة -1

تعتمد فً تمدٌم الطعام على عدة طرق  )فرنسٌة -2

 انكلٌزٌة امرٌكٌة(

 ٌكون السعر محدد لوجبة كاملة -3

النه ٌختار وجبة كاملة  التعتبر التصادٌة للضٌف-4

 محددة من لبل المطعم

ٌكون فرش الطاولة مختلف عن الئحة الطعام -5

 الشرلٌة 

 تختلف انواع االطباق الممدمة عن الئحة الشرلٌة-6
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 أسئلة الفصل الرابع

 

 / عدد مكونات االطعمة ؟1س

 المتوازٌة وطرت تركٌبها؟/ تكلم عن لوائـ الطعام 2س

 / تلكم عن الئحة الطبق الٌومً واعط مثال على ذلك؟3س

 / تكلم عن الئحة الطعام الطبٌة؟4س

 / تكلم عن الئحة الطعام النباتٌة؟5س

 / ماهً اسس نجاح او فشل لوائـ الطعام اذكرها؟6س

 / اذكر انواع لوائـ الطعام واشرح واحدة منها؟7س

 الغربٌة واعط مثال لذلك؟/ اذكر الئحة الطعام 8س

 /اذكر الئحة الطعام الشرقٌة واعطً مثال لذلك؟9س

 / قارن بٌن لوائـ الطعام الشرقٌة ولوائـ الطعام الغربٌة ؟10س

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



86 
 

 الخامس الفصل
 فنون خدمة الضٌوف فً صالة الطعام 

 
 الطعام أمام الضٌوف صالةفً والتمطٌع التولٌع 

الطعام على للة من المطاعم والفنادق فً كافة  التصر هذا  النوع من فنون الخدمة فً صالة

واختصاص، وكذلن ؤون ذوو خبرة كفارجاء العالم. لما تتطلب من امكانٌة مادٌة وبشرٌة من موظفون 

مفروشات ومعدات حدٌثة وغالٌة الثمن ، ومواد اولٌة ذات النوعٌة العالٌة هم جمٌعاً اساس التحضٌرات 

 فً لاعة الطعام.

 )امام الضٌف( Flambeingالتولٌع  - أ

ٌتمتع التولٌع فً لاعة الطعام بمركز الصدارة ، اذ انه عمل دلٌك ٌجب اتمان مموماته، خبرة 

ومهارة المائمٌن به ومعرفتهم التامة الصول هذا الفن، لدرجات استواء االطعمة وكٌفٌة تولٌعها ومن ثم 

 لتالئم الصلصات والتوابع معها.

المٌام بأي عمل، اهمٌة ال ٌمكن االستهانة  وتبمى لتحضٌر ادوات ومعدات التولٌع المسبمة ولبل

 .التولٌع  بها النها تساعد على شد انظار وانتباه الضٌوف لما سٌحدث والصورة ادناه توضح عملٌة

 
 ( 1صورة رلم ) 
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] 

 

 

 

 

 التحضٌرات أمام الضٌف فً لاعة الطعام )المعجنات(  -1

 المعكرونة  -أ

 تعرٌفها:

 .امام الضٌف  اول فً لوائح الطعام وتحضر بعدة طرقهً من المعجنات التً تمدم كصنف 

 خدماتها:

 تخدم فً صحن عمٌك وٌرافمها ملعمة كبٌرة وشوكة كبٌرة.

 Parmesam Gruyereٌمدم معها على حدة جبنة مبروشة )بارمٌزان اوكرٌار(  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( 2صورة رلم ) 
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 سباكتً بولونٌز   -ب

 


  

 (  3صورة رلم )  

الالزمة:المعدات  

 ٌحضر على طاولة الخدمة المعدات التالٌة:

 مدفاة. -

 ممالة. -

 . 3مالعك كبٌرة عدد/ -

 . 3شوكة كبٌرة عدد/ -

 صحن عمٌك. -

 صحن فاٌش كبٌر. -

 مملحة ومبهرة. -

 

 

  المواد الالزمة:

 الصنف

 معكرونة مسلولة

 زبدة

 صالصة بولونٌز

 ملح وبهار

 جبنة مبروشة )برموزان، كرٌار(

 الكمٌة لشخص واحد

 غم 200

 غم 50

 غم )ثالث مالعك كبٌرة(45

 غم 15
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 طرٌمة التحضٌر: 

 توضع الممالة على المدفأة وٌضاف الٌها الزبدة. -

 تضاف المعكرونة وتملب بشوكتٌن كبٌرتٌن. -

 ٌضاف الملح والبهار وصالصة البولونٌز الى المعكرونة وٌحرن الجمٌع جٌداً. -

 تضاف ملعمة من الجبنة المبروشة الى المعكرونة وصالصة البولونٌز بعد ان ٌسخنوا جٌداً. -

 تسكب فً صحن عمٌك ساخن امام الضٌف من الممالة. -

 تمدم الجبنة المبروشة على حدة. -

 سباكتً نابولتان:  -ج

  
 ( 4صورة رلم ) 
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 تحضٌر وتولٌع أمام الضٌوف )االسمان( -2

Shrimps)القريدس(الروبيان -أ

تعرٌفه :

 من االسمان ذوات المشور.

 صنف اول فً لوائح الطعام المحددة.ٌمدم ك

 صنف ممبل فً لوائح الطعام حسب الطلب.ٌمدم ك

 مسلوق مع االرز، وامام الضٌف(.-مملً-ٌحضر بعدة طرق )مشوي

خدمته :

 ٌخدم فً اوانً مختلفة. -

 صحن كبٌر. -

 جاط. -

 لدح خاص به. -

 سمكة.ٌرافمه سكٌن وشوكة  -

ٌصب المرٌدس فً الصحن او فً المدح الخاص به وتمدم الصالصة الى الضٌف لٌختار بنفسه 

 الكمٌة التً ٌرٌد.

  Shrimps with riceلرٌدس مع االرز -ب 

 
 ( 5 صورة رلم )
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 Shrimps professor لرٌدس بروفسور  - ج
 

 المعدات الالزمة:

 ٌحضر على طاولة الخدمة المعدات التالٌة:

 مدفأة. -

 ممالة. -

 مالعك كبٌرة. -

 شوكة كبٌرة. -

 صحون كبٌرة. -

 جاط مدور. -

 

 المواد الالزمة:

 الصنف

 لرٌدس. -

 زٌت فستك. -

 زبدة. -

 خواص السمن. -

 صالصة طماطم جاهزة. -

 ثوم ناعم مملً. -

 زعتر ناعم. -

 بمدونس ناعم. -

 كرٌمة طازجة. -

 شراب تولٌع. -

 .رٌكاردأبرنو -

 ملح وبهار. -

 الكمٌة لشخص واحد

 وسط.حبات 5-7

 غرام )ملعمة كبٌرة(5

 غرام )ملعمة كبٌرة(15

 مالعك كبار(3غرام )45

 مالعك كبار(3غرام )45

 غرامات )ملعمة شاي(5

 غرامات )ملعمة شاي(5

 غرامات )ملعمة شاي(5

 غرام 15

 غرام 15

 نمط. 3-5

 رشة
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 طرٌمة التحضٌر:

 توضع الممالة على المدفأة وٌضاف الٌها الزٌت لٌحمى. -

 ٌضاف المرٌدس الى الزٌت ومن ثم الملح والبهار وٌملب حتى ٌنضج اي لٌصبح لونه اشمرآ. -

 ٌنزع الزٌت من الممالة وٌولع المرٌدس بالوسكً. -

 ٌنزع المرٌدس عن النار وٌوضع فً جاط وٌغطى. -

 توضع الزبدة والثوم ثم صالصة الطماطم الطازجة وخواص السمن فً الممالة على النار. -

 ٌضاف الزعتر والرٌكار مع التحرٌن المتواصل. -

 ٌعاد المرٌدس الى الممالة وٌملب مع الصالصة. -

 تضاف الكرٌما الطازجة وتحرن جٌدا لدلٌمة واحدة. -

 ٌرش البمدونس الناعم على الوجه. -

 ٌخدم فً صحن فاٌش كبٌر ساخن وٌمدم معه ارز مفلفل. -
 

 

 

 ٌصبح لرٌدس بروفسور.اذا لدم المرٌدس بدون ارز مفلفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6صورة رلم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة
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 اللحوم( -تحضٌر وتولٌع فروج االدٌابل )طبك اساس -2

  CHICKEN DIABLE STYLEفروج االداٌبل  -أ 


 ( 7)  صورة رلم

 المعدات الالزمة:

 لوحة تمطٌع. -مملحة  –مطحنة بهار  -شون ومعالك كبٌرة  - 2ممالة عدد - 2مدفأة عدد -

 المواد الالزمة:

 

 

 

 

 الصنف

 فروج -

 فروج وسط -

 دمً كالس -

 نبٌذ ابٌض -

 خل -

 بصل مفروم ناعم -

 زبدة -

 خردل -

 صالصة انكلٌزٌة -

 مشروب للتولٌع -

 ملح وبهار -

 الكمٌة لشخص واحد

 غرام500

 غرام لشخصٌن 800

 غرام45

 غرام30

 غرام10

 غرام15

 غرام15

 غرام15

 غرام5

 نمط5-7

 غرام15
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 طرٌمة التحضٌر:

 فً المطبخ وٌرسل الى السفرة. ٌحضر الفروج -

 ٌوضع فً الممالة بعد ان ٌمطع على نار خفٌفة لٌضل ساخنا. -

 ٌوضع فً الممالة الثانٌة الزبدة وتترن لتحمى. -

 ٌضاف البصل المفروم ناعما وٌحرن لٌحمر. -

 تعاد لطع الفروج الى الممالة وتولع بمشروب للتولٌع ومن ثم تنزع عن النار الى الممالة االولى. -

-الملح والبهار-كلٌزٌةالصلصة االن-الدمً كالس-الخل-ضاف الخردل المذوب بالشراب االبٌضٌ -

 وٌترن لٌسخن جٌدا. الى الممالة

 تعاد لطع الفروج الى الصلصة وٌضاف الٌها البهار حب. -

 ٌمدم الفروج فً صحن كبٌر ساخن وٌمدم معه البطاطا المملٌة وخضرة منسفة بالزبدة. -



  FOLES DE VEALL MAITRE D'HOTELدوتٌل كبد وعجل المتر  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (  8صورة رلم ) 

 

 المعدات الالزمة:

 صحون. -ملعمة كبٌرة -شوكة -ممالة -مدفأة
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 المواد الالزمة:

 الصنف

 لطع رفٌعة 3كبد عجل   -

 زٌت الفستك -

 زبدة -

 دمً كالس -

 شراب احمر -

 مشروب للتولٌع -

 بمدونس ناعم -

 ملح وبهار -

 الكمٌة لشخص واحد

 غرام160-170

 غرام 15

 غرام15

 غرام45

 غرام20

 غرام10

 غرام5

 رشة

 

 طرٌمة التحضٌر:

 توضع الزٌت وللٌل من الزبدة فً الممالة لٌحموا جٌداً. -

 تضاف لطع كبد العجل الى الممالة لتستوي نصف استواء. -

 ٌنزع الزٌت ومن ثم ٌولع الكبد بمشروب للتولٌع. -

 النار وتوضع فً صحن وتغطى. تنزع لطع الكبد عن -

 ٌضاف الدمً كالس والزبدة والبصل والنبٌذ االحمر الى الممالة وٌحرن المزٌج جٌداً لٌسخن. -

 تعاد كبد العجل الى الممالة وتملب مع الصلصة لتسخن. -

 تخدم فً صحن كبٌر ساخن. -
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  TOURNEDOS MIREILLEتورنٌدو ومٌراي  - ج

 

 








 

 (  صورة رلم )

 

 (9صورة رلم )

 المعدات الالزمة:

 مدفأة ممالة، صحون كبٌرة ، شون، مالعك كبٌرة.

 المواد الالزمة:

 الصنف

 فٌلٌة عجل -

 زٌت الفستك -

 زبدة -

 فطر منسف بالزبدة -

 فلٌفلة خضراء جولٌان -

 صالصة دمً كالس -

 كرٌما طازجة -

 بورتو ابٌض -

 ملح وبهار -

 توست -

 الكمٌة لشخص واحد

 غرام.160-170

 غرام15

 غرام 15

 غرام 15

 مغرا 15

 غرام 45

 غرام 10

 غرام 25

 رشة

 لطعة واحدة
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 طرٌمة التحضٌر:

 لى الفٌلٌة بزٌت الفستك وللٌل من الزبدة وحسب الرغبة.تم -

 ٌنزع الزٌت من الممالة وتولع الفٌلٌة بمشروب للتولٌع وتوضع فً صحن وتغطى. -

 والفلفل الى الممالة لمدة دلٌمتٌن فمط ثم ٌضافوا الى لطعة الفٌلٌة. ٌضاف الفطر -

 الى الممالة. ف الدمً كالس المتبمٌة تضا -

دٌد وتمدم تعمد الصالصة وتضاف الكرٌما الٌها لمدة دلٌمة ثم توضع الفٌلٌة فً الممالة من ج -

 للضٌف فً صحن كبٌر ساخن.

 

 ستٌن(انواع ال -ات الطعام )طبك االساسالتحضٌر والتولٌع أمام الزبون فً لاع -3


 (  11 صورة رلم )
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  Steak Dianeستان دٌان  -أ 

 

 












 

 

 
 

    (11صورة رلم )
 

 المعدات الالزمة:

 مدفأة. -

 ممالة. -

 صحن كبٌر. -

 مالعك وشوكة كبٌرة. -

 ملعمة شاي. -
 

 المواد الالزمة:

 الصنف

 لطعة فٌلٌة -

 زٌت فستك -

 زبدة -

 فطر منسف بالزبدة -

 بمدونس ناعم -

 بصل مفروم ناعم -

 كرٌما طازجة -

 )مشروب للتولٌع( -

 صالصة انكلٌزٌة -

 ملح وبهار -

 الكمٌة لشخص واحد

 غرام        160-170

 غرام 15

 غرام15

 غرام30

 غرام5

 غرام5

 غرام15

 غرام10

 نمط. 4-5

 رشة 
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 طرٌمة التحضٌر:

 لٌحموا.ٌوضع الزٌت وللٌل من الزبدة فً الممالة  -

 تضاف الفٌلٌة بعد ان تملح وتبهر وتملب مرة واحدة على كل جهة. لتنتج حسب رغبة الضٌف. -

 ٌنزع الزٌت من الممالة وتولع الفٌلٌة بمشروب للتولٌع. -

 تنزع اللحمة عن النار وتوضع فً صحن مغطى. -

 تضاف الزبدة البالٌة والبصل والفطر الى الممالة لمدة دلٌمتٌن. -

 غالس والصالصة االنكلٌزٌة الى الممالة.مً تضاف صالصة الد -

 تضاف الكرٌما. -

 تعاد الفٌلٌة الى الممالة وٌرش فولها البمدونس الناعم. -

 تنزع عن النار وتمدم ساخنة الى الضٌف مباشرة من الممالة. -
 

  STEAK TARTAREستٌن تارتار  -ب 

 

 












 (  صورة رلم )

 

 

 (11صورة رلم )

 المعدات الالزمة:

 .2صحن عمٌك عدد/ -

 .1صحن كبٌر عدد/ -

 شوكة ومالعك كبٌرة. -

 مالعك شاي. -

 مطحنة بهار حب. -
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 المواد الالزمة:

 الصنف

 فٌلٌة مفرومة ناعم

 زٌت فستك

 بمدونس ناعم

 بصل ناعم

 لبار ناعم

 صفار بٌض

 كورنٌشون

 انشوا

 خل

 خردل

 مشروب للتولٌع

 تباسكو

 صلصة انكلٌزٌة

 ملح وبهار

 الكمٌة لشخص واحد

 غرام        160

 غرام 10

 غرام5

 غرام5

 غرام5

 عدد واحد

 غرامات5

 لطعة واحدة

 غرامات10

 غرامات3

 نمط.10

 نمط.4-5

 نمط.4-5

 رشة.

 

 طرٌمة التحضٌر:

 تمزج الفٌلٌة الناعمة مع صفار البٌض بالشوكة. -

 ٌمزج البمدونس، البصل، الكورنسٌون، والمبار، وٌوضع الجمٌع فوق الفٌلٌة وصفار البٌض. -

ٌضاف الخل،الخردل، الزٌت، التباسكو والملح ونمط مشروع التولٌع، والبهار والصالصة  -

 االنكلٌزٌة الى الفٌلٌة.

 تعمل الفٌلٌة بشكل مستدٌر )تورنٌدو(. -

تمدم الى الضٌف وتخدم فً صحن كبٌر بارد. ٌمدم مع الستٌن ترتار/بطاطا مملٌة، توسط ساخن  -

 وزبدة وخردل، وتباسكو.
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 ستٌن بالبهارات   -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 

 (12صورة رلم )
 

معدات التحضٌر: طاولة خدمة ورشو وممالة ومالعك وشون كبٌرة وصغٌرة.  

 لشخص واحد. مواد التحضٌر:

غم  10 -غم مشروب للتولٌع 10 -غم زبدة10 -غم عصٌر حامض 5 -غم خردل 3 -غم زٌت 10

 صلصة انكلٌزٌة. -ملح -تباسكو -غم دمً كالس 30 -غم بهار حب 5 -كرٌمة طازجة
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 طرٌمة العمل:

 ضع الزٌت والزبدة فً ممالة وتركهم حتى ٌسخن جٌداً.  -1

ضع اللحم فً الممالة بعد وضع البهار علٌها وتركها حتى تستوي على وجهٌها دون تحمٌرها   -2

 زٌادةً أو تغرز الشوكة بها بل للبها مرة واحدة.

ولع بواسطة مشروب للتولٌع ثم اسحب اللحمة واضف الدمً كالس والخردل والملح وبمٌة   -3

 المواد ما عداً الكرٌمة.

صة اضف الكرٌمة بعد سحب الممالة عن النار واعد لطعة اللحم ثم حرن جٌداً وعند تعمٌد الصل  -4

 تخدم فً صحن اخن.

 لدم مع الستٌن بطاطة مملٌة بالزبدة.  -5

 

 التحضٌرات والتولٌع أمام الزبون )تحضٌر الحلوٌات( -4

  CREPE SUZETIEكرٌب سوزات   -أ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (13صورة رلم )
 

 المعدات الالزمة:

 صحون فاكهة. -كبٌرةمالعك  -ممالة -مدفأة
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 المواد الالزمة:

 الصنف

 عجٌنة الكرٌب

 زبدة

 لطع 3سكر لطع 

 سكر ناعم

 عصٌر برتمال

 عصٌر لٌمون

 عصائر اخرى

 مشروب للتولٌع

 الكمٌة لشخص واحد

 لطع3

 غرام15

 مخفولة على لٌمونة1مخفولة على البرتمال و2

 غرام10

 غرام)عصٌر برتمالة كاملة(30

 نمط 7,5

 غرام15

 غرام10

 

 طرٌمة التحضٌر: 

 ٌوضع السكر فً الممالة على النار وٌترن لٌذوب وٌصبح لونه بنً. -

 ٌضاف بضع نمط من عصٌر برتمال الى السكر لٌسهل ذوبانه . -

 ٌضاف عصٌر البرتمال ونمط الحامض والزبدة الى الممالة مع التحرٌن المتواصل. -

 ئر االخرى الى الممالة.بعض العصاٌضاف  -

 عجٌنة الكرٌب الى صلصة وتطوي بشكل مثلث.تضاف  -

 ترش العجٌنة بسكر ناعم وتولع بمشروب للتولٌع. -

 تمدم فً صحن فاكهة ومعها ملعمة وشوكة وحلوٌات. -
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  CREPE ALASKAكرٌب االسكا  -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 14 صورة رلم )

 

 وبنفس الممادٌر. ٌتم تحضٌر صلصة الكرٌب اوال بنفس طرٌمة تحضٌر صلصة الكرٌب سوزٌت -

توضع لطع الكرٌب فً الممالة وتولع بمشروب للتولٌع على ان تبمى مسطحة وغٌر مطوٌة على  -

 ذاتها.

توضع لطع الكرٌب فً صحن الفاكهة وٌضاف الٌها ملعمة بوضة فانٌل ثم ٌغطى بالمطعتٌن  -

 البالٌتٌن فولها سلطة الشوكوال الساخنة.

 الضٌف.ترش باللوز المطحون وتمدم الى  -

 تمدم مع ملعمة وشوكة حلوٌات. -

 مكونات عجٌنة الكرٌب:

 للٌل من الزبدة. -فانٌال -سكر ناعم -حلٌب -بٌض -طحٌن -
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 التولٌع أمام الضٌف )الفاكهة( -5

  PEZHES (PEACHS) FLAMBEEاجاص )دراق( مولع  -أ 
  

 
 ( 15صورة رلم  ) 

 

 المعدات الالزمة:

 صحون فاكهة. -سكرٌة-كبٌرةوشوكة  -معالك -ممالة -مدفأة

 

 المواد الالزمة:

 الصنف

 جاصدراق أ -

 فطر -

 بوضة فانٌال -

 فستك حلبً ناعم -

 صلصة الشوكوال -

 كٌرش -

 سكر -

 الكمٌة لشخص واحد

 واحدة تمطع الى نصفٌن 3

 غرام15

 لطعتٌن

 غرام15

 غرام10

 غرام 15

 غرام 3
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 طرٌمة التحضٌر:

 ٌوضع الفطر فً الممالة على النار لٌحمً. -

 جاص الى الفطر وتترن لمدة دلٌمتٌن من كل جهة.تضاف لطع الدراق او اال -

 جاص او الدراق بالسكر الناعم.ٌرش طرف الممالة ولطع اال -

 ٌولع بالكٌرش او مشروب للتولٌع. -

اص او الدراق بصحن فاكهة وبجانبه البوضة فانٌال وتوضع فولها صلصة الشوكوال ٌمدم االج -

 والفستك الناعم.

 

 BANNANAS FLAMBEEموز مولع -ب

 

  
 

 ( 16صورة رلم ) 

 الطرٌمة االولى:

 المعدات الالزمة:

 صحون فاكهة -مالعك وشون كبٌرة -سكٌن حلوٌات -ممالة -مدفأة
 

 المواد الالزمة:

 الصنف

 موز -

 بٌض مخفولة -

 طحٌن -

 زبدة -

 سكر ناعم -

 كٌرش -

 الكمٌة لشخص واحد

 2عدد

 عدد واحد 

 غرام 20

 غرام15

 غرام10

 غرام20
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 طرٌمة التحضٌر:

 ٌمشر الموز وٌمطع بالطول الى لطعتٌن متساوٌتٌن. -

 ٌغمس بالبٌض المخفوق وٌلف بالطحٌن. -

 توضع الزبدة على النار لتحمً وٌضاف الموز وٌملب بهدوء. -

 ٌرش الموز بالسكر الناعم وٌولع بمشروب للتولٌع. -

 ٌمدم فً صحن فاكهة مع ملعمة وشوكة حلوٌات. -

 الثانٌة:الطرٌمة 

 المعدات الالزمة:

 ذات المعدات المستعملة فً الطرٌمة االولى. -

 المواد الالزمة:

 الصنف

 موز -

 سكر ناعم -

 زبدة -

 عصٌر برتمال -

 كوانترو -كٌراسو -

 فستك او لوز محمص ناعم -

 مشروب للتولٌع -

 بوضة فانٌل -

 الكمٌة لشخص واحد

 2عدد

 غرام 15

 غرام 15

 غرام20

 غرام  10

 غرام5

 غرام10

 لطعة. 2عدد "بول" 

 طرٌمة التحضٌر:

 ٌوضع السكر وعصٌر البرتمال على النار حتى ٌذوب السكر كلٌا. -

 تضاف الزبدة والكٌراسو او الكوانترو. -

 دلائك تمرٌبا ثم ٌولع بمشروب للتولٌع. 4ٌضاف الموز الممطع بالطول وٌترن على النار لمدة  -

 فانٌال ثم ٌوضع علٌها الموز المولع والصلصة. ٌوضع فً صحن فاكهة البوضة -

  ٌرش بالفستك أو اللوز الناعم وٌمدم الى الضٌف. -
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 CARVINGلتمطٌع ا ـ ب

ٌتبوأ فن التمطٌع مركزا مرمولا كما التولٌع بٌن فنون خدمة الزبائن وٌساهم مساهمة كبٌرة فً 

الفن وذلن بمعرفته اعالء وتوسٌع شهرة المؤسسة، لذا تمع على عاتك المطاع مسؤولٌة ابراز محاسن هذا 

رٌمة ترتٌب تمطٌع الماكوالت وموالع مفاصلها، لكمٌة الحصص الممررة لكل صنف ولطالتامة الصول 

 الماكوالت وتمدٌمها مع توابعها للزبائن والصول الخدمة وفما لذوق كل منهم.

 المواعد العامة للتمطٌع:

 تحضٌر جمٌع المعدات الالزمة للتمطٌع.  -1

 عرض المطع على الزبائن لبل المباشرة بتمطٌعها.  -2

 اعادة ترتٌب وضع المطع وازالة بماٌا التمطٌع من حولها.  -3

 ت واعادتها الى اماكنها بعد نهاٌة العمل.تنظٌف المعدا  -4

 

 

 

 عربة تمطٌع  -

 طاولة خدمة مع مدفأة -

 جوط مستطٌلة ومستدٌرة -

 خشبة تمطٌع -

 سكٌن وشوكة سمن -

 سكٌن طول شفرتها مرنة -

 سكٌن حادة شفرتها لصٌرة -

 ملعمة وشوكة كبٌرة -

 ممص وبانس -

 مسكة فخذ -

 فوط بٌضاء وفوط خدمة -

 كبٌرة وصحون فاكهةصحون  -

 سكٌن وشوكة فاكهة -

 كفكٌر "لوش" -

 المعدات الالزمة للتمطٌع:
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 التحضٌر والتمطٌع فً لاعة الطعام أمام الزبون )تمطٌع االسمان وذوات المشور(  -1

  SMOKED SALAMON السلمون المدخن   -أ 

 
 

 ( 17صورة رلم ) 
 

كٌلو غرام وٌحضر  7 -5متر وٌزن  1.5ٌعٌش السلمون فً الماء الحلو والمالح ٌصل إلى 

شخص ٌكون السلمون  30بطرق كثٌرة منها التدخٌن والطهً مع الصلصة أو الشوي. تمطع لحوالً 

ً من العظام والحسن حٌث توضع على خشبة بشكل طولً وتمطع بسكٌن خاصة بشكل  المدخن خالٌا

ت ــــــافة تمطع شرحات رلٌمة كبٌرة ابتداءاً من ذٌل السمكة ٌمدم مع السلمون توسشرحات رلٌمة شف

 )خبز مشوي( ولٌمون وطحانة فلفل.

 

 

 بعد عمل شرٌحة من لطعة السلمون تغطى السمكة بفوطة رطبة.

 

 
  

 شوكة وملعمة كبٌرة. -خشبة تمطٌع -طاولة خدمة -

 ملمط شعر. -سكٌن صغٌرة -شفرته طوٌلة ومرنةسكٌن  -

 

 

 

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 مالحظة
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 ٌحضر السلمون على خشبة التمطٌع او جاط مستطٌل خاص به. -

 ٌوضع الراس من جهة الٌمٌن للمطاع. -

ٌموم المطاع بنزع الوجه الحاد )الجلد( ونزع الحسن بواسطة ملمط الشعر لبل عرض المطعة  -

 على الضٌف.

 السمن من جهة الذنب الى الرأس على ان تكون المطع رلٌمة جدا.ٌبدا تمطٌع  -

 غرام. 100 -80تمدر الحصة للضٌف ما بٌن  -

 ٌمدم فً صحن كبٌر بارد مزٌن بمطع من الخٌار والخس وشرحات الحامض الرلٌمة. -

 مطحنة بهار حب( -لبار -نصف حامضة –زبد لطع –ٌمدم مع السلمون )توست اسمر -

  

 
 

 الشركات الصانعة الى تخلٌص السلمون من حسكه لبل توضٌبه تسهٌالً لتمطٌعه وخدمته.عملت 

  SOLE MEUNIEREصول مونٌار   -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 18 صورة رلم )

  

 
 

 طاولة خدمة                          -
 مدفاة او سخانة جوط -
 شوكة وسكٌن سمن                    -
 صحن كبٌر -ملعمة وشوكة كبٌرة -

  
 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

  طرٌمة التمطٌع

 مالحظة
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 ٌؤتى بالصول من المطبخ مع صلصة ٌولع على المدفاة او السخانة. -

 ٌنمل الصول وٌوضع فً صحن كبٌر او جاط رأسه من الجهة الٌمنى للماطع. -

 ٌنزع الحسن عن جانبً الصول بواسطة سكٌن وشوكة السمن. -

 منتصفه.ٌجرح من جهة رأسه الى ذنبه فً  -

 تدخل السكٌن تحت الفٌلٌه)الحبل( العلٌا وٌبدا بتخلٌصها. -

 ٌتم تخلٌص االربع لطع بذات الطرٌمة. -

 تعاد لطع الصول الى الصلصة الساخنة لتحمى جٌدا. -

 ٌمدم الصول فً صحن كبٌر ساخن وٌمدم معها نصف حامضة. -

  

  GRILLED SOLEصول مشوي   -ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ( 19صورة رلم ) 

 

 تتبع نفس طرٌمة تمطٌع الصول مونٌار -

ٌمدم الصول المشوري فً صحن كبٌر ساخن ولدم معه لطعة حامض، صلصة تار تار، زبدة  -

 مترودوتٌل.

 

 

 

 

 طرٌمة التمطٌع
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 التحضٌر والتمطٌع فً لاعة الطعام أمام الزبون )تمطٌع الدجاج والطٌور(  -2

 POUSSIN-CHICKENالفروج -أ

















 
 ( 21 صورة رلم )

 حصة الشخص الواحد. 500-400الوزن

 

 

 طاولة خدمة -

 خشبة تمطٌع -

 مدفأة او سخانة جوط -

 سكٌن شفرته وسط ولاسٌة -

 شوكة كبٌرة -

 صحن كبٌر -

 

 
 

ٌمطع الفروج الى نصفٌن بحٌث ٌتكون كل نصف من الصدر والفخذ وٌنزع الرلبة والهٌكل  -

 وٌوضعا جانبا.

 كبٌر ساخن مع شوكة وسكٌن كبٌرتٌن.ٌمدم فً صحن  -

 ٌمدم معه البطاطا والخضار المنسفة بالزبدة. -

 

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التحضٌر
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 POULET DE GRIAIN-BULIET الدجاج  -ب

POULET DE REINE – CHICKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 21صورة رلم ) 

 غرام لشخصٌن. 900-800الوزن 

 اشخاص. 4غرام ل 1500-1200الوزن 

 
 

 طاولة خدمة -

 مدفاة او سخانة جوط -

 خشبة تمطٌع -

 سكٌن شفرته وسط ولاسٌة -

 شوكة كبٌرة -

 صحن كبٌر -

 

 

 توضع الدجاجة على خشبة التمطٌع على جنبها. -

 تدخل الشوكة فً الفخذ بٌن العظمٌن وٌضغط بالسكٌن على الصدر. -

 وٌسحب الفخذ الثانً بنفس الطرٌمة. ٌسحب الفخذ وٌوضع بالجاط -

 توضع الدجاجة على ظهرها و راسها تجاه المطاع. -

 تغرز الشوكة فً اسفل الصدر. -

ٌنزع الصدر الثانً المحرر من الشوكة وتعاد الطرٌمة مع الصدر االول وتضاف الى الجاط مع  -

 الفخذٌن.

 وبطاطا.ٌمدم للضٌف فخذ وصدر فً صحن كبٌر وٌرافمه خضار بالزبدة  -

-  




 .الى اربعة اشخاص بحٌث ٌعطً لكل ضٌف لطعة واحدة   POULER DE REINEتعطى الدجاج 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع

 مالحظة
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  POULARDE-FAT CHICKENالدجاج الكبٌر  -ت 

 
 ( 22صورة رلم ) 

 اشخاص. 8-6غرام 3000-2000الوزن 

 

 
 

 طاولة خدمة -

 مدفأة أو سخانة جوط -

 تمطٌعخشبة  -

 سكٌن شفرته وسط ولاسٌة -

 شوكة كبٌرة -

 صحن كبٌر -

 

 

 POULET DE GRAIN-POULET DEٌتم تمطٌع الدجاج حسب الطرٌمة التً لطع بها  -

REINE 

 تمسم الفخذ الى لسمٌن -

 ٌمطع الصدر الى لطعتٌن او ثالث لطع. -

 

 

الجاط المرفوع على المدفأة او السخانة لٌبمى لحم عند تمطٌع البوالرد ٌجب نمل المطع فورا الى  -

 الدجاج ساخناً.

 المعدات الالزمة للتمطٌع

  طرٌمة التمطٌع

 مالحظة
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  DINDE – TURKEYالحبش  -ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 23 صورة رلم )

 

 
  

 طاولة خدمة -

 خشبة تمطٌع -

 مدفاة او سخانة جوط -

 سم 40-30سكٌن طوٌل ومرن  -

 شوكة كبٌرة -

 صحون كبٌرة -

 سكٌن وسط حاد -

 

 

 ٌمطع فخذ الحبش بذات تمطٌع فخذي البوالرد. -

 تغرز الشوكة فً اسفل الصدر على ان ٌكون راس الحبش مواجها للمطاع من الجهة الٌسرى. -

ٌمطع الصدر االٌمن اى شرحات متساوٌة بسمن سم تمرٌبا وتوضع مع الفخذٌن على المدفاة  -

 الٌسرى.

 ٌمطع الصدر االٌسر كذلن الى شرحات وٌضاف الى الجاط. -

 ٌعطً الضٌف لطعتٌن من الصدر وللٌال من الفخذ. -

 ٌمدم فً صحن كبٌر مع شوكة وسكٌن كبٌرتٌن. -

 ٌمدم مع الحبش الكستنة او صلصة حلوة. -

 

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع
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 (CARVING – MEATSتقطيعاللحىمالتحضيروالتقطيعفيقاعتالطعامأهامالزبىن) -2

  "COTE DE DOEUP "RIBSبمر  كستالنة - أ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13صىرةرقن)

 

 

 طاولة خدمة -

 مدفاة او سخانة جوط -

 سكٌن وسط وحاد -

 شوكة كبٌرة -

 صحن كبٌر -

 مطحنة بهار حب -

 

 

 توضع الكستالنة على خشبة التمطٌع على الشمال والصحون على الٌمٌن. -أ 

 توضع الشوكة على لطع الكستالنة من جهة الٌسار. -ب 

 ٌبدا التمطٌع من الجهة الٌمنى بسمن سم واحد على ان تبمى رٌشة الكستالنة مع لطعة اللحم. -ج 

 ٌعطى الضٌف لطعتان وٌمدم فً صحن كبٌر. -د 

 ٌمدم معها البطاطا والخضار المنسفة بالزبدة. -ه 

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع
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  ROAST VEALروستىعجل -ب

















































   25 )صورة رلم  )

 

 

 
 

 ذات المعدات المستعملة في تقطيع الكستالنة.

 

 

 توضع لطعة الروستو على خشبة التمطٌع. -

 سم لكل لطعة. 1/2توضع السكٌن بتمطٌع الروستو من اعلى الى اسفل ومن جهة الٌمٌن بسماكة  -

 سكٌن وشوكة كبٌرة.تمدم فً صحن كبٌر مع  -

 ٌمدم معها البطاطا والخضار المنسفة بالزبدة وصلصة التحمٌر. -

 
 
 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع



018 
 

   CHATEAUBRIANDريانبالشاتى-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 26صورة رلم ) 

 

 

 

 ذات المعدات التي تستعمل في تقطيع اللحوم

 

 

على خشبة التمطٌع وتمطع الى ثالث لطع للشخص الواحد او ستة لطع  الشاتورٌانتوضع  -

 لشخصٌن اثنٌن

 تعاد المطع الى الجاط على المدفأة لتبمى ساخنة. -

 ٌمدم فً صحن كبٌر مع سكٌن وشوكة كبٌرة -

 ٌمدم معه زبدة مٌتردوتٌل ،خردل او صلصة بٌارنٌز. -

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

  طرٌمة التمطٌع
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   RIBS OF LAMB كستالنة غنم -د

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  27 صورة رلم )
 
 

 
 

 ٌتم تمطٌع كستالنة الغنم بذات الطرٌمة التً لطعت بها كستالنة البمر. -

 لطع. 4-3تمدم فً صحن كبٌر مع شوكة وسكٌن كبٌرتٌن وٌعطى الضٌف من  -

 ٌمدم معها البطاطا والخضار المنسفة بالزبدة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع
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   LEG OF LAB فخذ غنم -ـه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (17صىرةرقن)
 

 
 

وط، سكٌن شفرته حاء ، صحن كبٌر ، مدفأة او سخانة طاولة خدمة، مسكة للفخذ او فوطة بٌض -

 طوٌلة ومرنة، شوكة وملعمة كبٌرتٌن.

 
 

 ٌوضع الفخذ على خشبة التمطٌع  -

 بواسطة المسكة الخاصة والفوطة البٌضاء .تمسن عظمة الفخذ  -

 تمطع بموازات عن اللعبة جزئٌا. -

 ٌبدا بالتمطٌع بشكل سطحً على ان تكون الشرحات رلٌمة وكبٌرة لدر المستطاع. -

 ٌملب الفخذ على الوجه اآلخر وٌمطع بذات الطرٌمة. -

 تمطع اللعبة عمودٌا. -

طاطا والخضار والمنسفة بالزبدة ٌمدم فً صحن كبٌر مع شوكة وسكٌن كبٌر وٌمدم معه الب -

 وصلصة التحمٌر.

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع
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(CARVING FRUITSتقطيعالفاكهتالتحضيروالتقطيعفيقاعتالطعامأهامالزبىن)-3

  ORANGESالبرتقال -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 ( 29 صورة رلم ) 

 

 
 

 ملعمة كبٌرة.-شوكة كبٌرة-سكٌن فاكهة-وحادسكٌن وسط -صحن فاكهة-صحن كبٌر –طاولة خدمة      

 

 

 تؤخذ البرتمالة بالٌد الٌسرى وتغرز الشوكة فً وسط عنمها . -

ٌبدا بتمطٌع البرتمال وذلن بنزع المشرة بواسطة سكٌن حاد بشكل دائري على ان ٌتم نزع اللب  -

 اٌضا.

البرتمال وذلن بتمطٌع كل منها على جهتٌن بعد االنتهاء من نزع المشرة ٌباشر بسحب لطع  -

 بالطول.

تعصر البرتمالة بعد االنتهاء من تمطٌعها وذلن بوضعها فً الصحن االبٌض والضغط علٌها  -

 بالسكٌن.

 تصف المطع فً صحن وٌضاف الٌها العصٌر. -

ٌمدم البرتمال فً صحن فاكهة موضوع على صحن كبٌر وٌمدم معه ملعمة وشوكة فاكهة وسكر  -

 .ناعم

 

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع
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 ٌمكن تزٌٌن صحن البرتمال بالفاكهة التالٌة:

اناناس ممطع وكذلن ٌمكن اضافة الكزبرة، الغران، مارنٌه الكٌراسر،  -فرٌزو -كرز-حب -عنب -

 وحسب رغبة الضٌف.

  FRUIT GRAPEالكرٌب فروت  -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 31 صورة رلم )

 

 نصف كرٌب فروت:

 نصفٌن بعكس الٌافها.تمطع الكرٌب فروت بالوسط الى  -

 توضع على صحن فاكهة وٌبدأ تخلٌص شرحاتها بواسطة سكٌن صغٌر او مروس. -

تنظف الشرحات من البذور وتمدم فً اناء خاص تحتوي ثلج ٌدعى )كوبٌت( او فً كوب  -

 زجاجً ٌوضع على صحن لاعدة ومعه ملعمة شاي وسكر ناعم.

 مالحظة
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   PINEAPPLEاالناناس  -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)صىرةرقن



 

 

سكٌن و  -صحن فاكهة -خشبة تمطٌع -فوطة بٌضاء -سكٌن طوٌل مرن ورفٌع -طاولة خدمة -

 ملعمة وشوكة كبٌرة.

 

 

 ٌوضع االناناس على خشبة التمطٌع وٌمطع المسم االعلى واالسفل منها. -

 الخاص بٌن المشرة واللب وٌمطع بشكل دائري.ٌمسن االناناس بالفوطة وتغرز السكٌن  -

 سم. 1بعد االنتهاء من عملٌة تمشٌر ٌوضع االناناس فً الصحن الكبٌر وٌمطع بالعرض بسمن  -

 ٌنزع المسم الماسً من داخل اللب بواسطة سكٌن فاكهة. -

 ٌمدم االناناس فً صحن فاكهة مع سكٌن وشوكة الفاكهة ولدم معه سكر ناعم. -

 على حدة اذا رغب الضٌف بذلن.ٌمكن تمدٌم كرش  -

  

 المعدات الالزمة للتمطٌع

 طرٌمة التمطٌع
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 اشرح طرٌمة تمطٌع وتزٌٌن البرتمال؟: 1س

 عدد طرق تمطٌع الكرٌب فروت وكٌفٌة التمدٌم؟: 2س

 اشرح طرٌمة تمطٌع االناناس؟: 3س

 سباكتً نابلوتبان وحدد المواد الالزمة؟ -تكلم عن طرٌمة تحضٌر سباكٌتً بولوتٌز: 4س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر المرٌدس وحدد المواد الالزمة؟: 5س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر المرٌدس مع االرز؟: 6س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر لرٌدس بروفٌسور؟: 7س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر تورنٌد ومٌراي؟: 8س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر ستان دٌان؟:9س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر ستان تارتار؟: 10س

 طرٌمة تحضٌر ستان بالبهار؟تكلم عن : 11س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر كبد عجل المترودوتٌل؟: 12س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر فروج االدٌابل؟: 13س

 تكلم عن المواد الالزمة لتحضٌر كرٌب سوزات لشخص واحد؟: 14س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر الكرٌب سوزات؟: 15س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر الكرٌب االسكا؟: 16س

 م عن طرٌمة تحضٌر الدراق او االجاص المولع؟تكل: 17س

 تكلم عن طرٌمة تحضٌر الموز المولع بأحدى الطرق؟: 18س

  عدد المعدات الالزمة للتمطٌع؟: 19س

 تكلم عن المواعد العامة للتمطٌع؟:  20س

 تكلم عن كٌفٌة تمطٌع وتمدٌم السلمون المدخن؟: 21س

 مونٌار؟تكلم عن كٌفٌة تمطٌع وتمدٌم الصول : 22س

 تكلم عن كٌفٌة تمطٌع وتمدٌم الكركند؟: 23س

 ؟PULLIETتكلم عن كٌفٌة تمطٌع الدجاج : 24س

 ؟POULARDEتكلم عن طرٌمة تمطٌع الدجاج الكبٌر : 25س

 تكلم عن طرٌمة تمطٌع الحبش؟: 26س

 اسئلة الفصل الخامس
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 حدد اوزان كل من:: 27س

 . POSSINالفروج  -أ 

 .POULET DE GRAINالدجاج  -ب 

 .POULET DE REINEالدجاج  -ج 

 .POULARDEالدجاج  -د 

 تكلم عن طرٌمة تمطٌع كستالنة البمر؟: 28س

 تكلم عن طرٌمة تمطٌع روستو العجل؟: 29س

 تكلم عن طرٌمة تمطٌع الشاتورٌان؟: 30س

  تكلم عن طرٌمة تمطٌع فخذ الغنم وعدد االدوات المستعملة للتمطٌع؟: 31س
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  سادسالفصل ال  

 سعر الكلفة )كلفة األطعمة والمشروبات(

 

 

 

 الموضوع: سعر الكلفة.  

 Rالرمز: م ..............   

 أساسٌات العمل 

 . كلفة األطعمة والمشروبات.1

 . طرق احتساب سعر الكلفة.2

 طرٌمة احتساب نسبة الطعام والشراب.أ. 

 ب.طرٌمة استخراج كلفة الطعام.

 كلفة الشراب.ج.تحدٌد سعر 

  

 كلفة األطعمة والمشروبات:    

  

تحتسب كلفة األطعمة والمشروبات لغرض إمكانٌة تحدٌد األسعار بشكل ٌتناسل مع السوق 

 وطرٌمة المنافسة والشراء ومعلومات كاملة فً هامش األرباح.

 وٌمكن تحمٌك سعر كلفة لألطعمة والمشروبات بشكل جٌد من خالل ما ٌلً: 

 ى أفضل نوعٌة وأحسن سعر.الحصول عل .1

 معرفة مصادر الشراء الجٌدة وتنظٌم مواسم األطعمة والمشروبات. .2

 الشراء ضمن الحدود المطلوبة واالحتٌاطٌة التً تمررها اإلدارة. .3

 تنوع مصادر الشراء. .4

 اعتماد المنافسة فً الشراء. .5

 اعتماد التدلٌك الدوري للمواد ومعرفة مدى صالحٌتها فً عملٌة البٌع. .6

 تماد الصٌغ العلمٌة المهنٌة السلٌمة فً طرق إعداد وتحضٌر وبٌع المواد.اع .7

 

 

 

 المقدمة  
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 : طرق احتساب الكلفة  

 

ٌحتسب سععر كلفعة األطعمعة والمشعروبات بععد العتمكن معن معرفعة الكلع  المابتعة والمتغٌعرة التعً  

اد فإنها تعتمعد علعى ذكرناها؛ حٌث ٌكون لذلن تأمٌٌر مباشٌر على طرٌمة االحتساب. أما سٌاسة تسعٌر المو

المدرة الشرائٌة للجمهور وحجم المنافسة بٌن المطعم وما جاوره معن أشعكال متماملعةذ كعذلن ٌعتمعد السععر 

المخصص للبٌع على مستوى المواد الداخلة فً اإلنتاج ونسبة تشغٌل المطعم. وٌالحظ أن سٌاسة التسعٌر 

مرار األسعار فٌهاذ بٌنما تكون شبه مابتعة فعً العدول متغٌرة؛ ففً الدول الرأسمالٌة تكون متذبذبة لعدم است

 االشتراكٌة. وهكذا...

 أوالً: طريقة احتساب نسبة كلفة الطعام والشراب )النسبة المئوية(.

تعتمد هذه الكلفة فً المطاعم والفنادق لتحدٌد الكلفة لألطعمة والمشروبات بالنسبة المئوٌة من  

 بة األرباحذ وممال على ذلن:سعر البٌعذ حٌث ٌحدد على أساسها نس

ذ وكلفعة المعواد التعً دخلعت فعً إنتعاج هعذا عشعرة الال  دٌنعار (10.000إذا كان سععر بٌعع صعحن  

 كما ٌلً: نسبة كلفة هذا الصحن  نفتكو أربعة الال  دٌنار (4.000  الصحن

 

 كلفة إنتاج المواد الداخلة فً إنتاج الصحن

 سعر بٌع الصحن        

 

      4000  × 100        
 نسبة كلفة الصحن      % 40=       

     10.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

= 
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ٌعمل ضعمن لسعم معا ٌسعمى بمسعم مرالبعة وٌعتمد فً الفنادق الممتازة على فرٌك عمل متخصص  

ومرالبة ذلن ٌومٌا ومعن معم تذخعذ  طعمة والمشروباتتخصص هذا المسم باستخراج كلفة األالكلفة حٌث ٌ

رٌة وكل  الموادذ وبعد المٌام بعملٌعة جعرد شعهرٌة وبشعكل دوري لمعرفعة الرصعٌد رصدة المبٌعات الشهأ

سعا  ذلعن جمٌعع المصعارٌ  ج نسعبة كلفعة الطععامذ وٌحتسعب علعى أالسابك والحالً ومن مم ٌعتم اسعتخرا

 الناتجة لنشاط حركة البٌع ومنها: 

زٌعع ونظعام الضعٌافة عالن والدعاٌة والتوالشهرٌة لتنشٌط البٌع من خالل اإلرصٌد المصروفات  -1

 بدون ممابل.

 دارة فً المرفك  شهرٌا(. لٌمة طعام العاملٌن واإل -2

 نواعها. فً اإلنتاج بكافة ألٌمة المواد الداخلة  -3

 لٌمة المبٌعات الشهرٌة.  -4

 

 كلفة الطعام        
 = نسبة كلفة الطعام  100×                       
 مجموع المبٌعات     

 

 ً  تخراج كلفة الطعام: طريقة اسثانيا

دخال المصارٌ  التالٌة التً تعتبر عنصر كلفة تخراج سعر كلفة الطعام ال بد من إلغرض اس  

ٌجار... الخ. سبة الكل  المابتة كاالندمار واإللٌها نالى كلفة المواد الداخلة فً اإلنتاج مضافاً إمضافة 

 وهً: 

 جور. الرواتب واأل -1

 طعام العاملٌن.   -2

 التأمٌن. -3

 التنظٌ .  –ماء ال –رباء كهال -4

 عالن والتروٌج. الدعاٌة واإل -5

 الضٌافة.  -6

 استهالن المعدات والكسر.  -7

 خرى. أ -8

 

ضعععروري السعععتخراج جراء حتسعععاب كلفعععة المعععواد الداخلعععة فعععً اإلنتعععاج كعععإتالحعععظ طرٌمعععة ا مالحظةةةة:

 .سعر كلفة الطعام
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ٌحدد سععر البٌعع بإضعافة لذلن تحتسب بطرٌمة حسابٌة نسبة الكلفة والربح والمصارٌ ذ ومن مم  

دوالر( لعذلن تكعون  2أن كلفعة صعحن  سعتٌن( هعً   % على سعر كلفة المواد األولٌة. وممعال ذلعن190

 المصارٌ  والربح كما ٌلً:

 

 المصارٌ  والربح× سعر كلفة الستٌن
                                                                                                                                 

                                                       =   
               100                              
 

2000      ×190 
 دوالر  3.800=                             

          100 

 

 ً هذه الحالة: المصارٌ  والربح: ٌكون سعر البٌع ف

 سعر كلفة صحن الستٌن + المصارٌ  والربح = 

 دوالر سعر بٌع صحن الستٌن  05.80=  3.800+  2000

 

 ثالثاً: تحديد سعر كلفة الشراب:

تحتسب كلفة المشروبات على أسا  المٌاسات المعروفة عالمٌاً ومحلٌاً فً الفنادق والمطاعم التً 

والعذي ٌبعٌن  نً مع احتساب المواد المضافة فً عملٌعة التحضعٌربموجبها ٌتم البٌع وحسب سعة المنا

 طرٌمة احتساب سعر كلفة المشروبات.

 التحكم في كلفة المأكوالت المصنعة مع االحتفاظ بالجودة المناسبة: -

ٌموم مدٌر إدارة المأكوالت والمشروبات بوضع األوزان النمطٌة لكل طبك من األطباق المباعةذ 

 نٌع األطباقذ مم ٌضع نمطٌة الطبك.مم ٌضع مكونات تص
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 التسعيرة:  -

إن سٌاسة التسعٌرة تخضع فً والع األمر لعناصر كمٌرةذ ومن العناصر التً تعرتبط بهعا سٌاسعة  

التسعٌرة ارتباطاً جذرٌاً هً تكالٌ  األغذٌة والمشروبات المستهلكة فً المطعمذ ومنها على سبٌل الممال: 

 سعر ال أمر المنافسةذ أمر السٌاسات التسوٌمٌةذ أخرى..أمر الزبون فً تحدٌد ال

 أما عن األسعار فهً ترتبط كاآلتً: 

 المٌمة الشرائٌة للمواد األولٌة. .1

 نسبة الربح الصافً المرغوب الحصول علٌه. .2

 طباعة الموائم. .3

علعى ٌتول  النجاح فً التسعٌرة إلى حد بعٌد فعً البععد ععن المضعاربة والتالععب باألسععار والمبعات 

 سٌاسات سعرٌة محددة لدر اإلمكانذ مما ٌخلك الممة واالنطباعات الحسنة بالنسبة للمطاعم.
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 كٌ  ٌتم احتساب الكلفة لألطعمة والمشروبات؟/ 1 

 / ٌمكن تحدٌد سعر الكلفة لألطعمة والمشروبات بشكل جٌد من خالل نماط. وضح ذلن بالتفصٌل؟2 

 ذا ٌموم مدٌر المأكوالت والمشروبات لحساب سعر الكلفة؟ وضح ذلن بشرح مفصل؟ / لما3 

 كٌ  ٌتم استخراج النسبة المئوٌة لكلفة الطعام؟ / 4 

 / ما هو لانون لٌمة المبٌعات الشهرٌة؟5 

 / كٌ  ٌتم استخراج كلفة الطعام ؟ وضح ذلن بالنماط.6 

 / تكلم بالتفصٌل عن تحدٌد سعر كلفة الشراب؟7 

 / كٌ  ٌتم التحكم فً تكلفة المأكوالت المصنعة مع االحتفاظ بالجودة المناسبة؟8 

 / اشرح بالتفصٌل التسعٌرة؟9 

 / ترتبط األسعار ارتباطاً جذرٌاً بعدة عناصرذ وضح ذلن بالنماط؟10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل السبدس
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 سابعالفصل ال

 مهارة كتابة قوائم الطعام )المنيو(

 

 

 

أنها شأن بعالً المذسسعات لوانٌنهعا أو أنظمتهعا التعً ترععى شعذونها تضع المذسسات الفندلٌةذ ش 

وشذون الععاملٌن فٌهعا بحٌعث تحعدد واجبعات وحمعوق الطعرفٌن وال تتععارض معع العنظم المعمعول بهعا فعً 

 البالدذ وهذه األنظمة والموانٌن موضوعة من لبل إدارة الفندق أو المطعم.

 

 والت والمشروبات ويشمل التصميم واإلخراج ما يلي: تخطيط قوائم الطعام في إدارة المأكأوالً: 

 ترتٌب األطباق المكونة لموائم الطعام. .1

 جدول مواعٌد تمدٌم لوائم الطعام. .2

 اختٌار األطباق الخاصة فً لوائم الطعام. .3

 تحدٌد اللغة المستخدمة فً كتابة نوعٌة األطباق الموجودة. .4

 تصمٌم غال  لوائم الطعام من حٌث: .5

تفضععٌل األطبعععاق  -فصععل األطبعععاق إلععى مجموععععات -لً: الرسععوم التجمٌلٌعععةالتصععمٌم العععداخ - أ

 الموجودة.

 م مع التشغٌل.التصمٌم الخارجً: الذي ٌتالء - ب

 اختٌار شكل وحجم لائمة الطعام. - ت

 اختٌار لوة الورق المستخدم فً الطباعة وكذلن ملمسه  ولمعانه. - ث

 

 راءتها بسهولة فهي كالتالي: أما اختيار طرق كتابة  قوائم الطعام لكي يتسنى للعمالء ق

 اختٌار حرو  كبٌرة. .1

 حجم الحرو . .2

 اختٌار سمن أحر  الكتابة ونوعٌة الحرو . .3

 اختٌار لون الحرو  المطبوعة. .4

 

  

 المقدمة  
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 ماهية قوائم الطعام:  

تعععم تعرٌععع  لعععوائم الطععععام بأنهعععا لطععععة معععن العععورق أو الكعععارتون ٌعععتم فٌهعععا الكتابعععة بطرٌمعععة  

 األطباق التً ستتم خدمتها بالتتابع فً وجبة محددة. معٌنة من تسلسل أسماء جمٌع

بععأن لائمععة الطعععام تممععل مجموعععة مععن األطعمععة التععً تشععترن فععً تكععوٌن  تعريةةآ رخةةروٌمكععن إضععافة 

 وجبة كاملة.

 فهً لائمة تشمل عدة أصنا  من المأكوالت واألطباق التً تمدم إلى العمالء. التعريآ الثالث:أما 

لوائم الطعام فٌمصد به اختٌار األطباق وطرق صنعها ومكوناتهعا وطعرق خعدمتها أما بالنسبة إلى تخطٌط 

وتذخعذ بالحسعبان العوامعل   (Wants and Needs)وذلن بما ٌتالءم مع احتٌاجعات وطلبعات العمعالء 

 اآلتٌة:

 . (Visual Appeal)المبول المرئً  .1

 المبول فً الرائحة  رائحة جٌدة(. .2

 المحتوى الغذائً الصحٌح. .3

 .(Form Texture) الشكل .4

 العناٌة الصحٌة. .5

 الطعن. .6

 درجة الحرارة المطلوبة. .7

االستمرارٌة فً توفٌر نفع  الجعودةذ وذلعن حتعى ٌعتم اختٌعار األطبعاق التعً تتماشعى معع رغبعات  .8

 وتلبً طلباتهم واحتٌاجاتهم. العمالء

 مضمون تخطيط قوائم الطعام: 

ٌممعل الركٌعزة األولعى فعً نجعاح لعوائم الطععامذ أمعا إن اختٌار األطباق كما ذكرنا فً فمرة سعابمة  

 الركٌزة المانٌة فتعتمد على التصمٌم واإلخراج.
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 أهم ما تتميز به قوائم الطعام:

 تتمٌز لوائم الطعام بمجموعة من المٌزات أهمها: 

 أن هذه الموائم تختل  من مطعم آلخر فً نف  المستوى. .1

 طعمة الموسمٌة.أنها تختل  أٌضاً باختال  نوع األ .2

 أنها مرتبطة بتمالٌد الشعوب وحٌاتهم ومعتمداتهم الدٌنٌة ولدرتهم المالٌة. .3

 أن هذه الموائم مرتبطة بالمرحلة العمرٌة للعمالء ومستوٌاتهم االجتماعٌة ولدرتهم المالٌة. .4

 مرتبطة بمستوى تحضر الشعوب. .5

 مرتبطة بمستوى الوعً الغذائً. .6

 مرتبطة بولت تناول الوجبة. .7

تبع مسمٌات األطباق تبعاً للعر  المتبع حسب الصلصات المرافمةذ كذلن المأكوالت المصاصة ت .8

 والمجملة.

 أهمية قائمة الطعام: - 

إن أهمٌععة لائمععة الطعععام ألي مطعععم مسععتمرة مععن أنهععا تممععل  (Chuck Gee)ٌمععول تشععن جععً  

تمعععوم إدارة المشعععترٌات  لخعععط إنتععاج إدارة المعععأكوالت والمشعععروبات ذ وعلٌععه (Catalogue)كاتععالوج 

بالبحث عن المواد األولٌة التً تستطٌع أن تغذي هذا الخط اإلنتاجًذ كذلن فإن إدارة المطبخ تمعوم بتنفٌعذ 

وإعداد األطباق الموجودة فً لوائم الطعام ذ وعلى إدارة الموى العاملة  اختٌارـ تعٌعٌنذ تعدرٌبذ توجٌعه( 

 المصنعة والممدمة لهذه المنتجات.

 كتفي قائمة الطعام باألدوار: وال ت -

سععبمت اإلشععارة إلٌهععا أنهععا تكععون المحععور األساسععً  لمعععالن وتععروٌج المععأكوالت والمشععروبات 

 الممدمععععععععة مععععععععن المطععععععععاعمذ وتسععععععععتخدم كععععععععأداة فعالععععععععة لمعععععععععالن والععععععععذي ٌتععععععععأمر بععععععععالمزٌج

 والربحٌة.  (Sale Mix)البٌعً 

 ية:وتعتبر قائمة الطعام مرشداً هاماً لكل الوظائآ اآلت

 نشاط التخطٌطذ والتخطٌط على جمٌع مستوٌاته. .1

 أنشطة التسوٌكذ .2

 األنشطة اإلدارٌة. .3

 األنشطة اإلنتاجٌة. .4

 وتحتاج قوائم الطعام في إنتاجها إلى:  -

 مساحات معٌنة من المطابخ. .1

 معدات طهً محددة. .2
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 مهام قوائم الطعام:  -

 لموائم الطعام وظٌفتان أساسٌتان أٌضاً وهما: 

 ٌاجات التشغٌلٌة لتنظٌم خدمة المأكوالت لمعرفة ماذا ٌجب عمله وكٌ  ٌتم عمله.إرساء االحت .1

تعتبر لوائم الطعام األداة األساسٌة التعً نمعوم باسعتخدامها لتطبٌعك كعل معن الوظعائ  التعً سعبمت  .2

 اإلشارة إلٌها.

 تً:فمائمة الطعام تستمد دورها فً اآلوعلى ذلن 

 تحدٌد ماذا سٌتم شراذه من المأكوالت. .1

 ما هً المحتوٌات الغذائٌة التً سٌتم خدمتها عند تمدٌم كل وجبة. .2

 تذمر على احتٌاجات المطعن من العمالة. .3

 تملً على اإلدارة المعدات واآلالت المطلوبة. .4

 تذمر على المساحات المطلوبة فً كل من المطبخ ولاعات خدمة المأكوالت. .5

 تذمر على تصمٌمات المطعم. .6

 أعمار العمالء  األطفالذ كبار السن(. لائمة الطعام حسب مرحلة  .7

لائمعععة حسعععب مكونعععات األطبعععاق الممدمعععة  لائمعععة صعععٌامًذ لائمعععة طععععام نباتٌعععةذ لائمعععة طععععام  .8

 المستشفٌات(.

 لائمة طعام حسب الدرجة السٌاحٌة  خم  نجومذ أربع نجومذ مالمة نجوم(. .9

تععً تهععد  إلععى زٌععادة لائمععة طعععام لتععروٌج المبٌعععات الخاصععة بالمععأكوالت والمشععروبات  وهععً ال .10

 المبٌعات(.

 أوجه االختالآ بين قوائم الطعام:  -

هنان اختالفات بٌن كل نوع من أنواع الطعام التً سبمت اإلشارة إلٌه.. تتلخص هعذه االختالفعات فعً     

 اآلتً:

 كمٌة ووزن كل طبك من هذه الموائم. .1

 اختال  مكان استعمال هذه الموائم. .2

 سرعة ونوع الخدمة. .3

 دد األطباق الموجودة فً لوائم الطعام.تحدٌد ع .4

 موسمٌة المواد األولٌة المستخدمة. .5
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 معايير إضافة منتج إلى قائمة الطعام: -

. معاٌٌر الولت: ٌجب أن ال تزٌد مدة تحضٌر هذا المنتج على متوسط الولعت العذي اعتعاد علٌعه العمٌعل 1

 الستالم طلباته.

  المواد المستخدمة وتأتً مواد خام جدٌعدة ومتعوفرة علعى معدار . تكون المواد الخام المستخدمة من نف2

 السنة ولها بدائل.

 ٌجب أن نتأكد أن المنتج ال ٌكون أعلى فً كلفته عن بالً المنتجات.: ($). معٌار التكلفة 3

 . نتأكد أن المنتج ال ٌحتاج إلى المعدات واآلالتذ وال بأ  إذا احتاج على األدوات فمط.4

 بات عمٌلن ولٌ  رغباتنذ أض  ما ٌحبه العمٌل ولٌ  ما تحبه أنت.المنٌو رغ. 5

 

 أنواع قوائم الطعام )المنيو(: 

تختل  لوائم الطعام بٌن مطعم والخرذ ولد ٌمدم المطعم أو الفندق أكمر من لائمة للطعام. فمن أٌن  

 أتت لوائم الطعام؟ وما هً لوائم الطعام؟

 طاولة المضٌ . .1

 لائمة دورٌة. .2

 ابتة.لائمة م .3

 وهنان أنواع أخرى من لوائم الطعام ممل: لائمة رمز االستجابة السرٌعة.

 تطبٌك المائمة:  -

 المائمة السرٌة. -

 أنواع الوجبات الغذائٌة. -

 كٌ  غٌرت المورة الفرنسٌة لوائم الطعام. -

 ما هً لائمة الطعام. -

 أول مطعم. -

 الفروق بٌن لوائم الطعام. -

 ة الطعام.لائم -بوفٌه -غداء -

 أنواع مختلفة من الفطور -

 . وجبة اإلفطار اإلنكلٌزٌة.2 . وجبة إفطار كرٌنتٌنال.    1

 . إفطار إللٌمً.4     . فطور أمرٌكً.     3 
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 :(Food Menu)أنواع قوائم الطعام  -

م حسعب المصعادر المدٌمعة. لكعن أول مطععم 1100كان التواجد األول للمطعاعم فعً الصعٌن سعنة  

م لكمما لم نحصل من تلن المطاعم وفً ذلن الولت على لوائم 1770 -1760أس  فً العامٌن  فرنسً

الطعام  المنٌو(ذ فمد تطورت المطاعم فً الدول ومعها توفرت خمسعة أنعواع معن المعوائم الرئٌسعٌةذ ومعن 

 أنواع لوائح الطعام:

ٌععات والمشععروبات وتحتععوي علععى الممععبالت والطبععك الرئٌسععً والحلو قائمةةة طعةةام حسةةب الطلةةب: .1

 الموجودة فً المطعم.

نرى هذه المائمة فً األععرا  والمناسعبات فمعط باالتفعاق بعٌن صعاحً الحعدث أو  القائمة الثابتة: .2

 المناسبة مع صاحب المطعم بتحدٌد نوع الطعام فً هذه المناسبةذ وسو  ٌكون:  

 أ. السعر مابت. 

  ب. الطعام معد بشكل منسك.

 من األطباق. ج. تحتوي على عدد محدد

 د. تكون األطباق جاهزة فً الولت المحدد المناسب. 

 ومععععععععن مٌععععععععزات هععععععععذه المائمععععععععة أنععععععععه ال ٌوجععععععععد اختٌععععععععارات إضععععععععافٌة ٌرغبهععععععععا الضععععععععٌ 

 (Prix Fixe menu)  .ذ وباستبدال الطبك ٌتم دفع فرق السعر وٌكون السعر غٌر مابت 

الٌوم لنهار كامعل. والهعد  فٌكون طبك  (Carte and Plat). أما  (Dudour)قائمة اليوم   .3

 من هذه المائمة تلبٌة رغبات الزبائن الدائمٌٌنذ وٌعمل بها حسب الموسم.

 ما هو طبك الٌوم؟ -

 وهو صن  واحد ٌستفاد منه ٌومٌاً.

 : (Cyclic Menu)القائمة الدورية  .4

أو  وهً معروفة من اسمها حٌث تكون فاعلة لمدة أسبوع أو شهرذ ونجدها دائماً فعً المذسسعات 

 المستشفٌات أو الجٌش وغٌرها نمن األماكنذ وتكون دورٌة وملتزمة بالمٌمة الغذائٌة وتكون موسمٌة.

 : (Static Menu)القائمة الثابتة  .5

وتختل  تماماً عن بمٌة الموائمذ وتوجد فً مطاعم الوجبات السرٌعةذ وتسمى مابتعة ألنهعا تحتعوي  

والعشاءذ والممعبالتذ والحلوٌعاتذ والمشعروباتذ وتكعون  على كل من الطبك الرئٌسً للفطور ذ والغداءذ

تكعون مجمعدة أو لمدة عام واحد وبمعا أنهعا ال تتغٌعر لععام كامعل فهعً ال تتعأمر بالموسعمٌة أي أن مكوناتهعا 

 مستوردة ولٌست طازجة.
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 تحليل قائمة الطعام وتصنيفها:  

 : (Menu Pricing Methods)طرق تسعير قوائم الطعام  -

ٌارة أي فندق أو مطعم ال لن نعر  كٌ  ٌتم تسعٌر لائمة الطعام. والحمٌمعة أنعه ٌوجعد فعً عند ز 

 هذه الفنادق أو المطاعم من ٌموم بتحلٌل لائمة الطعام وتسعٌرها وٌكون ذلن وفماً لطرٌمتٌن.

 وعند استخراج تكلفة لائمة الطعام ٌجب مراعاة النماط اآلتٌة: 

  . الصن . 1

  . الكمٌات. 2

  ٌمة الصن . . ل3

 . التكلفة المباشرة للصن .4

 هندسة المنيو:  -

 اسم الصن ذ عدد وكمٌة الصن ذ رسم األرلام. 

 

 الئحة الطعام
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 كوالت والمشروبات؟ وضح ذلن بالنماط./ على ماذا ٌشتمل تخطٌط لوائم الطعام فً إدارة المأ1 

 ء./ كٌ  ٌتم اختٌار طرق كتابة لوائم الطعام للعمال2 

 / ما هً لوائم الطعام؟ تكلم عنها بالتفصٌل.3 

 / ما هو مضمون تخطٌط لوائم الطعام؟ وضح ذلن بالشرح.4 

 / ما هً الممٌزات التً تتمٌز بها لوائم الطعام؟5 

 / وضح أهمٌة لوائم الطعام.6 

 / تعتبر لائمة الطعام مرشداً هاماً للكمٌر من الوظائ  واألنشطة. عددها. 7 

 اذا تستند لائمة الطعام؟ وضح ذلن بالنماط./ على م8 

 / لائمة الطعام تستمد حسب الدرجة السٌاحٌة. فما هً؟9 

 / هنالن اختالفات بٌن كل نوع من أنواع لوائم الطاعم تتلخص بعدة أنشطة. وضح ذلن.10 

 / ما هً المعاٌٌر المهمة إلضافة منتج إلى لائمة الطعام  المنٌو(. وضح ذلن.11 

 هً أنواع لوائم الطعام؟/ ما 12 

 / ما هً أنواع لوائح الطعام؟13 

 ؟. وأٌن/ فً أي سنة وجد المطعم ألول مرة فً العالم14 

 صل السابعأسئلة الف

 


