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HÔTELLERIE-
RESTAURATION.COM 

 جمٌع Hôtellerie-restauration.com  منهج ٌتناول•

 وادارة الفندق ادارة فً العاملٌن لحٌاة والثمافٌة اللغوٌة الجوانب

 مجال فً العامة واالتصاالت الٌومٌة الموالف خالل من المطعم

 .الضٌافة
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 مع متواصلة حلمات ست فً فٌدٌو مماطع  ٌشمل (DVD) ب مزود المنهج•

 .الصوتٌة (MP3) ملفات الى باألضافة .الكتاب وحدات

 .الٌومٌة الحٌاة من وموالف وأرلام حمائك•

 .التمارٌن لتصحٌح كتاب مع شامل تعلٌم دلٌل•

 العام خالل المستخدمة واللغوٌة النحوٌة بالمواعد خاص فصل على ٌحتوي•

 .الدراسً

   .الفرنسٌة اللغة فً األفعال بتصرٌف خاصة صفحات على ٌحتوي•

 



 دنيم فٍ واعذاد انطعاو بانصىر
GUIDE GASTRONOMIQUE 

 

 

 



 
فرَساانطباخيٍ في اشهر   

GRANDS CHEFS FRANÇAIS 
 

 



انفرَسيتاألجباٌ   
LA FRANCE : LE PAYS DU FROMAGE  



انًًيزةانىجباث انفرَسيت   
LA FRANCE GASTRONOMIQUE  
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 ٌتناول و المنهجٌة المعاٌٌر ٌوفر :التدرٌس فً األستاذ دلٌل•

 المزٌد وٌوفر .الطالب كتاب فً الموجودة األنشطة جمٌع بالتدرٌج

 .النحوٌة للتدرٌبات والمالحظات التعدٌالت من
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 يرتكبها التي األخطاء طرح على يركز سيناريو هنان وحدة، كل نهاية في•

 .المهنة هذه تتطلبها التي والمعارف المهنية المهارات على للتعرف المتدرب
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  :الكتاب نهاية في  

 

  ،للتطبيك نحوية تمارين•

 ،الفندلية المراسالت في المتبعة  للشروط ملخص•

   الضرورية، بالمصطلحات لائمة  •

 ،والفندق بالضيافة الخاصة بالمفردات لائمة•

   بالمطعم، الخاصة بالمفردات لائمة  •

 .المطعم صالة في المستخدم االثاث باسماء لائمة•
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 :وحدة كل نهاية في

 

  .وحدة كل ضمن المطروحة المهنية والمهارات النحوية المعرفة تمييم منها الغرض اختبارات•

 الدبلوم على للحصول الخاصة لألختبارات الطالب واعداد لتهيئة التخصص ضمن تدريبات مجموعة•

 .المهني

  السياحة مجال في المهنية الفرنسية دبلوم او شهادة إعداد في األولى الخطوة هو المنهج تدريس ان•

 .باريس في والصناعة التجارة غرفة من والضيافة،

  (DFP TH B1) باسم المعروف•

• Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie (DFP TH B1)  
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 لطالب مهنً اطار فً الفرنسٌة اللغة لتدرٌس حدٌث منهج هو•

 من ساعة 60 ٌعادل بما فرنسا فً الضٌافة، مدارس او معاهد

 .الدراسً العام خالل الفرسٌة اللغة لتدرٌس

 حال وفً األوربً، النظام على هنا الساعات احتساب ٌعتمد•

 المادة استاذ على ٌمع الساعات، حسب الوحدات بتمسٌم األلتزام

  .المنهجً الكتاب وحدات من وحدة كل مفردات تنسٌك موضوع
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 موضوعية وحدات 6 المنهج يتضمن•

   دروس اربع وحدة كل تشتمل•

 واألتصاالت اليومية الموالف يتناول درس كل•

 .الضيافة مجال في المهنية،



BIENVENUE À L’HÔTEL DE LA PAIX 
 يرحبا بكى في فُذق انسالو

 العاملة والكوادر للفندق الهٌكلً األطار  :األولى الوحدة 

 



وانكىادر انعايهت  نهفُذقاألطار انهيكهي   
L’ORGANIGRAMME ET LE 

PERSONNEL 

 



RÉSERVATION 
 انحجز

 



RÉSERVATION 
 انحجز

  :الثانية الوحدة 

 .الهاتف بواسطة الغرفة حجز•

 .المطعم فً طاولة حجز •

 .األنترنٌت بواسطة الحجز •

 .الحجز رفض •

  .حجز الغاء وأ تغٌر •

 



FICHE DE RÉSERVATION 
 استًارة انحجز



LA FICHE CLIENT 
 استًارة يعهىياث انزبىٌ



ACCUEIL 
وانترحيباألستقبال   



 
ACCUEIL 

وانترحيباألستقبال   
 

 : الثالثةالوحدة  

  .الفندقفً  نزالءاستمبال ال•

 .الفندق مفتاح الغرفة فً ستالما•

 .مطعم الفندقفً  لنزٌلااستمبال •

 .  موظف األستمبال واستالم المكالمات الهاتفٌة وتسجٌل المالحظات•

 



 
SERVICES 

ذياث ــــانخ  
 



SERVICES 

 :  الوحدة الرابعة 

 .الفندقالضٌف فً مطعم خدمات •

 .استمبال طلبات وجبات الطعام، فً الطوابك•

 .المطعماستمبال طلبات وجبات الطعام، فً •

 .خدمة الغرف•

 .وجبات الطعام ولائمة الطعام•

 

 



RÉCLAMATIONS 
انباثـــــانًط  



RÉCLAMATIONS 

   :الخامسة الوحدة  

 ماهو األجراء المناسب؟ ... ٌسٌر على ماٌرام فً الفندقشًء ال، التذمر•

  .الخدماترضا الزبون من العاملٌن أو من عدم •

 .المغادرةعند األستالم ولبل (الغرفة)حالة المكان كشف •

 .رسائل األعتذار•

 (.e.mail)المطالبات األلكترونٌة   •



 
DÉPART 

ادرةــــــــانًغ  
 



DÉPART 

  :السادسة الوحدة 

 الفندق من لنزالءا مغادرة•

 الفاتورة اعداد •

 .التمٌٌم استمارة ملئ•

 



LA FACTURE 
 فاتىرة انذفع



LES MOYENS DE PAIEMENT 
 طرق او وسائم انذفع
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 الموالف خالل من المختلفة التعلم لحاالت المجال المنهج هذا ٌفسح•

 .الفنادق وادارة الضٌافة مجال فً العامة واالتصاالت الٌومٌة

 .الفرنسٌة لضٌافةا مجال فً خاص تدرٌب •

 بها الناطمٌن لغٌر اجنبٌة كلغة الفرنسٌة اللغة تدرٌس إلى باإلضافة •

 .الذاتً والتمٌٌم التدرٌب •

 

  

 



 انًقترحاث
 الثالث للمرحلتٌن Hôtellerie-restauration.com المنهج استخدام•

 .السٌاحٌة العلوم كلٌة فً والرابع

 الثالثة، للمرحلة المنهج من االول الجزء ٌدرس .جزئٌن الى الكتاب تمسٌم•

 من التمسٌم بعد ٌتكون جزء كل .الرابعة المرحلة فً ٌعتمد الثانً والجزء

  .وحدة لكل دروس اربع موضوعٌة، وحدات ثالث

  باللغة التواصل لتحمٌك كاف ولت على الحصول هو الطرٌمة هذه من الهدف•

 وادارة ضٌافةال مهنة فً الٌومٌة الحٌاة موالف فً الطالب مع الفرنسٌة

  .الفنادق

 



 


