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 ملخص البحث

يتطلب تصممممايز  الم  ااولط الطمجم اةاون  اش  ا ممممعوط و ااتجييعليتتاع  الم  ااولط الطمجم اش  وليجي  اوتي ي   ات  

اتعوف وطايت   اتال و اا جطع  ات  يتتعض امج  اطجه  كجانجع  اااج مممممعم لي   يتطلب اش  ااصممممماز طع صممممم   جصممممم 

كذاك يتتعض  . اصمممممج ن  اطعة   ا ليجش واج امج اش ا جطع يصمممممت طامج ل   نألمممممجو  عطتا م و اتطيط اش انو    اصمممممو  ل

 . اطجه  ايألج  اى  صت ط ز انو   ا تل   اش  اصكجكيش  الجطم

و اطاجخ هو ااتمش امن  طاخ  اطتجز  اج  اطجه لمو  ا  ص  اذم يالك  اامجع ت  ولتع لي   اتجاي   ات  تةتله الاج اةايع 

(، يتال  اطاجخ chef de cuisine" ا ممممتم  وا تصممممعم اش  اكلا   ا عنصممممي   chefةو نب  نط ط  اطتجز. كلا  "طجه:

و اطجه  ل   ا نجطق و ااطجنز و ااؤصممصممجت، يلألممعوش وةاجت الاوت يش و الو ع  او لطيش  عكل، لصممب طج ا   عطتا  

ش الممج او صمم جت و صممج ص اتتططم واتنون  ليةب اش يكو chef uniform اا صممصمم .يتطلب  الم  ااولط الطمجه 

اوتي ته واط ؤه  اتال  . و ش يكوش اتايل  اجاةوطم ل  انجيم وتعكياي م و ش يكوش اتايل  ل   كله  اةاجا م اش يع ن  كثعم 

 وصت ط ز  ايوا  الالاس، واو ص جت  ا جاجت  انصيةي  اش لي   اتاطط و وصتطجا  و اكعا   و ونلنجي وطجالي   ونصط ل 

 .  .........  اخوطعة   ااعون  و ااطجطي

واع نجم لاجي  (.45ص3 كذاك اعنجم تتعض  اطجه  الصمم ون   ااصممتاعم طو ل لتعم  اتال وذاك اطايت  وتعوف ناله

ةصز  إلنصجش اش  الع عم  اتجاي  و اعطوا  و إل تج  و ال ع ت و اكياجويجت و ولتكجك  ا طيط .وتطايق هذ  نل  االاس 

ثجل نال لتلجت تموي  او نال طنجاجت التموي  ل  ااجكش  العك  منال تتطيل ل  و ليجي  اطمجه ليتز نل  صمممممممايل  اا

 ااجتعوش يصمل  العك  ماع اع نجم اتجاة   اامجصجت  اكايعم و ا جذم ل   اتصايز . ااج يتكس  ألجل  امتعلجت اتصاياجت 

 اجت  عليجي  الطيث  .ااتكعم اجصت ط ز اطا   لطيث  وتمنيجت نجاي   اةوطم وااو ش امتعل  ةطيطم واصتلل

 :الكلمات المفتاحية

  ااالاس  اوتي ي  – وليجي  ااولطم الطمجم  –تصايز   
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