الكلية التقنية مبحافظة جدة
ادارة العالقات العامة واألعالم

امللف االعالمي الثالث و العشرون
3415/7/72هـ
اجلبريي

_____________________________________

«تقنية جدة» تؤهل  692متدربًا لوظائف السياحة والفندقة

اإلثنين 6320/26/03

أكد المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن خريجى الكلية من قسم الفندقة
والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي مشيرا الى ان اعداد
المتدربين حاليا بقسم الفندقة والسياحة يبلغ  692متدربا.
وذكر ان التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق احدث المعايير المهنية المعتمدة وانه يتم صقل مهارات
المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف علي مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات
السياحة والفنادق الى جانب التدريب النظري و العملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران
وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلية و العالمية و استخدام برنامج
كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات .
كما يتم التدريب أيضا ً على برنامج الخطوط الجوية السعودية المستخدم حاليا ً مع إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية
ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران و نظام األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران والتدريب على
إجراءات تسعير التذاكر ودراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران
ومكاتب السياحة .
وقال :إن فترة تدريب تمتد الى عامين تدريبيين وتشتمل على ستة فصول تدريبية اضافة الى فصل تدريبي تعاوني
في احد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع الخاص

_____________________________________

واضاف« :نأمل ان يساهم القطاع الفندقي والسياحي بجدة بشكل فعال في التنسيق والتعاون بتوظيف خريجي الكلية
في هذا المجال حيث باتت صناعة السياحة صناعة واعدة ،وأننا نفخر كثيرا عندما نرى هؤالء الشباب في ميادين
العمل وهم يقومون بواجبهم خير قيام «.
ودعا السريعي رجال االعمال والشركات المتخصصة في مجال السياحة والفندق الى بناء شراكات وعالقات
استراتيجية مع الكلية للتعرف عن كثب على برامج التدريب وعقد لقاءات توظيف الستقطاب الخريجين .

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

296متدربا ً على الفندقة والسياحة في «تقنية جدة»

مجموعة من متدربي الكلية في مجال الفندقة (الشرق)


 - ٢١/٠٣/٣١٠٢العدد ٧٥٧

جدة – سعود المولد
أكد عميد الكلية التقنية في محافظة جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي ،أن خريجي الكلية في قسم الفندقة
والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية ،وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ،مشيرا إلى أن
التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة ،وذلك باالستفادة من
خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي؛ لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال المهم والحيوي
في المملكة.
وأضاف «تتم العملية التدريبية وفق أحدث المناهج الحديثة ،ويتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ
صناعة السياحة والفنادق ،والتعرف على مفهوم السياحة ،وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق ،إلى
جانب التدريب النظري والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران ،وكيفية عرض وإعداد
وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلية والعالمية ،واستخدام برنامج كمبيوتر جاليليو

_____________________________________

وأماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات ،كما يتم التدريب أيضاً على برنامج الخطوط الجوية
السعودية المستخدم حالياً ،مع إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي ،وجدولة أعمال رحالت
الطيران ،ونظام األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران ،والتدريب على إجرااات تسعير التذاكر ،ودراسة نظم
ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالا وشركات الطيران ومكاتب السياحة ،وذلك خالل فترة
تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين ،وتشتمل على ستة فصول تدريبية ،إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد
قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع الخاص ،وتبلغ أعداد المتدربين حاليا في قسم الفندقة والسياحة  ٣92متدرباً.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ( )٧٥٧صفحة ( )2بتاريخ ()٣١٠٢-٠٣-٢١
جدة | سعود المولد

_____________________________________

آخر تحديث :اإلثنين  03ديسمبر  0::1 ,3300ص

االقتصاد
 391متدربا على "الفندقة" بـ"تقنية جدة"

جـدة :الوطن 2013-12-30 1:10 AM

ينتظم حاليا  692متدربا بقسم الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة في فترة تدريب تمتد إلى عامين
تدريبيين وتشتمل على ستة فصول تدريبية إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات
السياحة والفندقة بالقطاع الخاص.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي في تصريح أمس أن خريجي الكلية
من قسم الفندقة والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية ،وذلك لتوظيفهم في القطاع
الفندقي والسياحي.
وأشار إلى أن التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة
والحديثة ،وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية
االحتياجات الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة.
وذكر أنه يتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف على
مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري
والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير
وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلي والعالمي واستخدام برنامج كمبيوتر جاليليو
واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات.
ولفت إلى أنه يتم التدريب أيضاً على برنامج الخطوط الجوية العربية السعودية المستخدم حالياً مع
إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران ونظام
األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران والتدريب على إجراءات تسعير التذاكر .كما تتم دراسة نظم ولوائح
السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران ومكاتب السياحة واإلرشاد
السياحي واالستقبال الفندقي والعمل في الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة واألجنحة
الفندقية وخدمات التغذية والمشروبات وشركات التسويق الفندقي والخدمات الفندقية المدعمة
للفنادق مثل التموين والمحاسبة الفندقية وخدمات وتنظيم المعارض والمؤتمرات وشركات خدمات
الحج والعمرة وشركات النقل والشحن الجوي وخدمات بيع وتسويق السلع السياحية.

_____________________________________





االثنين  2301/36/62هـ
 03ديسمبر  6320م
العدد 3129 :

معايير مهنية لـ  692متدربا ً في الفندقة والسياحة
أوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن سعيد السريعي أن خريجي قسم الفندقة والسياحة لديهم
مؤهالت تتوافق مع معايير جودة عالمية وذلك لتأهيلهم وتوظيفهم بسوق العمل في القطاع الفندقي والسياحي،
مضيفا ان التدريب في تخصصات الكلية يتم بمعايير مهنية وحديثة من خالل االستفادة من التجارب والخبرات في
الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي وذلك تلبية لالحتياجات الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي في
المملكة.
وأشار إلى أنه يتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف على مفهوم
السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري والعملي على أعمال وكاالت
السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق
المحلي والعالمي واستخدام برنامج كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات.
ولفت إلى أنه يتم التدريب أيضا على برنامج الخطوط الجوية العربية السعودية المستخدم حاليا مع إلمام المتدرب
بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران ونظام األسعار واإلصدار لتذاكر
الطيران والتدريب على إجرااات تسعير التذاكر.
وتابع أنه يتم دراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالا وشركات الطيران ومكاتب
السياحة واإلرشاد السياحي واالستقبال الفندقي والعمل في الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة واألجنحة
الفندقية وخدمات التغذية والمشروبات وشركات التسويق الفندقي والخدمات الفندقية المدعمة للفنادق مثل التموين
والمحاسبة الفندقية وخدمات وتنظيم المعارض والمؤتمرات وشركات خدمات الحج والعمرة وشركات النقل
والشحن الجوي وخدمات بيع وتسويق السلع السياحية.
وبين أن قسم الفندقة والسياحة بالكلية يضم اآلن ( )٣92متدربا في فترة تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين وتشتمل
على ستة فصول تدريبية إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع الخاص

_____________________________________

اإلثنين  62صفر  03 - 2301ديسمبر (كانون األول) 6320

« »692متدربا بتقنية جدة يتدربون عامين
واس  -جدة١٢:١١:١١ - ٢١/٠٣/٣١٠٢
ينتظم حاليا « »٣92متدربا بقسم الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة في فترة تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين،
وتشتمل على ستة فصول تدريبية ،إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع
الخاص .وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي ،أن خريجي الكلية من قسم الفندقة والسياحة مؤهلون
وفق معايير الجودة العالمية ،وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ،مشي ًرا إلى أن التدريب في هذه
التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة ،وذلك باالستفادة من خبرات الدول
المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة.

_____________________________________





اإلثنين  ٠3٢٥/١٣/٣٧هـ
 ٢١ديسمبر  ٣١٠٢م
العدد 3٥٧9 :

|

 692متدربا سياحيا ً يبحثون عن عمل
معتوق الشريف (جدة)
دعا عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي رجال األعمال والشركات
المتخصصة في مجال السياحة والفنادق إلى بناا شراكات وعالقات استراتيجية مع الكلية للتعرف عن كثب على
برامج التدريب وعقد لقااات توظيف الستقطاب الخريجين ،وأكد المهندس السريعي أن مخرجات الكلية من قسم
الفندقة والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ،وقال «نأمل
أن يساهم القطاع الفندقي والسياحي بجدة بشكل فعال في التنسيق والتعاون بتوظيف خريجي الكلية» ،وأضاف
« التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة باالستفادة من خبرات
الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية» ،مبينا أن عدد المتدربين حاليا بقسم
الفندقة والسياحة  ٣92متدربا.

_____________________________________

دعا عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد
السريعي رجال األعمال والشركات المتخصصة في مجال السياحة والفنادق
إلى بناء شراكات وعالقات استراتيجية مع الكلية للتعرف عن كثب على برامج
التدريب وعقد لقاءات توظيف الستقطاب الخريجين ،وأكد المهندس السريعي
أن مخرجات الكلية من قسم الفندقة والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة
العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ،وقال «نأمل أن
يساهم

_____________________________________

أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن مخرجات الكلية
من قسم الفندقة والسياحة تؤهل الخريجين وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع
الفندقي والسياحي مشيرا إلى أن التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير
المهنية المعتمدة والحديثة وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي
والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال المهم والحيوي بالمملكة حيث تتم العملية
التدريبية وفق أحدث المناهج الحديثة ويتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة
السياحة والفنادق والتعرف علي مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى
جانب التدريب النظري والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية
عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلية والعالمية واستخدام
برنامج كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات.كما يتم التدريب
أيضا ً على برنامج الخطوط الجوية السعودية المستخدم حاليا ً مع إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية
ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران ونظام األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران
والتدريب على إجراءات تسعير التذاكر ودراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين
العمالء وشركات الطيران ومكاتب السياحة وذلك خالل فترة تدريب تمتد عامين.

_____________________________________

5341/7/72
العدد 74232
تقنية جدة تساهم مع القطاع الفندقي والسياحي في توظيف مخرجاتها

جدة  -عبدالهادي المالكي ..أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية
بمحافظة جدة بأن مخرجات الكلية من قسم الفندقة والسياحة تؤهل الخريجين وفق معايير الجودة
العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي مشيرا إلى أن التدريب في هذه التخصصات
با لكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة
في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال المهم والحيوي بالمملكة
حيث تتم العملية التدريبية وفق أحدث المناهج الحديثة ويتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ
صناعة السياحة والفنادق والتعرف علي مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق
إلى جانب التدريب النظري والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض
وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلية والعالمية واستخدام برنامج
كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات.كما يتم التدريب أيضاً على برنامج
الخطوط الجوية السعودية المستخدم حالياً مع إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز
السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران ونظام األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران والتدريب على إجراءات
تسعير التذاكر ودراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران
ومكاتب السياحة وذلك خالل فترة تدريب تمتد عامي

_____________________________________

جـدة  62صفر  5341هـ الموافق  62ديسمبر  6154م واس
ينتظم حاليا ""622متدربا بقسم الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة في فترة تدريب تمتد إلى عامين
تدريبيين وتشتمل على ستة فصول تدريبية إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات السياحة
والفندقة بالقطاع الخاص.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن خريجي الكلية من قسم الفندقة
والسياحة مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ,
مشيرا إلى أن التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة
ً
وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية
في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة.
وأضاف السريعي أنه يتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق
والتعرف على مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب
النظري والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد
وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلي و العالمي و استخدام برنامج كمبيوتر
جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران والحجوزات.
ولفت أنه يتم التدريب أيضا ً على برنامج الخطوط الجوية العربية السعودية المستخدم حاليا ً مع إلمام
المتدرب بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران و نظام األسعار
واإلصدار لتذاكر الطيران والتدريب على إجراءات تسعير التذاكر.
كما يتم دراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران ومكاتب
السياحة و اإلرشاد السياحي و االستقبال الفندقي والعمل في الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة
واألجنحة الفندقية وخدمات التغذية والمشروبات وشركات التسويق الفندقي والخدمات الفندقية
المدعمة للفنادق مثل التموين والمحاسبة الفندقية وخدمات وتنظيم المعارض و المؤتمرات وشركات
خدمات الحج والعمرة وشركات النقل والشحن الجوي و خدمات بيع وتسويق السلع السياحية.
 //انتهى //
 55:64ت م

_____________________________________

منذ  ٣١ساعة
عدد التعليقات ) (0جميع المقاالت )(4
جـدة  ٣2صفر  ٠3٢٥هـ الموافق  ٣9ديسمبر  ٣١٠٢م واس
ينتظم حاليا ""٣92متدربا بقسم الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة في فترة تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين
وتشتمل على ستة فصول تدريبية إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع
الخاص.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن خريجي الكلية من قسم الفندقة والسياحة مؤهلون
وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي  ،مشيرً ا إلى أن التدريب في هذه
التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة
في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة.
وأضاف السريعي أنه يتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف على
مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري والعملي على أعمال
وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية
للسوق المحلي و العالمي و استخدام برنامج كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران
والحجوزات.
ولفت أنه يتم التدريب أيضا ً على برنامج الخطوط الجوية العربية السعودية المستخدم حاليا ً مع إلمام المتدرب
بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران و نظام األسعار واإلصدار لتذاكر
الطيران والتدريب على إجرااات تسعير التذاكر

_____________________________________

" "692متدربًا في الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة
جـدة  62صفر  5341هـ الموافق  62ديسمبر  6154م واس
ينتظم حاليا "" 622متدربا بقسم الفندقة والسياحة بكلية تقنية جدة في فترة تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين
وتشتمل على ستة فصول تدريبية إضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في أحد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع
الخاص.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن خريجي الكلية من قسم الفندقة والسياحة
مشيرا إلى أن التدريب في
مؤهلون وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ,
ً
هذه التخ صصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة والحديثة وذلك باالستفادة من خبرات الدول
المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة.
وأضاف السريعي أنه يتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف على
مفهوم السياحة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري والعملي على أعمال
وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية
للسوق المحلي و العالمي و استخدام برنامج كمبيوتر جاليليو واماديوس في شركات السياحة والطيران
والحجوزات.
ولفت أنه يتم التدريب أيضا ً على برنامج الخطوط الجوية العربية السعودية المستخدم حاليا ً مع إلمام المتدرب
بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت الطيران و نظام األسعار واإلصدار لتذاكر
الطيران والتدريب على إجراءات تسعير التذاكر.
كما يتم دراسة نظم ولوائح السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران ومكاتب السياحة و
اإلرشاد السياحي و االستقبال الفندقي والعمل في الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة واألجنحة الفندقية
وخدمات التغذية والمشروبات وشركات التسويق الفندقي والخدمات الفندقية المدعمة للفنادق مثل التموين
والمحاسبة الفندقية وخدمات وتنظيم المعارض و المؤتمرات وشركات خدمات الحج والعمرة وشركات النقل
والشحن الجوي و خدمات بيع وتسويق السلع السياحية

_____________________________________

