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للتسجيل ا�ن !
برنامج التعليم التبادلي الذي يتيح فرصة العمل مع التعلم في عدة

مناطق حول  المملكة للطالب والطالبات

يعلن معهد البحوث والدراسات االستشارية وكلية إدارة ا�عمال
بجامعة أم القرى بالشراكة مع مجموعة أمريكانا الشرق ا�وسط

عن فتح باب القبول

الدبلوم المهني �دارة المطاعم و الضيافة
الدفعة الثانية 

966531239555+

https://uq.sa/ZhTxR1


 الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة 

أهداف البرنامــج
الدفعة الثانية

تأهيل كوادر إشرافّية
  و إدارّية لقطاع المطاعم .

المساهمة في برنامج توطين الوظائف
 بقطاع المطاعم العاملة بالمملكة العربّية الّسعودّية .
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 الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة 

مميزات 
الدفعة الثانية

يقدم البرنامج للطالب:
١- دبلوم مهني احترافي في ادارة المطاعم والضيافة. 

٢- التعيين وحصول المتدرب على راتب من شـــركة أمريكانا طوال فترة البرنامج.

٣- فرصه عمل تنافســـيه و مضمونه في احدى مطاعم شركه امريكانا بسالسل كنتاكى و                                                                                                                            
هارديز و كرسبي كريم و فرايدايز.

٤- الحصول على شـــهادة الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة من جامعة أم القرى. 

٥- الحصول على شـــهادة خبـــرة عملية من مجموعـــة أمريكانا تضم العالمـــات التجارية وتفيد 
بالمهارات التي اكتســـبها الطالب العامل من البرنامج ومخرجاته التعليمية.

٦- الحصـــول علـــى فرصة ترقيـــة لمنصب اشـــرافي بعد ١٢ شـــهر من الدراســـة مع زيـــادة راتب 
للمتفوقين.

٧-الحصـــول على فرصة لترقيات اعلى للطالب المتميزين بعد التخرج بمســـمى ( طاقم خدمة - 
مشرف فريق - مساعد مدير مطعم - مدير مطعم )

مدة الدبلوم

توزيـــع  ســـيتم 
التدريبـــي  البرنامـــج 
المقدم من أمريكانا 
فصـــول   ٥ علـــى 
لمـــدة   , دراســـية 
ســـنتين - ٤فصـــول 
أكاديميـــة  دراســـية 
وفصل صيفي واحد

 الفئة العمرية

١٨ - ٣٥ سنة 
طالب وطالبات

 الموقع
مكة- جدة

- الرياض- الدمام 

راتب شهري

٢١ يوم٤٠٠٠ ريال
مدفوعة

ا½جر

تأمين
طبي

تسجيل في
التأمينات

ا�جتماعية

إجازة سنوية
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الحصول على الشهادة الثانوية.

ذكور و إناث. 

سعودي الجنسية.

العمر بين ٣٥-١٨ عام.

اجتياز المقابلة الشخصية بشركة أمريكانا.

العمل بشركة امريكانا طوال فترة الدراسة.

 الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة 

شروط التسجيل في 
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الدفعة الثانية
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 الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة 

مراحل التقديم في 
الدفعة الثانية
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التسجيل 

1

الترشيح

2

المقابلة 
الشخصية
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بدء البرنامج
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عن طريق الرا ط
https://uq.sa/ZhTxR1
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الدبلوم المهني �دارة المطاعم والضيافة 
  الدفعة الثانية

للتسجيل اضغط هنا !
أو امسح الكود

انقر هنا
لمتابعتنا

966531239555+

https://uq.sa/ZhTxR1
https://uq.sa/ZhTxR1
https://www.instagram.com/icrsuqu/
https://www.facebook.com/icrsuqu
https://www.linkedin.com/in/icrs-uqu-a362a68a/
https://twitter.com/icrsuqu

