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Saudi Arabians Chefs Development Society 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 9102ملخص إجتماعات الربع الرابع من العام 
 9191وقرارات وخطط المجلس للعام 

 

 ربية السعودية              المحترمين السادة أعضاء مجتمع تطوير طهاة المملكة الع

 عليكم ورحمة الله وبركاته,السلام 

حستتتتتتل جتتتتتتداولها ومراجعتهتتتتتتا وتحليلهتتتتتتا,  9102داللتتتتتته إجتماعتتتتتتات  هايتتتتتتة العتتتتتتام  تمتتتتتت  بحم

شتتت ول المجتمتتتتع  وإتختتتتاق القتتترارات كتتتا متتتا يختتتص     المقتتترري كتتتا كتتتا عتتتام ميلتتتاد  لم اق تتتة       

حتتتتتتتت  شتتتتتتتهر    9102ارتيستتتتتتتتد, وأمتتتتتتتتدت كترتهتتتتتتتا متتتتتتتن شتتتتتتتهر أكتتتتتتتتوبر   الطهتتتتتتتو  المه تتتتتتتا  

 .9102 وكمبر

 المشاركين في الإجتماعات:الأعضاء 
 أعضاء مجلس إدارة المجتمع. -0

 أعضاء الفريق المتقدم)البرتقالا(. -9

 روؤساء الأ دية. -3

 روؤساء ومست ار  الم اطق. -4

 أعضاء من الم ظمات الطهوية الدولية. -5

 نقاط التركيز في الإجتماعات هي: 

 .القيم والمبادئ  .0

 أدوات العما. .9

 ,أ  طة الم طقة الغربية  .3

  الأعضاءإدارة  -

 للبرامج والأ  طة.  مراجعة وت ظيم عام -

 ,ت ظيم المجتمع  .4

 إدارة ش ول الأعضاء. -

 والأهداف. التطلعاتم اق ة  -

  ,أ  طة الم طقة الوسط  وال رقية  .5

 حلول التأسيس -

 تحديد خطط الت  يط -

 إدارة ش ول الأعضاء -

 ,لجال الويكس مس ولية  .6

 لخطط الت فيذتفكير إبداعا   -

 التعليمتأسيس لج ة  -
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 أ دية المجتمع الطهوية, .7

 إدارات الأ دية ت ظيم  -

 المهام والإلتزام -

 .لجال الويكس تفكير إبداعا  .8

 .9195-9191خطط وتطلعات العام .2

 محاور الإجتماعات/ الشؤون المحلية:
 ,ش ول المجتمع العام 

 مراجعة أهداف المجتمع. -0

 مراجعة جدول أ  طة الم طقة الغربية. -9

 والم اهج.موضوع الدروات  -3

 موضوع المسابقات الطهوية. -4

 موضوع الميزا يات. -5

 موضوع الأ دية الطهوية. -6

 .والمسميات مت ظيم مجلس الإدارة وتوثيق المها -7

 موضوع الصلاحيات والمهام. -8

 موضوع إحتياجات  كريق العما الإدار  -2

 كز التدريل.اموضوع مر -01

 موضوع إدارة العلاقات/ و الأعضاء. -00

 والخبر وجازال.موضوع مجتمع الرياض  -09

 مراجعة خطط المبادرات. -03

 مراجعة أداء وتقييم مستوى عام/أكراد. -04

 

 ,شؤون مجتمع المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية 

 الم اطق, وتهيئة ال  ط م ها.موضوع تأسيس إدارة  -0

 موضوع الترشيحات والإختيار. -9

 موضوع الخطط الإستراتيجية. -3

 موضوع آليات الت  يط المه ا. -4

 آلية تهيئة كريق العما/الأعضاء.موضوع  -5
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 ,شؤون المجتمع الدولي 

 مراجعة أهداف المجتمع الدولية. -0

 و المحتمله. هيلات المتاحهستمراجعة ال -9

 Wics م اق ة موضوع لج ة التعليم الدولية  -3

 Wicsموضوع لج ة الأبحاث والتطوير الدولية  -4

 موضوع  برامج اللجال الم تركة. -5

 لج ة التعليم والأبحاث والتطوير.ودعم موضوع  كرص تمويا  -6

 

 Q-4219السادة والسيدات الطهاة الأعضاء و المستشارين المشاركين في الإجتماعات

 

 المسمى الإسم 

 إستقصاء معلوماتا. أعضاء مجتمع ارتيستد 

 رئيس الإجتماع ش.ها ا زين 10

 , الأمين العامكاتل وم سق الإجتماع ش.علاء داوود 10

 C&Fمديرة مركز التدريل -ال ائل الثا ا  كييراش.كيفيال  10

 مدير برامج التعليم والتدريل ش.أحمد دياب 10

 التدقيق والمتابعة ش.محمد البراك 10

 مست ار الم طقة الغربية ش.علا ال حاس 10

 مرشح رئيس م طقة – مست ار م طقة الج وبية ش.ماجد آل حسن 10

 الأعضاءمس ول ش ول  ش.محمد كاروق 10

 ال  ول الأكاديمية والثقاكية – مست ار المجلس د.عبدالرحمن أبو شال 10

 الروؤساء وال واب أعضاء( 6) أعضاء إدارات الا دية 01

 الإ تاج الإعلاما – رئيس  اد  إستذواق ش.أحمد مساوى 00

 التطوير الإبداعا – تطوير الم اريع ش.عد  وكا 00

 الت  يط- أ دية الرياض ش.عبدالله آل غدرال 00

 ةال رقيالم طقة رئيس مجتمع  ش.علا العلا 00

 التخطيط الإستراتيجا – مست ار المجلس أ.أ ورحلما 00

 رئيس مجتمع الرياض ش.راكال العريفا 00

 AFLورعاية التموياش ول – C&Fالمدير العام  م.عارف شاهين 00

 رئيس مجتمع الوسط  ش.سعيد مجرشا 00

 لأمن وسلامة الم اريع-مست ار المجلس باسم سالمد.  00

 عضو متعاول –الخدمات الإبداعية  علاء باحطاب 01
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 المجلس الت فيذ .  WICSأعضاء مجلس 00

 الإبداعا-التطوير المه ا ش.يوسف خميس 00

 الإ تاج كريق الإ تاج الإعلاما 00

 المتعاو ين  ال ركاء والرعاة 24

 الفريق المتقدم أيمن بازرعة .ش 00

 السكرتير المساعد محمد السكرال .ش 00

 إدارة الأ دية بلال هوساو  ش. 00

 إدارة الأ دية رضوال السبحالش. 00

 إدارة الأ دية ال يف دارين السدة 00

 إدارة الأ دية ش. اريج كتح الدين 01

 إدارة الأ دية ش.معتز ب تن 00

 إدارة الأ دية ش.ربيعة مكوار 00

 إدارة الأ دية ش.محمد الصي ا 00

 إدارة الأ دية ش.  جود بكر 00

 إدارة الأ دية ش.عبدالحميد السلطا ا 00
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 ملخص الإجتماعات                     

 القيم والمبادئ:أولاً, 
ي تتتتتدد مجتمتتتتتع تطتتتتتوير طهتتتتتاة المملكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية علتتتتت  تب تتتتتا القتتتتتيم والمبتتتتتادئ     

والأخلاقيتتتات الحستتتت ة والعمتتتا علتتتت  تهتتتتذيل وتطتتتوير التتتتذات و قتتتتا الخبتتتري ضتتتتمن المجتمتتتتع      

 حتتتتتن  عتتتتتتز بخطط تتتتتا لتطتتتتتوير خبرات تتتتتا المه يتتتتتة والعلميتتتتتة والثقاكيتتتتتة   المتخصتتتتتص والعتتتتتام.

وال متتتو ضتتتمن مجتمتتتع مبتتتادر و  تتتط ي تتتتج بإبتتتداع وي متتتو بإستتتتمرار, وليصتتت ع للحاضتتتر بيئتتتته         

لمتخصصتتتتتتتة و المتقدمتتتتتتتة و الم اكستتتتتتتة ضتتتتتتتمن    الخصتتتتتتتبة الثريتتتتتتتة بالمهتتتتتتتارات والعقتتتتتتتول ا  

أقرا هتتتتا مه يتتتتاً وعلميتتتتاً وثقاكيتتتتاً وإجتماعيتتتتا لتصتتتتميم مستتتتتقبا  تتتتاما ومتقتتتتدم مب تتتتا علتتتت          

الكتتتتوادر المحليتتتتتة المتميتتتتتزة وإ تاجاتهتتتتا وأعمالهتتتتتا الخلاقتتتتتة و المتتتت ثرة القادمتتتتتة متتتتتن مورثهتتتتتا     

 الثقاكا الماد  واللاماد .

 

العربيتتتة الستتتعودية,  جتتتدد الولتتتاء والطاعتتتة لختتتادم      حتتتن كتتتا مجتمتتتع تطتتتوير طهتتتاة المملكتتتة     

الحتتتترمين ال تتتتريفين الملتتتتد ستتتتلمال بتتتتن عبتتتتدالعزيز آل ستتتتعود, و عتتتتد أهل تتتتا ومجتمع تتتتا أل        

 .9131 رؤى المملكة الحالية والمستقبلية كول خير عول لتحقيق أهداف و

 

إل أعضتتتتاء مجتمتتتتع أرتيستتتتتد العتتتتاملين تطوعيتتتتاً علتتتت  خدمتتتتة شتتتت ول المجتمتتتتع والأعضتتتتاء        

أل العمتتتتتا متتتتتع الجماعتتتتتة وبتتتتترو   لم تتتتتاركين بكتتتتتا حتتتتتل وعطتتتتتاء وشتتتتتغف كلهتتتتتم يتتتتتدركول   ا

المستتتت ولية علتتتت  قتتتتدر   هتتتتما  وااء الاكضتتتتا ل تتتتا جميعتتتتاً  وقتتتتد أثبت تتتت   الفريتتتتق هتتتتو أستتتتاس التتتتأد   

أما تتتة العمتتتا   همعتتتاتقجميعتتتاً علتتت    وا  وقتتتد حملتتت متتتن خيتتترة الطهتتتاة أرتتتحاب التتتوكرة    هتتتم وأ 

أيتتته الستتتادة    جتتتا   كلولتتتا تضتتتاكر جهتتتودكم  طريتتتق مجتمع تتتا هتتتذا لل   واكيتتته  ورستتتم  والإخلتتتاص

وتعتتتتتاو كم وإخلارتتتتتكم  لمتتتتتا حقق تتتتتا أ   جتتتتتا ا أو تقتتتتتدم  كتتتتتاقبلوا م تتتتتا عبتتتتتارات         دات يوالستتتتت

الث تتتاء البستتتيطة التتتتتا لتتتا تتتتتوكيكم حقكتتتم لك هتتتتا ت عبتتتر لكتتتم عتتتتن متتتدى اكتخار تتتتا بالعمتتتا متتتتع          

 . تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاجحا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثلكم  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغوف كريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 

العمتتتا الجمتتتاعا   ال متتتو, و علتتتم تمامتتتاً أل   حتتتن  علتتتم جيتتتدا أل المعركتتتة  تتتور درب كتتتا طريتتتق      

يم ح تتتا القتتتدرة علتتت  توجيتتته الإ جتتتازات   أل هتتتذا هتتتو القتتتدرة علتتت  العمتتتا معتتتاً برؤيتتتة م تتتتركة  و  

الفرديتتتتة باتجتتتتاي الأهتتتتداف  قلتتتتد هتتتتو الوقتتتتود التتتتذ  يستتتتمح لل تتتتاس العتتتتاديين بتحقيتتتتق  تتتتتائج       

 غير عادية.

و تتتدرك  معتتتاً يمك  تتتا أل  فعتتتا الكثيتتتر,    بمفرد تتتا يمك  تتتا أل   جتتتز القليتتتا جتتتداً  لكتتتن        علتتتم أ  تتتا  

ل الموهبتتتتتتتة تجعلتتتتتتتد تفتتتتتتتوز بالألعتتتتتتتاب  ولكتتتتتتتن العمتتتتتتتا الجمتتتتتتتاعا يجعل تتتتتتتا  حصتتتتتتتد  جيتتتتتتتداً أ

التقتتتدم  والعمتتتا   كتتتول معتتتاً هتتتذي هتتتا البدايتتتة  والبقتتتاء معتتتاً هتتتو , و عتتتا أ تتته ع تتتدما البطولتتتات

و  ا  تتتتتتائج جهتتتتد م تتتتتترك لكتتتتتا كتتتتترد كيهتتتتتا, الإ جتتتتازات الم ظ متتتتتة هتتتتت معتتتتاً هتتتتتو ال جتتتتتا , لتتتتتأل  
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ل التتتتت خرين يكو تتتتتول دائمتتتتتاً بجا بتتتتتد ويفتتتتتوزول  ال تتتتتاء الجميتتتتتا كتتتتتا العمتتتتتا الجمتتتتتاعا هتتتتتو أ 

ل ر أيتتتتتذكال ة  ولكتتتن الفريتتتتق يتغلتتتل علتتت  الصتتتتعاب, و حتتتن  عيتتتد     التتتأكراد تلعتتتتل اللعبتتت  معتتتد,  

 .فريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ال جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوك كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد يتوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف عليتتتتتتتتتتتتتتتتتتته مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير      

 

 0101الأهداف والروئ,ثانياً,
 

ستتتتوف يوارتتتتا مجتمتتتتع تطتتتتوير طهتتتتاة المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية ت فيتتتتذ خطتتتتة مجتمتتتتع       

تكتتتتتتتوين وتطتتتتتتتوير   تريتتتتتتتدارتيستتتتتتتتد الإستتتتتتتتراتيجية لتحقيتتتتتتتق أهتتتتتتتداكها وطموحاتهتتتتتتتا والتتتتتتتتا   

مجتمعتتتتتات طهويتتتتتة متخصصتتتتتة   تتتتتطة ومتطتتتتتورة لتمريتتتتتر الخبتتتتترة كتتتتتا مختلتتتتتف جوا تتتتتل          

تطويريتتتتتة خصتتتتتبة  التخصتتتتتص والتخصصتتتتتات قات العلاقتتتتتة, وت ميتتتتتة وخلتتتتتق بيئتتتتتة معركيتتتتتة و      

لت ميتتتتتتتتة التتتتتتتتأكراد والكيا تتتتتتتتات الستتتتتتتتعودية المتخصصتتتتتتتتة, والم اكستتتتتتتتة بالأيتتتتتتتتد  والعقتتتتتتتتول  

 المبدعه والم تجة للم اكسة دولياً ضمن مختلف كئات التخصص.

 

 القرارات : ثالثاً, 

 العامة التالية:القرارات على بالإجماع ت صويتم الت0-0

 

 المتعاو ه والمجتمع.تفعيا خطة الأ  طة الم تركة بين القطاعات  -0

 .9102إعلال إ تهاء بطولة أبطال ارتيستد للعام  -9

 إحصاء وتحديد  قاط الترقا لأعضاء المجتمع. -3

 .9191بدأ تفعيا مجتمع الرياض مطلع العام  -4

 تفعيا ترتيبات ت  يط الم طقة الج وبية وال رقية. -5

 .9191أ دية طهوية أو متخصصة خلال العام 4إ  اء  -6

 كريق المسابقات الدولية.زيادة عدد أعضاء  -7

 ركع عدد  المدربين الطهويين كا المجتمع. -8

 بدأ تطبيق برامج أطعمة من أجا طلاب المدارس. -2

 تفعيا حقيبة الم اركات الأوروبية. -01

 تفعيا أ  طة  اد  ال خبة. -00

 .WICSدعم لج ة التعليم ولج ة الأبحاث والتطوير  -09
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 الإدارية التالية:تم التصويت بالإجماع على القرارات 0-0
ال تتتتتتيف محمتتتتتتد كتتتتتتاروق متتتتتتديراً ل تتتتتت ول الأعضتتتتتتاء,     إلتتتتتت  شتتتتتت ول الأعضتتتتتتاء  توكيتتتتتتا مهتتتتتتام   -0

 مجلس إدارة المجتمع.أعضاء ويسجا ضمن سجلات 

 –مجتمتتتتتع ارتيستتتتتتد الريتتتتتاض  ب تتتتتاء علتتتتت  المعتتتتتايير ومستتتتتتوى التتتتتأداء, توكيتتتتتا مهتتتتتام  رئتتتتتيس      -9

, ويستتتتجا ضتتتتمن    9191الم طقتتتتة الوستتتتط  إلتتتت  ال تتتتيف )راكتتتتال العريفتتتتا( بتتتتدأ متتتتن العتتتتام         

مجلتتتتتتتس إدارة المجتمتتتتتتتع, وتوكتتتتتتتا إليتتتتتتته مهتتتتتتتام إ  تتتتتتتاء مجلتتتتتتتس إدارتتتتتتتته   أعضتتتتتتتاء ستتتتتتتجلات 

 الت فيذ .

)أحمتتتتد راشتتتتد(و بتتتتدأ متتتتن العتتتتام     توكيتتتتا مهتتتتام ت  تتتتيط أ ديتتتتة مجتمتتتتع الريتتتتاض إلتتتت  الأستتتتتاق      -3

إدارة الت فيذيتتتتة كتتتتا مجتمتتتتع الريتتتتاض, والمستتتتاعدة كتتتتا إ  تتتتاء    , ويستتتتجا عضتتتتواً كتتتتا التتتت 9191

 جتمع ارتيستد الرياض.مأ دية ك ول طها 

إعتمتتتتاد توكيتتتتا مهتتتتام )الم استتتتبات والت تتتتريفات( إلتتتت  ال تتتتيف )أريتتتتج عبداللتتتته كتتتتتح التتتتدين(         , -4

 .9191بدأً من

إعتمتتتتتتاد تستتتتتتجيا ال تتتتتتيف )أريتتتتتتج  و  تتتتتتتائج المهتتتتتارة المتخصصتتتتتتة ب تتتتتاء علتتتتتت  معتتتتتتايير التتتتتتأداء,  -5

متتتتتدربا ل ربين المه يتتتتتين المعمتتتتتتدة مهتتتتتاراتهم عبداللتتتتته كتتتتتتح التتتتتدين( ضتتتتتمن ستتتتتجلات المتتتتتد   

 ة و كا كئة التخصص)مطابخ الم طقة الغربية(.يالبرامج السياح

, إعتمتتتتتتاد تستتتتتجيا ال تتتتتتيف )داريتتتتتن الستتتتتتدة(   ب تتتتتاء علتتتتتت  معتتتتتايير التتتتتتاداء,وتواكق الإهتمامتتتتتات    -6

متتتتدربا أطعمتتتتة متتتتن أجتتتتا طلتتتتاب  لضتتتتمن ستتتتجلات الطهتتتتاة المه يتتتتين المعتمتتتتدة مهتتتتاراتهم  

 .9191المدارس بدأً من العام

تمتتتتتتاد تستتتتتتجيا ال تتتتتتيف)دارين الستتتتتتدة( ضتتتتتتمن ستتتتتتجلات الطهتتتتتتاة   إع ب تتتتتتاء علتتتتتت  المعتتتتتتايير,   -7

المه يتتتتتتين المعتمتتتتتتدة مهتتتتتتاراتهم ضتتتتتتمن ستتتتتتجلات متتتتتتدربا البتتتتتترامج الستتتتتتياحية وكتتتتتتا كئتتتتتتة       

 كا المجتمع. 9191طهاة الصغار( بدأً من التخصص) رفوف ال

ب تتتتتتاء علتتتتتت  المعتتتتتتايير,  إعتمتتتتتتاد تستتتتتتجيا ال تتتتتتيف)ربيعة مكتتتتتتوار( ضتتتتتتمن ستتتتتتجلات الطهتتتتتتاة        -8

هتتتتتتاراتهم ضتتتتتتمن ستتتتتتجلات متتتتتتدربا البتتتتتترامج الستتتتتتياحية وكتتتتتتا كئتتتتتتة      المه يتتتتتتين المعتمتتتتتتدة م 

 .9191التخصص )مطابخ الم طقة الغربية( بدأً من 

( ضتتتتتمن I-CHEFمجتمتتتتتع الريتتتتتاض( والعلامتتتتتة التجاريتتتتتة)–تستتتتتجيا ال تتتتتيف )عبداللتتتتته الخ فتتتتتور  -2

 سجلات الداعمين الرئيسين للمجتمع.

ا تأستتتتتتتيس يتتتتتتتاض, وتفعيتتتتتتتترشتتتتتتتيح كريتتتتتتتق إدار  مستتتتتتتاعد لتأستتتتتتتيس أ  تتتتتتتطة مجتمتتتتتتتع الر  -01

 الم طقة ال رقية والم طقة الج وبية.

 تستتتتتتتجيا الستتتتتتتادة المتطتتتتتتتوعين التاليتتتتتتتة أستتتتتتتمائهم كتتتتتتتا ستتتتتتتجلات مست تتتتتتتار  المجلتتتتتتتس   -00

 :حسل التخصص

a. و أستتتتتاق التخطتتتتيط الإستتتتتراتيجال تتتت ول لأستتتتتاق أ تتتتور حلمتتتتا مست تتتتار المجلتتتتس   ا ,

 مساعد كا لج ة الأبحاث و التطوير.
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b.    لل تتتت ول الأكاديميتتتتة و الثقاكيتتتتة,     لتتتتسالتتتتدكتور عبتتتتدالرحمن أبوشتتتتال مست تتتتار المج

 و أستاق مساعد كا لج ة التعليم.

c.     ل شتتتت ول التتتتدعم  المتتتتالا   ومستتتت و التستتتتويق, المه تتتتدس عتتتتارف شتتتتاهين مست تتتتار

 والإست مار.

d. .الأستاق محمود الج دلا مس ولأً عن ال  ول الإعلامية 

 

بحتتتتاث ذي المستتتتاعدين كتتتا لج تتتتتا التعلتتتيم والأ  اتكريتتتتق عمتتتا متتتتن  الأستتت  تفعيتتتا خطتتتتة تكتتتوين    -09

, بمستتتتتاعدة اعضتتتتتاء المجتمتتتتتع المه تتتتتا كتتتتتا المملكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية,      WICSوالتطتتتتتوير 

 .9191مصر, ماليزيا خلال الربع الأول من العام 

المواكقتتتتتتة علتتتتتت  دعتتتتتتم الأعمتتتتتتال التأسيستتتتتتة للج تتتتتتتا التعلتتتتتتيم والأبحتتتتتتاث والتطتتتتتتوير حستتتتتتل       -03

 الخطة الموضوعه.

إدارة المجتمتتتتتع ال تتتتتيف )ستتتتتلطال  قبتتتتتول إستتتتتتلام مهتتتتتام ال ائتتتتتل الستتتتتابق لتتتتترئيس مجلتتتتتس     -04

و تتتتدعم كتتتتا   فهم رغبتتتتته كتتتتا إ تهتتتتاج طريتتتتق جديتتتتدة لتمريتتتتر خبراتتتتته المحترمتتتته,     الستتتتهلا(, و تتتتت 

متتتا لتتته ستتتبيا لت ميتتتة المجتمتتتع الطهتتتو  الستتتعود , وبإستتتم المجتمتتتع  قتتتدم لتتته كتتتا ال تتتكر        

لعربيتتتتتة والعركتتتتال علتتتتت  متتتتتا قدمتتتتتة وبذلتتتتته لخدمتتتتتة طهتتتتتاة مجتمتتتتتع تطتتتتتوير طهتتتتتاة المملكتتتتتة ا   

 طيلة كترة خدمته. السعودية

حستتتتتتتل قتتتتتتتوا ين كتتتتتتتتاب العضتتتتتتتوية يستتتتتتتجا ال تتتتتتتيف) ستتتتتتتلطال الستتتتتتتهلا( ضتتتتتتتمن لج تتتتتتتة      -05

 مست ار  المجتمع,  فع الله بعلمه وبه وبمن حوله.

هتتتتتذي  ا المجتمتتتتتع, وكتتتتتتح بتتتتتاب التطتتتتتوع لملتتتتت ء  ن ال تتتتتواغر المهمتتتتته كتتتتت ت ستتتتتيق الإعلتتتتتال عتتتتت  -06

 ال واغر حسل المهام المطلوب أدائها.

 التطويرية التالية:القرارات تم التصويت بالإجماع على 0-0
 تأسيس لج ة خارة لترشيحات  اد  ال خبة. -0

ياحية وإشتتتتتتتهار بتتتتتتترامجهم التدريبيتتتتتتتة   إعتمتتتتتتتاد الصتتتتتتتلاحيات الخارتتتتتتتة بمتتتتتتتدربا البتتتتتتترامج الستتتتتتت    -9

 المتخصصة.

, والتتتتذ  يتمحتتتتور حتتتتول تمريتتتتر   الم اكستتتتات الدوليتتتتة  تفعيتتتتا المستتتتتوى التتتتتدريبا الثالتتتت  لفريتتتتق   -3

 مهارات المطابخ العصرية.

 ةطتتتتتوير الحقائتتتتتل التدريبتتتتتت  تلج تتتتتة خارتتتتتة متتتتتتن المتتتتتدربين المتطتتتتتوعين والأعضتتتتتتاء ل     تأستتتتتيس  -4

 المتخصصة.

 وتوثيقها. ةهيلية المه يلبرامج التدريبية التأسيسية والتأتثبي  ا -5

 تثبي  دورة البرامج ال هرية كا كاكة مجتمعات ارتيستد. -6

 تثبي   موقج دور  بطولة أبطال أرتيستد حسل التعديلات المعتمدة. -7

 اد إستراتيجية برامج التطوير ضمن الم اكسة.إعتم -8
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 تطوير الأ ظمة الإلكترو ية والمتصفحات.لتc&fدعم  -2

 (برامج من أجا الطهاة المحتركين.)إعادة ت  يط  -01

 .9191لعام كتح باب التطوع كا عضويات الطهاة المدربين للجميع بداية من ا -00

 مراجعة برامج تطوير كئات العضوية.إعادة  -09

البتتتترامج الرئيستتتتية  معتتتتايير حستتتتل والج سيات,جيا لجميتتتتع الفئتتتتات العمريتتتتة  بتتتتاب التستتتتكتتتتتح  -03

 والأ دية, ويراع  العدد الإستيعابا لكا  اد .

إعتمتتتتتاد البتتتتترامج الإست تتتتتارية التطويريتتتتتة لروؤستتتتتاء الم تتتتتاطق والأ ديتتتتتة بواستتتتتطة مست تتتتتار      -04

 المجلس الدكتور باسم سالم, ويتم الت سيق بواسطة سكرتارية المجتمع.

 دورات التطوير الذاتا وك ول الإدارة.تفعيا  -05

يقتتتوم    بترشتتتيح التتترئيس كقتتتط, والتتتذ  بتتتدوري   تعتتتديا  ظتتتام إ  تتتاء الأ ديتتتة, بحيتتت  يلتتتزم ال تتتاد     -06

 بإ  اء إدارة ال اد  الت فيذية حسل المهام.

 –الحلويتتتتتتتتات  –المتخصصتتتتتتتتة كتتتتتتتتا ك تتتتتتتتول متتتتتتتتزج الم تتتتتتتتروبات   إستتتتتتتتتحداث بتتتتتتتترامج التتتتتتتتتدريل -07

 المطابخ العصرية العالمية.

 حا رعوبات تفعيا حقيبة الم اسبات الدولية.ل 9102دراسة الفترة تحليا و -08

 لحا رعوبات تفعيا حقيبة التدريل الدولا الم ترك. 9102تحليا ودراسة الفترة  -02

 حقيبة الأبحاث والتطوير المحلية ات تفعياحا رعوبل 9102تحليا ودراسة الفترة  -91
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 التالي:تم التصويت بالإجماع على اعتماد 0-0

 إعتماد التعديا الجديد لل عار والإبقاء عل  المضامين التعريفية كما ها. -0
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 إعتماد أساليب ونماذج العمل حسب الصلاحيات والهيكله: 0-0-0

 
 إعتماد أساليب ونماذج العمل حسب الصلاحيات والهيكله: 0-0-0
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 التالي:هو  0101هيكل المجتمع الرئيسي الرسمي للعام  0-0-0

 مجلس إدارة المجتمع العام,0-0-0-0

 التصويت المسمى   إسم العضو

 ال يف ها ا محمد زين
 .رجا أعمال

 رئيساً للمجلس

 

 يحق له

 ال يف كيفيال كييرا
 .C&F .COمديرة مركز الخدمات والتدريل 

 ائل ثا ا ومس ولة البرامج 

 ال سائية.

 يحق له

 ال يف علاء داوود
 . C.HUBسلسلة  –رئيس الطهاة 

 يحق له أمي اً عاماً.

 ال يف محمد كاروق
 .التموين العربا–رئيس قسم مطبخ 

 يحق له مديراً ل  ول الأعضاء

 ال يف أحمد دياب
 برج طريق الملد–ا لاكيد –ال يف الت فيذ  

 يحق له مديراً للتعليم والتدريل

 ال يف محمد البراك
 شركة سياكة الدولية –شيف ت فيذ  

 يحق له التدقيق والمتابعه مديراً ل  ول

 ال يف علا العلا
 رجا أعمال. –شيف ت فيذ  

 يحق له رئيساً لمجتمع الم طقة ال رقية

 ال يف ماجد آل حسن
 رجا أعمال. -شيف متخصص 

 يحق له الج وبيةرئيساً لمجتمع الم طقة 

 ال يف راكال العريفا

 .ميرا كوود –ال يف الت فيذ  

 يحق له لمجتمع م طقة الرياضرئيساً 

 ال يف سعيد مجرشا
مست ف  القوات المسلحة –ال يف الت فيذ  

 الحدود ال مالية. –

 رئيساً لمجتمع الم طقة الوسط 

 وال مالية.

 يحق له

 ال يف علا ال حاس
 الحرس الوط ا. –شيف ت فيذ  

 يحق له متخصص–مست ار  المجلس 

 ال يف يوسف خميس
 ريفولفر اسكتل د–مدير عمليات وشيف ت فيذ  

مست ار ش ول التطوير الف ا 

 المه ا.

 يحق له

 ال يف عد  وكا
 شيف مستقا

 يحق له مست ار اً لتطوير الم اريع 

 ال يف محمد السكرال
 C&F CO مساعد شيف

 لا يحق له المساعد الإدار  للرئيس

 الأستاق أحمد راشد
 شركة ش ايدر –مدير م اريع 

مس ولاً عن ش ول ت  يط ا دية 

 م طقة الرياض

 لا بحق له
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 السادة المتطوعين لخدمة المجتمع مستشاري مجلس الإدارة من 0-0-0-0

 الع بربن رالح الدكتور علا 
مست تتتتار  رئتتتتيس هيئتتتتة الستتتتياحة  

 والتراث الوط ا. 

 ال يف توماس قوقلر
رئتتتتيس الإتحتتتتاد العتتتتالم لجمعيتتتتات    

 .ك ول الطها

 حلما الأستاق أ ور
التتترئيس الستتتابق لجمعيتتتة التتتإدارة,    

 كاتل متخصص.

 الدكتور باسم سالم
, عضتتتتو متتتتدير م تتتتاريع شتتتتركة كيتتتتا 

 .مجلس إدارة المجتمع

 الكوتش أشجال أبو رزيزة
,جامعتتة كيميائية,قاتتتامدربتتة تطتتوير 

 الملد عبدالعزيز

 الدكتور محمود العايش
مست تتتتتتتتتتار تطتتتتتتتتتتوير م سستتتتتتتتتتا  

 وت ظيما, مه دس معمار .

 عارف شاهينالمه دس 
متتدير عتتام شتتركة طهتتاة  وأطعمتتة,    

 مقيم شركات معتمد.

 الدكتور عبدالرحمن أبو شال
أكتتتتاديما جامعتتتتتة الملتتتتد ستتتتتعود,   

 ال داب والف ول.

 الأستاق محمد ال ريف
مست تتتتار تستتتتويق شتتتتركة الرؤيتتتتة    

 التسويقية.

 الأستاق حسين خبرا ا

  اشط كا ت مية القادة

 الأستاق وديع كيصا ب جابا

 ومست ار قا و امحاما 

 آخرول..

 

  الإدارة التنفيذية, 0-0-0-0

 المسمى   إسم العضو

 ال يف ها ا محمد زين
 رجا أعمال.

 لمجلسرئيس ا

 

 ال يف كيفيال كييرا
 .C&F .COمديرة مركز الخدمات والتدريل 

  ائل ثا ا ومس ولة البرامج ال سائية.

 ال يف علاء داوود
 . C.HUBسلسلة  –رئيس الطهاة 

 عام.ال والسكرتير  أمين

 ال يف محمد كاروق
 التموين العربا.–رئيس قسم مطبخ 

 مدير ش ول الأعضاء

 ال يف أحمد دياب
 برج طريق الملد–لاكيجا  –ال يف الت فيذ  

 لتعليم والتدريلامدير 

 ال يف محمد البراك
 شركة سياكة الدولية –شيف ت فيذ  

 ش ول التدقيق والمتابعهدير م

 محمد السكرالال يف 
 C&F CO مساعد شيف

 المساعد الإدار  للرئيس

 ال يف أريج كتح عبدالله كتح الدين
 ومدربة متخصصة شيف 

 مديرة الم اسبات والت ريفات

 المه دس عارف شاهين
 المحدودة C&Fمدير عام شركة 

 مس ول التمويا وال  ول المالية
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 إدارات المناطق التنفيذية, 0-0-0-0

 جتمعرئيس الم ها ا محمد زينال يف 

 الأمين العام ال يف علاء داوود

 مدير ش ول الأعضاء ال يف محمد كاروق

 جتمع الم طقة ال رقيةم رئيس ال يف علا العلا

 مجتمع الم طقة الج وبيةرئيس  ال يف ماجد آل حسن

 مجتمع م طقة الرياض رئيس ال يف راكال العريفا

 مجتمع الم طقة الوسط  وال مالية. رئيس ال يف سعيد مجرشا

 ش ول ت  يط ا دية م طقة الرياض مس ول الأستاق أحمد راشد

 

 المعتمدين لدى المجتمع,وأصحاب الإختصاص  الخبراء لمدربيناالمتطوعين من  0-0-0-0

 ال يف ها ا زين
 أرتيستد مجتمع

 ال كييرايال يف كيف
 C&Fمديرة مركز الخدمات والتدريل 

.CO. 

 علاء داوود ال يف
 . C.HUBسلسلة  –رئيس الطهاة 

 ال يف أحمد دياب
برج –ا لاكيد –ال يف الت فيذ  

 طريق الملد

 ال يف محمد البراك
شركة سياكة  –شيف ت فيذ  

 الدولية

 ال يف راكال العريفا
ميرا -سهيا –ال يف الت فيذ  

 .كوود

 ال يف سعيد مجرشا
مست ف  –ال يف الت فيذ  

 .القوات المسلحة

 ال يف علا ال حاس
 الحرس الوط ا. –شيف ت فيذ  

 ال يف عد ال يما ا
 رجا أعمال –شيف ت فيذ  

 ال يف ميلود طحيطح
مست ف  الملد   -شيف ت فيذ  

 كيصا التخصصا.

 ال يف زكا الذهبا
شركة أعمال  –شيف ت فيذ  

 إسلام

 ال يف محمد مجاهد
 شركة الدبلوماسا –مدير الإ تاج 

 العلاقاال يف قيس 
 رئيس جمعية كرسال الطها

 محمد زاهدال يف 

 شيف متخصص 

 أحمد مساوى
 رئيس  اد  إستذواق

 

 الأندية المعمتدة لدى المجتمع, 0-0-0-0

FPC 
  اد  ك ول تقديم الأطعمة.

 الرئيس  جود بكر

PBC 
  اد  ك ول الأخباز والحلويات

 الرئيس معتز ب تن

SCC 
  اد  ك ول المطبخ السعود .

 الرئيس ربيعة مكوار

RCC 
  اد  طهاة الرياض )مرشح(

 

NHC 

 نادي التغذية والصحة )مرشح(

 ECCنادي النخبة.

   اد  خاص
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 وهي كالتالي: 0100رابعاً إعتماد نتائج بطولة أبطال ارتيستك للعام 

 / مرحلة الأ  طة المستمرة9المرحلة  / مرحلة التأسيس0المرحلة 

 / مرحلة المنافسات الدولية0المرحلة  الفردية /مرحلة الم اكسات3المرحلة 

 

 

 

 مرحلة التأسيس, ,0المرحلة 0-0

 الأ دية عدد الأ دية الم اركة

5 

 0أ دية المرحلة 0أ  طة المرحلة  تائج (23) 0عدد مهام المرحلة

 FPC اد  ك ول تقديم الأطعمة 63 10

 SCC اد  المطبخ السعود  35 5

 PBCوالحلويات اد  الأخباز  33 4

 SBC اد  الجزارة السعود  72 15

 RCC اد  طهاة الرياض 32 0

 

 

 

 

 

 مرحلة الأنشطة المستمرة, ,0المرحلة 0-0

 الأ دية عدد الأ دية الم اركة

  اد  ك ول تقديم الأطعمة 3

  اد  المطبخ السعود 

  اد  الأخباز والحلويات
  اد  الجزارة السعود 

 الرياض اد  طهاة 

 9أ دية المرحلة 9أ  طة المرحلة  تائج (6) 9عدد مهام المرحلة

 FPC 439 83الم جز  – 63المهام 

 PBC 912 39الم جز  98-الماهم 

 SCC 037 99الم جز  -90المهام 
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 الجولة الأولى -مرحلة المنافسات الفردية, ,0المرحلة 0-0

 الأ دية عدد الأ دية الم اركة

 تقديم الأطعمة اد  ك ول  3

  اد  المطبخ السعود 

  اد  الأخباز والحلويات
  اد  الجزارة السعود 

  اد  طهاة الرياض

 كرق الأ دية الأعضاء المرشحين بإسم ال اد 

 ال يف أريج عبدالله .0

 ال يف خالد رابر .9

 ال يف إي اس خضر  .3

 ال يف رضوال السبحال .4

FPC 

 ال يف دارين السدة .0

 السلطا ا. ال يف عبدالحميد .9

 ال يف ك دية موس  .3

 ال يف معتز ب تن .4

PBC 

 ال يف بلال هوساو  .0

 ال يف رؤى ال يخ .9

 ال يف عبدالإله الهبا .3

 ال يف كهد المالكا .4

SCC 
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 المرحلة الثالثة, –الجولة الأولى نتائج  0-0

 المتأهلين الجولة ال تيجة الإسم

  ال يف أريج عبدالله .0

78 
 لأولىا

 

الطبق 

 الرئيسي

 أريج عبدالله

 إي اس خضر  84 ال يف خالد رابر .9

  85 ال يف إي اس خضر  .3

  61 ال يف رضوال السبحال .4

 المتأهلين ال تيجة الإسم

 دراين السدة 78 ال يف دراين السدة .0

 ك دية موس  62 ال يف عبدالحميد السلطا ا .9

  77 ك دية موس  .3

  63 معتز ب تن .4

 المتأهلين ال تيجة الإسم

 بلال هوساو  89 بلال هوساو  .0

 عبدالاله الهبا 68 رؤى ال يخ .9

  83 عبدالإله الهبا .3

  71 كهد المالكا .4
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 المرحلة الثالثة, –نتائج الجولة الثانية  0-0

 المتأهلين المرحلة ال تيجة الإسم

 الثا ية 63 أريج عبدالله
قائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

محليتتتتات متتتتع  

 م روب

 ك دية موس 

 دارين السدة 65 إي اس خضر 

 إي اس خضر  78 دراين السدة

  83 ك دية موس 

  69 بلال هوساو 

  تعطا عبدالاله الهبا

 

 .النتيجة هي متوسط علامات الحكام 

 

 _أفراد الثالثةالمرحلة  –نتائج الجولة النهائية  0-0

 راقاال تيجة لمرحلة تحويا طعام مص ع إل  طعام  ال هائا الإسم

 41ج  01ث  5ت  95ب  91أ  

 34 6.5 3 06.5 07 00 ك دية موس 

 37.5 8.5 3.5 91 08.5 00 دراين السدة

 36.5 6 3.5 06 08.5 00 إي اس خضر 

 

 أ : التق يات والمهارة,

 ب: الإبتكار والت اغم.

 ت: رحة وسلامة الغذاء.

 ث: رحة التركيل وتصميم الم يو

 

 :0100مجتمع ارتيستك جوائز بطل بطولة أبطال 

  قطة للفريق, كا كئة الأداء. 011 -0

 .9191أحقية إستخدام جميع المراكق خلال العام  -9

 الترقا للفريق التالا. -3

 أحقية تمثيا المجتمع كا الم اكسات الدولية. -4

 .9102كأس وباجة وشهادة البطا  -5
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 المرحلة الثالثة, –نتائج جولة تنافس فرق الاندية  0-0

 01ج  05ت  01ب  95أ  الجولة ال هائا 

FPC 00  الت اكس

 كرق-الجماعا 

16 16.5 12 32.5 

PBC 01 21.5 18.5 13 37 
SCC 00 16 15 10 31.5 

 أ: تق يات عما الفريق.

 ب:الإبداع والإبتكار.

 ت:ت اغم أطباق القائمة.

 ج:الطعم والذوق.

 :0100ارتيستك في بطولة أبطال مجتمع )أندية( البطل  جوائز الفريق

  قطة موزعة بالتساو  بين الاداء والعما مع الفريق. 011 -0

 .9191خلال العام  المراكق كاملةإستخدام  أكراد( 4الفريق) أحقية -9

 .9102علم و باجة وشهادة ال اد  البطا للعام  -3

 0100للجوائز الأساسية للعام  النتائج النهائية,خامساً, 

 الإسم ال تيجة

 ال يف دارين كيصا السدة .9102 الأكرادبطا م اكسات 

  اد  الأخباز والحلويات .9102الفريق البطا لم اكسات الفرق 

 ال يف اريج عبدالله كتح الدين .9102 الأكثر   اطاً  يفال

 ال يف  جود بكر .9102 اكضا رئيس  اد 

  ال يف أحمد قياب .9102 أكضا مدرب

 ال يف محمد البراك

 كييراال يف كيفال 

 .9102الأبطال  العضوية الفخرية وباجة شهادة 

 

 

 

 

 سعادة الأستاق حسين خبرا ا.

 سعادة الدكتور علا الع بر.

 سعادة الدكتور محمود العايش.

 سعادة الكابتن محمد م اط.

 سعادة الأستاق محمد ال ريف.

 سعادة الأستاق عبدالله الجعيد.

 سعادة الدكتور باسم باع ر.

 توماس قوقلر.سعادة ال يف 

 سعادة الأستاق أ ور حلما.

 سعادة الأستاق وليد الح او .
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 سادساً,  

 البرامج والمنافسات. – 0100إحصائيات العام 
 فاعلينعدد المت كئة ال  اط عدد الأ  طة

 متدرب 61 /التدريلال هرية  01

 عضو 61 م اطق( 3ت  يط الأ دية) 3

 عضو   ط 31 الأ دية 34

 عضو إدار  95 إجتماعات  9

 مت اكس /مدرب/إدار  92 تهيئة الم اكسات 5

 المجتمع بالتعاول مبادرات وط ية 3

 

 المحلية والدولية 0100قائمة الفريق المشارك في منافسات  0-0

   الاسم الم اركه    قهبيه كضيه برو ز دبلوما درع

 مجموع جوائز المجتمع المجموع 2 7 10 9 3

 0 محمد كاروق اوزبكستال    1 

 9 دارين السدي اوزبكستال   1  

 3 اريج عبدالله اوزبكستال   1  

تركيا بطولة كأس     1 

 البيستر 

 4 رجاءوابرار

تركياحلال  1 1 1  

 اكسبووكوديكس

 5 مريم عتيق

 6 جيهال الحوت شرم وكوديكس  2 1 2 

 7 هيفاء  الزبيد  شرم  2 2  

 8  صرالمالكا شرم   1  

 2 معتز ب تن كوديكس    1 

 01 اسامه محمد  كوديكس  1   

 00 هيفاء عبد الهاد  كوديكس    1 

 09 كريق الكيد  كوديكس  1   

 03 حبيل جبريا كوديكس    1 

 04 عبدالرحمن الجابر  كوديكس   2  1
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كوديكس و  1   1 1

التيمي  بيكر  

 وبيستر 

 05 اي اس خضر 

 06 ك دية موس     0 0 0

ميدالية     

الويكس 

 الذهبية

شهادة 

 wicsتحكيم

 07 علاء داوود
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 سابعاً,  

   إحصائيات العامة, 0100ملامح العام 

 

 شاركاتم

 دولية 

العروض 

الجماهيرية 

والأنشطة 

 العامة

عدد 

المستفيدين 

من البرامج 

 خلال العام

 

 عدد

 الأيام 

 

عدد 

 المناطق

 

 انشطة

 التهيئة 

 

 العام

 

5 2 352 30 1 4 2018 

4 37 995 300 3 5 2019 

 

 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

2018 2019

 انشطة التهيئة

 عدد المناطق

 مشاركات دولية

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2018 2019

العروض الجماهيرية واألنشطة 
 العامة

 مشاركات دولية
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 راد المعرفة والإلمام والإتقان,أف

 عدد المستجد

 أ دية

 عدد ال اشئ

 أ دية

 عدد المتقدم

 أ دية

 الترقا

 المجتمع

 العام

12 13 15 5 2018 

20 8 23 09 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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 عدد المستجد عدد الناشئ عدد المتقدم الترقي
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الأعضاء ال  ط  دعد

 طيلة العام

 كريق عدد أعضاء

 الم اكسات 

 المستفيد من التهيئة

إجمالا عدد 

 المستفيدين

 9109م ذ 

 أو لاين -عملا 

إجمالا عدد 

المسجلين 

كا 

ك وكات 

 المجتمع

 العام

61-81  92 01,111 +  428 2018 

81-25  90 01,111 +  590 2019 
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المس ولية 

 الإجتماعية الدولية

عدد ساعات الم اركة 

 الدولية

ساعات أ  ط 

 عضو

عدد الساعات 

 ال  طة للمجتمع

 العام

0 481 0311 9641 2019 

ساعات/يوم4 تتضمن التدريل لجان دولية ساعات/يوم8    

 

 

 مجموع جوائز المجتمع ذهبيه فضيه برونز دبلوما درع

 92 م اكسينعدد ال 9108 0 6 06 02 5

 06  اكسينالمعدد  9102 2 7 10 9 3
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المس ولية 

 الإجتماعية الدولية

عداد الموقع الإلكترو ا 

 الرسما

9102 

معدل متابعا 

 –المجتع 

 لمجموع الأكراد

وسيلة التوارا 

 الرسمية

 العام

9 

 أكثر الدول متابعة

 

 Instagram-Main 2019 جميع الوسائط

-لجال التعليم والأبحاث

 الويكس

   اطاًأكثر الصفحات 

 

0.5M+ 36,4K  
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 امج المجتمع:علاقات المجتمع المحلية والدولية ذات الصلة ببر ثامناً, 

 كئة الجهه

 وزارة الخارجية (0

 هيئة السياحة والتراث الوطني (0

 النادي الثقافي بجدة (0

 وزارة الصحة (0

 نماء المنورة (0

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (0

 حكومي

 الأمم المتحدةمنظمة أصدقاء  (0

 موروثنا –الجمعية السعودية للحفاظ على التراث  (0

 شركة بويكر لصحة وسلامة الغذاء (0

 مستقل

  WACSالإتحاد العالمي للطهاة عضويات  (0

  WICSالإتحاد الإسلامي لمنظمات الطهي عضويات تأسيسية  (0

 الطهوية في كل من : منظماتالعلاقات المجتمع مع  (0

 مصر .4 تو س .3 المغرب .9 الجزائر .0

 لب ال .8 الأردل .7 كلسطين .6 تركيا .5

 الإمارات .09 جامبيا .00 المالديف .01 كرواتيا .2

 قبرص .06 الما يا .05 البرازيا .04 كر سا .03

البوس ة  .07

 والهرسد

 إيرل دا .91 ج وب اكريقيا .02 سويسرا .08

 ال ي ال .94 اليو ال .93 اقربيجال .99 اوزبيكستال .90

 طاجكستال .98 قرقزستال .97 داغستال .96 روما يا .95

 اوكرا يا .39 روسيا .30 الصين .31 اليابال .92

 اله د .36 باكستال .35 ب جلادش .34 ماليزيا .33

  امريكا.ش .32 إسبا يا .38 إيطاليا .37

 

 منظمات

 طهوية

 الرعاة شركة طهاة وأطعمة المحدوة. (0
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 تاسعاً,  

 أعضاء المجتمع والراعي شركة طهاة وأطعمة المحدوة,ل التقريبية مصروفاتال

 ال ر  إجمالا المصروكات العامة

 مصاريف ت غيلية. ريال89111

 الدولية.مصاريف الم اركات  ريال44111

 مصاريف تهيئة مقر المجتمع. ريال951111

 المجموع العام. ريال376111

 

 +99 أ دية - 9191عدد الأعضاء المرشح قبول عضوياتهم 

 +0  9191عدد المدربين المرشح قبول عضوياتهم

 

 

 

 عاشراً,

 إنجازات أهداف العام: 

 التطويرية.عل  وتيرة الأ  طة إدارة البرامج الأساسية والحفاظ  -0

 الأ ظمة والقوا ين الأساسية وإعتمادها.إحكام  -9

 .9191وتصميم  ظام أ دية المجتمع وملامج خطة ب اء  -3

 أ دية المجتمع وتحليا ال تائج.تفعيا  -4

 تفعيا  ظام الترقا والمكاكأت. -5

 .9108تعزيز المصادر التمويلية وحا رعوبات متراكمه م ذ  -6

 تأسيس مجتمع الرياض. -7

 بر وجازال.تهيئة مجتمع الخ -8

 ت فيذ خطة المبادرة الوط ية. -2

 للمرحلة التطويرية القادمة.تهيئة الأعضاء المميزين  -01

 أل يكول جميع أعضاء المجتمع عل  رأس العما. -00

 ية والعلمية والثقاكية المحلية والدولية.تعزيز المكا ة المه  -09
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Saudi Arabians Chefs Development Society 

 الحادي عشر, 

سوف تتبع نظام التطوير عبر  0101للعام )التعليم والتدريب( إستراتيجية التطوير 

 :ك وتتوزع في التالي حسب الفئاتأنشطة ومنافسات بطولة أبطال ارتيست

 

 الفئة الفئة

 التعليم والتدريب , المدربين الإداريين :

تحدد البرامج التطويرية للطهاة المدربين 

 في المجتمع تحت الفئات التالية:

 ورش عما تطوير المهارات ال خصية. -0

 تطوير المهارات المتخصصة.ورش عما  -9

 ورش عما المطابخ الإختبارية/سعود  -3

 ورش عما الحقائل التدريبية -0

 التعليم والتدريب, الفريق المتقدم:

 ورش عما تق يات المطابخ العالمية. -0

 ورش عما المطابخ العصرية. -9

 ورش عما تطوير المهارات ال خصية. -3

 ورش عما المطابخ الإختبارية/سعود  -4

 والتدريب, الفريق الناشئ:التعليم 

 ورش عما الإلمام بالأساسيات. -0

 ورش عما المطبخ السعود  الحدي . -9

 ورش عما تراكيل ال كهات والتقديم. -3

 ورش عما أسس الضياكة والف دقة. -0

 التعليم التدريب, الفريق المستجد:

 البرامج التدريبية الأساسية. -0

 ورش العما العامة. -9

 

 

 التوكيق,, الله   سأل

 ملخص التقرير.إ ته  

 

 

 مجلس إدارة                               

 مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية


