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الفنادق و القرى السياحية - 8

  ٌيصز انجذَذج  –ذىرَذ يعذاخ َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نفُذق انثارو 

  ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك ويعذاخ اإلَذار انُذوٌ نرىسعاخ فُذق  يىفُثُك

 انًطار

  ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نصانح االحرفاالخ تفُذق شُزاذىٌ ههُىتىنُس 

    ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نصانح انغالَاخ و غزفح كهزتاء انضغط انعانٍ و

 انماهزج –انًىنذ االحرُاطٍ و غزفح يضخح انغاسنفُذق سًُزايُس إَرزكىَرُُرال  حجزج 

  انماهزج–ذىرَذ يعذاخ َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نهًزكش انزَاضٍ تفُذق شُزاذىٌ ههُىتىنُس  

   ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلطفاء انرهمائٍ تاسرخذاو رشاشاخ انًُاِ وَظاو حُفُاخ انحزَك نرىسعاخ

 شُزاذىٌ انجُشج   فُذق 

  ذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نفُذق تُزايُشا تانجُشج

   ذصًُى وإعذاد يىاصفاخ ولىائى انًعذاخ وانزسىياخ انرُفُذَح ألعًال ذطىَز َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز

 اإلسكُذرَح – انًُرشِ   واإلطفاء انرهمائٍ نفُذق شُزاذىٌ تانحزَك 

  ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نًطعى فُذق ساَد كاذزٍَ تجُىب سُُاء

   ذصًُى وإعذاد يىاصفاخ ولىائى انًعذاخ وانزسىياخ نُظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك وَظاو اإلطفاء

 نفُذق شُزاذىٌ األلصز   انرهمائٍ 

   انثحز األحًز  –ذىرَذ َظاو اإلَذار اِنٍ  انًثكز تانحزَك نمزَح انىسُح انسُاحُح تانغزدلح 

 ذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنً انًثكز تانحزَك نفُذق ههُىتىنُس تسفاجا  

  ذصًُى وذىرَذ وذزكُة َظاو اإلَذار اِنٍ انًثكز تانحزَك نًطعى يحًذ عهً فزع انثىرج 

  ذىرَذ وذزكُة َظاو اإلطفاء انرهمائً تزشاشاخ انًُاِ نفُذق انجىنف سىيا تاي  سفاجا

  ذىرَذ و ذزكُة َظاو االَذر االنً نكاسَُى فُذق أَرزكىَرُُرال انغزلح

  ذىرَذ و ذزكُة َظاو االطفاء انرهمائً  تزشاشاخ انًُاج نفُذق حُاخ رَجُُسً سىياتاي سفاجا

  ذىرَذ َظاو االطفاء انرهمائً و انُذوي نفُذق روتُسىٌ سىياتاي سفاجا

 ذىرَذ َظاو االطفاء انرهمائً و انُذوي نفُذق شُزاذىٌ سىياتاي سفاجا 
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  ذىرَذ و ذشغُم َظاو االَذار انًثكز تانحزَك نمزَح انفزوسُح  تانغزدلح

  ذىرَذ وذزكُة َظاو االَذار انًثكز تانحزَك نكاسَُى فُذق أَرزكىَرُُرال انغزدلح 

 االطفاء انًطاتخ انرهمائً نهحزَك فُذق جزاَذ سُش انغزدلحذىرَذ وذزكُة َظاو  

 االطفاء واالَذار انًثكز نهحزَك فُذق جىنً فُم االلصزذىرَذ وذزكُة َظاو  


