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 Classe de BT3: (Hôtellerie) 

1- Français : Langue française – Baccalauréat technique - 3º année – Liliane Abed El 

MASSIH – Edition Blue Technology. 

2- Anglais : - Understanding   and  using  English  Grammar.  Betty AZAR  (celui  de   BT2) 

- Cours du professeur. 

3- Algèbre:  MT 302, GERMANOS. 

4- Maths financières: Adel DAOU, Sami DARGHOUTH, HOTELLERIE III. 

5- Sciences : cours de l’enseignant. 

6- Informatique : cours vendu à l’école. 

7- Le plan comptable général libanais. 

8- Calculatrice scientifique. 

9- A conseiller :  - Grand Dictionnaire Encyclopédique – Larousse ou Hachette 

       - Longman business english dictionary. 

 

 10 – الحديث في  اللغة العربية : سميه الحاج – مختار الفقيه – سنة ثالثة.

 11- الجغرافيا السياحية : للسنة الثالثة الفنون الفندقية – جورجيت عبد الساتر - 2013

 12- التنظيم الفندقي : الجزء الثالث – حنا أبي صعب

 13- تكنولوجيا المواد الغذائية علم التغذية : الجزء الثالث – حنا أبي صعب

 14- الفنون الفندقية : التكنولوجيا والمختبر – البكالوريا الفنية – إختصاص إنتاج الطهو – الجزء الثالث – أنطوان الحاج

 15- إدارة الفنادق : التكنولوجية الفندقية – الجزء الثالث – حنا أبي صعب – المنهج الجديد

 16- علم الخمور والمشروبات : الجزء الثاني – السنة الثالثة – المنهج الجديد – حنا أبي صعب

 17- علم الصحة : مهى اسماعيل – السنة الثالثة – المنهج الجديد

 18- علوم اجتماعية : )من المدرسة(

 19- القانون : شهادة البكالوريا الفنية – البيع  - اإلنتاج – إختصاص الفنون الفندقية – خالد تابت – طبعة عام  2011

 20- مدخل الى علم اإلدارة: الفنون الفندقية للسنتين الثانية والثالثة – نادر صبرا )كتاب السنة الثانية(

 21- كتاب المطبخ اللبناني: تأليف أنطوان الحاج

 22- كتاب التعليم الديني : تقدمة من المدرسة

 23- الكتاب المقدس

 

 
 

Fournitures  pour la classe de BT3 

1 FILE DE 10 CHEMISES 3 CAHIERS FRANÇAIS CARREAUX  

PAPIERS DOUBLES GRANDES  2 CAHIERS ARABES CARREAUX 

  2 PAQUETS PAPIER CLASSEUR GRAND FORMAT  

 2 CAHIERS  UNIV.  (150 FEUILLES ET 200 FEUILLES) 


