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 الفنادقيف إدارة الدبلوم العايل  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4
 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى

 احملتسبةالساعات 
 (نظري -عملي -معتمدة )

المستوى 
 األول

 3-0-3  مقرر اجباري مبادئ صناعة الفنادق 

 3-0-3  مقرر اجباري  العمليات الفندقية 
 3-0-3  مقرر اجباري القوى العاملة في الفنادق 
 3-0-3  مقرر اجباري التسويق و المبيعات الفندقية  
 3-0-3  قرر اجباريم المحاسبة الفندقية 

 3-0-3  مقرر اجباري المشتريات و التخزين  

المستوى 
 الثاني

 3-0-3  مقرر اجباري  فن الخدمة في االغذية و المشروبات 
 3-0-3  مقرر اجباري انتاج االغذية في الفنادق 
 3-0-3  مقرر اجباري المكاتب االمامية في الفنادق 
 3-0-3  مقرر اجباري ي الفنادقاالشراف الداخلي ف 

 3-0-3  مقرر اجباري التدريب الصيفي  
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 نموذج

 راسيتوصيف المقرر الد
 

  

 

 

   صناعة الضيافة مبادئ المقرر:اسم   

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 30/2/1440تاريخ التوصيف:  

 ارة السياحة والفندقة كلية إدارة األعمال / إدالقسم:  /الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: . أ
 

                   مبادئ صناعة الضيافة       ورمزه:  . اسم المقرر الدراسي 1

 رمز المقرر:  

 ساعة  42. عدد الساعات المعتمدة:                                  2 .1

  االعمال الفندقيةدبلوم إدارة يقدم ضمنه المقرر الدراسي: برنامج . البرنامج )أو البرامج( الذي 3 .2
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .3
 د. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: اليوج5 .4
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: اليوجد6 .5

 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر7 .6

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .أ 

    

 %20 سبة:الن اليوجد التعليم اإللكتروني .ب 

    

 ----- النسبة: اليوجد تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج 

    

 ----- النسبة: اليوجد بالمراسلة .د 

    

 ----- النسبة: اليوجد أخرى .ه 
 

 

 األهداف  . ب
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مفهوم ، حيث يتم إستعراض بصناعة السياحة والضيافة الطالب تعريفمن دراسة هذا المقرر هو  الهدف

وانواع السياح  ،لضيافة وانواعهم وما تتضمنها من قطاعات أخرى ودورهم في االقتصاد العالميالسياحة وا

. عند اإلنتهاء من دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب واهم المحفزات التي تدفع االفراد على السفر

 القدرات والمهارات اآلتية:

 بالمفاهيم الرئيسية للسياحة والضيافة اإللمام  1

ف العوامل التي ساهمت االتطورات التاريخية والسياقات الجغرافية للسياحة والضيافة واستكشعلى ف التعر 2

 في هذا التطور

الضيافة بما في ذلك على سبيل المثال: قضايا التغيير االقتصادي وعلى السياحة  المؤثراتفهم تأثير  3

 واألخالقي واالجتماعي والتكنولوجي

 كل صناعة السياحةمكونات وقطاعات وهيباإللمام  4

 

 كيفية تطوير وحتسني  املقرر الدراسي      
 

تخص منظمات  التيعلى أهم المواقع السياحية الدولية المعتمدة والحكومية على شبكة اإلنترنت  االطالع -أ

المعلومات الهامة التي تنشر  والتيصناعة السياحية،  فيدولية أو حكومات رائدة والضيافة السياحية 

 .تطورات قطاع السياحة والضيافة أهمبتعرف 

تخص موضوع الدراسة من خالل مواقع  التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات -ب

 فيالدول الرائدة  فيالمؤتمرات على اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع المختلفة، 

 صناعة السياحة.

المراجع ذات الصلة بموضوعات المقرر، سواء الموجودة بمكتبة الكلية أو تلك إمداد الطلبة بأسماء -ج 

 اإلصدارات الموجودة بالمكتبات العامة وإرشادهم الى  كيفية طرق الوصول اليه

 

 

 وصف المقرر الدراسي . ج

 وصف عام للمقرر:

ي الضوء على مقدمة لمبادئ ونظريات ومفاهيم السياحة وصناعة الضيافة. يلق يتناول المقرر دراسة

واالجتماعية  مواضيع مثل: تاريخ وتطور الصناعة؛ دافع المسافر واحتياجات المستهلك؛ اآلثار االقتصادية

، وانواهاللصناعة؛ والسفر المحلي والدولي. كما يناقش العناصر الرئيسية لصناعة السياحة  والثقافية

مات السياحية. كما تم توسيع الدورة ، وأنماط السياحة والمرافق والخدوانواعهاومنتجات الضيافة 

 ستكشاف المهن في صناعة الضيافة والسياحة.ال
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 اسةجدول باملوضوعات حمل الدر -أ 

 ساعات التدريس األسبوعترتيب  قائمة الموضوعات

 3 األول األسبوع مقدمة لصناعة السياحة والضيافةالفصل االول: 

 3 الثاني األسبوع تعريف السائحالفصل الثاني: 

 3 الثالث األسبوع السياحة والسفر كعلم موحد: الفصل الثالث

 3 الرابع األسبوع محفزات السفر:   الفصل الرابع

 3 األسبوع الخامس القطاعات المختلفة لصناعة السياحة ودورها: الفصل الخامس

 3 األسبوع السادس الوجهات السياحية: الفصل السادس

 3 األسبوع السابع أسواق السائح: الفصل السابع

 3 الثامن األسبوع امتحان منتصف الفصل الدراسي

 3 األسبوع التاسع السياحة الدينيةالفصل الثامن: 

 3 األسبوع العاشر مقدمة لصناعة الضيافةالفصل التاسع: 

 3 األسبوع الحادي عشر 1مقدمة لقطاع الفنادقة الفصل العاشر: 

 3 األسبوع الثاني عشر 2لضيافة مقدمة لقطاع االفصل الحادى العشر: 

 3 األسبوع الثالث عشر مقدمة لقطاع الحج والعمرةالفصل الثانى عشر: 
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 مقدمة لمؤسسات الطوافةالفصل الثالث عشر: 
 3 األسبوع الرابع عشر

 3 األسبوع الخامس عشر مقدمة المؤسسات شركات العمرةالفصل الرابع عشر: 

  س عشراألسبوع الساد النهائي االمتحان

 42 14 عدد االسابيع وعدد ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 مكونات املقرر )جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .1

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42 ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد 34 ساعات التدريس الفعلية

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 34 الساعات املعتمدة

 

 ساعات 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا:  .2

 أساليب التعليم والتعلم       

 نظرية محاضرات .1
 مناقشات مفتوحة .2
 محاضرات تطبيقية .3
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 م للمقررخمرجات التعل

 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 املعرفة 1

 

1-1 

 

مقدمة في مبادئ ونظريات ومفاهيم السياحة وصناعة 

 الضيافة

 

 المحاضرة، واالمتحانات .1
 ةالشفهية والتحريري

 منهجي ببحث التكليف- .2
 ضيعموا بأحد متعلق

 المادة

 تطبيقية أمثلة تقديم .3
 

، ذلك حالة دراسة .4
بإجراء  الطالب بتكليف

 بواسطة االنترنت بحث

 

االسئلة  .1
 المباشرة

 
اإلمتحانات  .2

الدورية 
والمفاجئة 
 التحريرية

مناقشة العناصر الرئيسية لصناعة السياحة ، ومنتجات  1-2

 الضيافة ، وأنماط السياحة والمرافق والخدمات السياحية

 حاضرة، واالمتحاناتالم

 ةالشفهية والتحريري

االسئلة 

 المباشرة

شرح الجوانب التنظيمية والتشريعية واألخالقية لألعمال  1-3

 السياحية واستكشاف المهن في صناعة السياحة والسياحة

 ت، والتكليفالمناقشا

 باألبحاث القصيرة

 واألعمال

 األخرى العلمية

األسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

 تلفةالمخ

 المهارات المعرفية 2

2-1 

 

التكيف مع المواقف والطلبات  ان يكون الطالب قادرا على

 الجديدة من خالل تطبيق و / أو تحديث معارفه ومهاراته

 

 

 

 مع  الجماعية المناقشة .1
 .تطبيقية نماذج انتقاء

 

منهجي  ببحث التكليف .2
مواضيع  بأحد متعلق
 المادة

 

االختبارات  .1
 المختلفة

 

ئلة األس  .2
 المباشرة
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2-2 

إظهار وتطبيق التفكير التحليلي والنقدي وتوليف التفاهمات 

في مجال السياحة والضيافة. تحديد االفتراضات ، وتقييم 

البيانات من حيث األدلة ، والكشف عن المنطق أو المنطق 

الكاذب ، وتحديد القيم الضمنية ، وتعريف المصطلحات 

 .بشكل مناسب وتعميمها بشكل مناسب

 

 

الواجبات واالنشطة  .1
 االسبوعية

 

 متعلقة بحوث اعداد .2
 .ومناقشتها بالموضوع 

 

 

 

 

 

تقييم  .1
االبحاث 
 الفردية 

 

 االمتحانات .2
 الشفهية

والتحريرية 

الدورية 

 والمفاجئة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
 

 إدارة األداء الفعال داخل بيئة فريق

اللقاءات مع المسئولين 

المقابالت الشخصية و

 والممارسات العملية

مالحظة ورصد 

الطالب أثناء 

النقاش مع 

 الطالب االخرين

 ان يصبح الطالب قادرا على المسؤولية عن التعلم الخاص 3-2
العمل في مجموعات 

 والمناقشات الجماعية

 تصحيح وتقييم 

 التحليل نتائج

 والمناقشات

 بها قام التي

 الطالب

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال 4

أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدم التطبيقات القياسية )مثل  4-1

Microsoft Officeبفعالية لعرض البيانات وعرضها ) 
 اعطاء التمارين التطبيقية

تقويم التمارين 

 التطبيقية

التحليلية  تطوير مهارات االتصال على أن يكون الطالب قادرا 4-2

 والشفوية

الشرح من خالل  .1
 التطبيقات العملية

 بشركات العمليالتدريب  .2
 السياحة إن أمكن

االختبارات 

 المتنوعة
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التواصل بشكل واضح وموجز وفعال  قادرا على الطالب يكون ان 4-3

 شفويًا وكتابيًا.

والتزويد بالمعلومات  التوجيه

 المطلوب البحث فيها

تقييم األبحاث 

ومراجعة 

الطالب فيما 

أعدوه من 

 أبحاث

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(   5

5-1    

 

 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، 

 كتابة مقال،  خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
 التقييم النهائي نسبته من األسبوع احملدد لتسليمه

 درجة 10  االبحاث والتقارير 1

 درجة 10 بشكل مستمر اثناء المحاضرات االختبارات القصيرة 2

3 
 تقديم عرض شفهي وابحاث

االسبوع الخامس واالسبوع الرابع 

 درجة 10 عشر

 درجة 10 االسبوع الثامن االختبارات التحريرية الدورية 4

 درجة 20 عشر االسبوع الحادي مشروع جماعي 5

 درجة 40 بعد انهاء الفصل الدراسي اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 اجملموع 
 

 درجة 100 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 
 قع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. مقدار الوقت الذي يتو

  
 

 مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية  اسبوعيااالستشارات  -

 ساعة / االسبوع2االرشاد االكاديمي لكل طالب  -

 ساعة/أسبوع 18المادة/  لألستاذ مكتبةساعات  -

م . ه
ّ
 مصادر التعل

 كتب المقررة المطلوبة:ال -في قائمة  –. أدرج 1

 مراجع أساسية لمحاضرا ت استاذ المادة

 .غيداء للنشر، دار مبادئ إدارة الفنادق (، 2015)نائل موسى سرحان  - أ

 .غيداء للنشر، دار مبادئ السياحة (، 2015)نائل موسى سرحان  - ب

 

David weaver and Laura Lawton (2010)، Tourism management. Wiley  

 

Morgan Westcott, Editor (2012) Introduction to Tourism and Hospitality in BC 

 

Introduction to tourism and hospitality (2013) by Personal, Social and 

Humanities Education  

 

 مواقع الكترونية متعلقة بالمنشات السياحية والفندقية وقوانينها 

 رجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد الم -في قائمة  –. أدرج 2 

تقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقوانين العمل بالمنشات السياحية والفندقية وتاسيس الشركات 

 وزارة التجارة واالستثمار-السياحية والفنادق

 جتماعي وغيرها:. أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل اال3

  whatsapp  Facebook- power point- Youtube-استخدام           
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 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 األسطوانات المدمجة التى تحتوى  على فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت.

ديو وصور لبعض المنشات السياحية والفندقية من شركات سياحة ونقل سياحي وأماكن ايواء برامج لعرض في -5

 الحاسوب ىبالمملكة عل

 برنامج مايكروسوفت ورردUNWTO، ICAO، IUOTO متصفح الشبكة    

 برنامج إكسل -برنامج الباوربوينت

 

 

 املرافق املطلوبة . و
 ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في

 )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(: 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 تسهيالت الزيارة الميدانية     -يةمعمل الحاسب االلي بالكل-قاعات مناسبة اللقاء المحاضرات 

 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2
 أجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للطالب

  LCD-power pointشاشة  2عدد -ة عرضشاش 2عدد –لوحة ذكية  2عدد 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، .3
 أو أرفق قائمة بها(:

 

 فيديوهات -عروض الخرائط – Data showمعمل لتقديم عروض    

 

 

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره . ز
 

 بحاث العلمية من خالل مواقع افنترنت المتخصصة وغيرهاالمستمر على أحدث األ االطالع (1

 هذا الشأن فيمراجعة اللوائح الصادرة  (2
 

 الطلبة تقييم أساليبس .

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة
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 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة

 ى المناقشة والنقدلتقييم مدى القدرة عل المناقشة أثناء المحاضرات

لنهاية الفصل  التحريري االختبار

 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم الدراسى

 

 

 للتقييم النسبي جدول تقييم الطالب والوزن

 النسبي الوزن املوعد نوع التقييم

 %50 الثامن  األسبوع السنة أعمال -االختبار النصفي

 %40 الجامعة إدارة موعد تحدده العام نهايةامتحان 

 %10 طول الفصل المناقشة فى المحاضرات

 اجملموع
 

100% 

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1

 توزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على  ارائهم كتقييم خاص بالمقرر

 م عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقوي .2

 تقييم رئيس القسم الداء استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه - أ
 التقويم الذاتي للبرنامج - ب
 المراجعة الدورية الداخلية للمقررمن خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية - ت

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 بات بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية للالجهزة والمعداتتوفير أجهزة حاس 

 االخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالب 

  متابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر وتحديثة او اضافة اجزاء او تعديل مايلزم في توصيف

 اجعتهالمقرر او في مراجعة او في طرق مر

  توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات

 المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب
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إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ، والتبادل بصورة  . أ
 دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 ح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبارات بالقسمتصحي . ب

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  . ت

 في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب  . ث

مقرر الدراسي واضافة احدث التقنيات في مجال ال ما يستجدوالتبادل بصورة دوريٍة من خالل متابعة  . ج

 والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:استطالع اراء الطالب في المقرر من  . ح

 قبل ادارة الجودة

 

 

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .4
 

الجهات الحكومية القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموارد السياحية  اطالع الطالب على أنشطة - أ

أساليب الرعاية الحكومية للحركة السياحية من خالل مؤسساتها المختلفة وذلك  وبين بالمملكة وتنميتها

 من خالل البحث في االنترنت والمجالت العلمية المطبوعة

اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر والخطط  الدراسية  المناقشة في جلسات - ب

 وخطط التطوير بالقسم العلمي

 تحديث مصادر ومحتوى ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة - ت

  اسم منسق الربنامج:
    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 العمليات الفندقيةرر: اسم املق  

 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم  20/2/1440تاريخ التوصيف:  

 قسم ادارة السياحة والضيافة –القسم: كلية ادارة االعمال  /الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ

 العمليات الفندقيةراسي ورمزه: . اسم المقرر الد1 .1

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 االعمال الفندقيةدبلوم إدارة برنامج . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 لدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: . السنة أو المستوى ا4 .4
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .5
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .6
 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى )العابدية وريع ذاخر(7 .7

 تبع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة الم8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ 

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب 

    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج 

    

  النسبة:  بالمراسلة .د 

    

   النسبة:  أخرى .ه 

 :تعليقات

باستخدام شبكة األنترنت.  اإللكترونيات التقليدية، والتعليم سوف يتم تدريس هذا المقرر بالدمج بين المحاضر

واالستراتيجيات التربوية  التعاونيالتعلم النشط والتعلم فقاعات المحاضرات التقليدية سوف يطبق فيها استراتيجيات 

على أحدث األخرى للتفاعل مع الطالب واكسابهم المهارات المعرفية الخاصة بمحتوى المقرر، فضالً عن اطالعهم 

 . اإللكترونيلها عالقة بالمادة العلمية من خالل التعليم  والتي التعليميةاالبحاث والوسائط والفيديوهات 
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 األهداف . ب

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -1

هذا المقرر سوف يساعد الطالب على التعرف على كافة العمليات الفندقية التى تتم في االقسام المختلفة 

 النتهاء من تدريس هذا المقرر سوف يكون الطالب قادر على:للفندق. عند ا

  إظهار المعرفة بالبيئة التشغيلية في قطاع الضيافة وادراك عمليات التشغيل التى تتم في كافة
، االغذية والمشروبات، الموارد البشرية، الداخليأقسام الفندق مثل المكاتب االمامية، األشراف 

 والمبيعات واألمن.الهندسة والصيانة، التسويق 

 .القدرة على عمل تحليل نقدي لممارسات اإلدارة التشغيلية في صناعة الضيافة 

  يتبعها الفندق في تعزيز وتطوير العالقة مع العمالء.  التيالفهم العميق لكافة العمليات 

  ادراك دور التكنولوجيا في صناعة الضيافة وتقييم كيفية تأثير أنظمة التشغيل على خدمة
 ضا العمالء في قطاع السياحة والضيافة.ور

  على عمليات  تأثيرهالتعرف على التغير التكنولوجي الذى حدث في العقود الماضية ومدى
 التشغيل في قطاع الضيافة، السائحين والموظفين .

  ادراك أهمية مالحظات العمالء وتعليقاتهم )التغذية العكسية( في تعزيز وتطوير الخدمات
 ى تتم في قطاع السياحة والضيافة.والعمليات الت

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

  الدراسة(.  

 

تحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحالية والحديثة في المراجعة الدورية للمقرر و -
 موضوع المقرر.

الخارجيين، الطالب  المراجعيناألخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب األعمال )الصناعة(،  -
 لتطوير محتوى المقرر

 استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة -
 تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في التخصص التوافق مع ما  -

 
 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة  . ج
ٌ
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 التعريفية أودليل الربنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
ل المثال قطاع الغرف واألغذية يتناول هذا المقرر كافة عمليات التشغيل التى تتم في أقسام الفندق المختلفة على سبي

والمشروبات وذلك إلعطاء الطالب نظرة عامة تفصيلية حول جميع اإلدارات التشغيلية في الفندق والعالقات فيما 

بينها. هذا المقرر سوف يساعد الطالب على ادراك االختالفات في عمليات التشغيل ألنواع وأحجام الفنادق 

ً فهم عميق لعقود الملكية واإلدارة التى تتبعها الفنادق، المختلفة من الفنادق المحدودة إ لى الخدمة الكاملة، وأيضا

 .ومساعديهفضالً عن التعرف على مسئوليات ومهام المدير العام للفندق 
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 املوضوعات التي  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

توفرها  التيالفندقية، الفرص المهنية  منشأةالصناعة الفنادق: نظرة عامة، تصنيف 

 الصناعة
1 3 

 3 1 اتفاقات االمتياز وعقود االدارة

 3 1 والتوجيه والرقابةاالشراف  –المدير العام للفندق 

 3 1 ادارة قسم الغرف

 3 1 الداخلياألشراف 

 3 1 التعامل مع شكاوى العمالء

 3 1 األغذية والمشروبات

 3 1 النصفي االختبار

 3 1 التسويق والمبيعات

 3 1 ادارة الموارد البشرية

 3 1 الهندسة والصيانة

 3 1 قسم االمن

 3 1 ادارة االيرادات

 3 1 المشتريات

 3 1 مراجعة

  1 النهائي االختبار

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا: .3
 ساعات 3    

 

 اخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسه .4
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -

 التعلم المناسبة.

مع مخرجات التعلم معها و وتتسق ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم  :ثانياً  -

 المستهدفة.

ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق  :ثالثاً  -

ً عملية تعلم وتعليم  مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا
 قرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني  م
 للمؤهالت

 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1

1-1 

فهم واسع لطبيعة صناعة الفنادق وتصنيفاتها 

دام التكنولوجيا الحديثة المختلفة وتأثير استخ

 على عمليات التشغيل.

 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

1-2 
معرفة شاملة وعميقة لعمليات التشغيل التى تتم 

 بأقسام الفندق المختلفة.

 ضرةالمحا

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

1-3 
تقدير وتقييم العالقة بين النظرية والممارسة 

 في مجال عمليات إدارة الفنادق.

 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط

 ةالحوار والمناقش

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(
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 املهارات املعرفية 2

2-1 

للقضايا  واالستنتاجالقدرة على التحليل 

المختلفة ذات الصلة بالعمليات الفندقية وطرح 

 .العلمياألسئلة وحل المشكالت وفقاً لألسلوب 

 

غيرة التعلم في مجموعات ص

 (تعاونيتعلم  –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 في المحاضرة المشاركةتقييم 

2-2 

القدرة على استخدام وتطبيق الفكر التحليلي 

والنقدي وفهم وتفسير المعلومات في مجال 

 العمليات الفندقية.ادارة 

علم في مجموعات صغيرة الت

 تعلم تعاونى( –)ورش عمل 

 العصف الذهنى

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 

القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل وتكوين 

 قات إيجابية ناجحة مع األخرين.عال

 

 التعلم التعاونى والعمل كفريق

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

 تقويم المناقشات الجماعية بشكل دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

3-2 
أخذ دور قيادي / إداري حسب االقتضاء وتطوير الذات 

 ياً ومهنياً شخص

 التعلم التعاونى والعمل كفريق

 الطالبالمناقشات الجماعية بين 

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

 تقويم المناقشات الجماعية بشكل دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

3-3 
االلتزام بالمعايير األخالقية للسلوك وتحمل المسئولية في 

 التعلم

 تعاونى والعمل كفريقالتعلم ال

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

 تقويم المناقشات الجماعية بشكل دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
المهمة  إلنجازلمناسبة اختيار واستخدام أشكال االتصال  ا

 سواء كانت االتصاالت الشفوية، الكتابية، الرقمية والرسوم.

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

4-2 

ترونية، ومواقع تعليمية على الويب استخدام مصادر تعلم الك

ذات الصلة بالمقرر واستخدام وسائل االتصال التعليمي 

 .الحديثة

 

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

4-3 
وتقييم أدوات االتصال المناسبة للمناقشات داخل  استخدام

 وبين أعضاء فريق العمل ومختلف شرائح الجمهور.

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

4-4 

ن أشكال االتصال ذات الصلة باألوساط التمييز بي

 األكاديمية ، واألعمال التجارية ، والحكومة ، والصناعة.

 

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

47 

 

 

 نفسية احلركية )إن وجدت(املهارات ال 5

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

الحضور –الدورية  االختبارات 1 ستمربشكل م   10% 

النصفي االختبار 2  8 10% 

/ األبحاث والتقارير الجماعيالمشروع  3  11 10% 

 %10 14 العروض التقديمية )فردية أو جماعية ( 4

النهائي االختبار 5  16 60% 

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د

 

م . ه
ّ
 مصادر التعل

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

       -      Rutherford, D. G., & O’Fallon, M. J. (2007). Hotel management and operations.              

John     Wiley & Sons.   

- BARROWS, C. W. and POWERS, T, (2009), Introduction to Management in the 
Hospitality Industry, 9th edition, John Wiley and Sons 

- O'FALLON, M. J. and RUTHERFORD, D. G. (2010) Hotel Management and Operations, 
5th edition, Wiley 

- CLARK, G., and JOHNSTON, R., (2008), Service Operations Management, 3rd edition, 
Prentice Hall (Pearson Education) 

 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

• Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 
• Hospitality Review 

• International Journal of Hospitality Management 

• International Journal of Contemporary Hospitality Management 

• Managing Service Quality 

• Service Industries Journal 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 ,whatsapp Youtupe, Facebookاستخدام مواقع  

 المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات . أدرج أي 4

 

برنامج األوبرا ، مجموعة الميكروسوفت أوفيس، واألسطوانات المدمجة التى تحتوى على مادة علمية ذات صلة بمحتوى 
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 المقرر

 

 املرافق املطلوبة . و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 
 سية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:القاعات الدرا

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1

 طالبا40قاعة تدريسية تتسع ل 

 جهاز كمبيوتر 40معمل حاسب ألى يحتوى على 

 قاعة للتعلم النشط

 وحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، والل  .2
 لوحات ذكية لعرض البيانات -
 بروجيكتور -
 أفالم وفيديوهات علمية -
 أقالم سبورة -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .3
 

 

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 صول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الح .1
 حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس أراءهملمعرفة  الدراسينهاية الفصل  فياستبيانات توزع على الطالب  -

 االسمفي نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظاتهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم كتابة  -
 ا إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة التاليةوتسليمه

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة -

 تدوير المقررات -

 الخارجية المراجعة -

 الدراسيالقسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل  تقييم رئيس -

 إجراءات تطوير التدريس: -3

  الزائرينالداخلية واالساتذة  والمراجعةتحديث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم  -

 الدراسيتشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر  -

قسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات المباشرة توجهات ادارة ال -

 والمؤتمرات العلمية للطالب

 الذاتيتشجيع عمليات التعلم  -

 تقديم بحوث علمية في مجال المقرر -

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء -

يق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدق -4
أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
مراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة تدريس  -

 تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب. من مؤسسات
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 المراجعه والتصحيح الجماعى بالقسم -

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب   -

 عمل استمارات بيان حالة للطالب المتعثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهم -
دث التقنيات والمراجع واالبحاث متابعة مايستجد في مجال المقرر الدراسي بصفة دورية واضافة اح -

 العلمية في محتوياته.
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
يتم مراجعة المقرر بشكل دورى من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته  -

 للتطورات الحديثة في التخصص. 

 المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص.تحديث  -

 األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل مستمر. -
 

  

اسم القائم بتدريس 

 :  المقرر الدراسي

نامج:   اسم منسق البر

 

    

  التاري    خ  التوقيع: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 : القوى العاملة يف الفنادقاسم املقرر  

 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

51 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى اسم  26/2/1440تاريخ التوصيف:  
 قسم ادارة السياحة والضيافة –القسم: كلية ادارة االعمال  /الكلية

 

 املقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ب . ت

 . اسم المقرر الدراسي ورمزه: القوى العاملة في الفنادق 1 .1

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  دبلوم إدارة االعمال الفندقيةبرنامج البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:  .3
 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً 

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .4
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .5
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .6
 جامعة أم القرى )العابدية وريع ذاخر( . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .و 

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ز 

    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ط 

    

   النسبة:  أخرى .ي 

 تعليقات:

باستخدام شبكة األنترنت. فقاعات  اإللكترونيسوف يتم تدريس هذا المقرر بالدمج بين المحاضرات التقليدية، والتعليم 

واالستراتيجيات التربوية األخرى للتفاعل  التعاونيالتعلم النشط والتعلم المحاضرات التقليدية سوف يطبق فيها استراتيجيات 

لمهارات المعرفية الخاصة بمحتوى المقرر، فضالً عن اطالعهم على أحدث االبحاث والوسائط مع الطالب واكسابهم ا

 . اإللكترونيمن خالل التعليم  التعليميةلها عالقة بالمادة  والتي التعليميةوالفيديوهات 
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 األهداف . ث

 ما هدف المقرر الرئيس ؟-1

وارد البشرية حيث يتناول مهام إدارة شؤون الموظفين في التخطيط يهدف المقرر لتقديم رؤية شاملة عن ممارسات ادارة الم

 والتعيين واالختيار وتقييم األداء والتدريب ، ونظم المعلومات ، والقضايا االخرى. 

 عند االنتهاء من تدريس هذا المقرر سوف يكون الطالب قادر على:

 لضيافة.ادراك قيمة وأهمية إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة وا 

  التعرف على كيفية تنظيم وتخطيط الموارد البشرية ومسئولياتها في الرقابة والقيادة لضمان نجاح المنشأت
 السياحية والفندقية.

  التقليدية والحديثة في اختيار وتعيين وتطوير الموارد البشرية.  االتجاهاتمعرفة 

 ن.تحديد طرق قياس وتقييم األداء وطرق تحفيز وتشجيع الموظفي 

 .فهم دوافع األفراد وسلوك العمل وادراك أحدث القضايا في مجال ادارة الموارد البشرية 

 التعرف على مفهوم التنوع البشرى ومبدأ تساوى الفرص وكيفية تطبيقهما 

ومات أو المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعل لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 المراجعة الدورية للمقرر وتحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحالية والحديثة في موضوع المقرر. -

يين، الطالب لتطوير محتوى الخارج المراجعيناألخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب األعمال )الصناعة(،  -
 المقرر.

 استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة. -
 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في التخصص.  -

 
 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف  وصف املقرر الدراسي . ح
ٌ
)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 يفية أودليل الربنامج(. النشرة التعر

 وصف عام للمقرر:
ً في  السياحية والفندقية على اختالف أنواعها. يتناول هذا المقرر السياسات  المنشأةتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً حيويا

التخطيط  فيعلى مهام ومسئوليات الموارد البشرية  محتواه فيوالممارسات التى تتبعها ادارة الموارد البشرية حيث يركز 

ً لعملية تفويض السلطة  واالختيار والتعيين والتدريب وتقييم االداء وغيرها من القضايا االخرى. يتعرض المقرر أيضا

العاملين والتعرف على أسبابها وطرق عالجها، فضالً عن مناقشة أحدث االتجاهات  ومشكلة دورانوتأثيرها على العاملين 

 فى السياحة والضيافة.فى مجال ادارة الموارد البشرية 
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 املوضوعات التي  ينبغي تناوهلا: .6

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 مقدمة في ادارة الموارد البشرية في صناعة الضيافة

 3 1 تخطيط الموارد البشرية

 3 1 إدارة الموارد البشرية: السياسات واإلجراءات

 6 2 تيار والتعيينعمليات واجراءات األخ

 3 1 التدريب والتطوير

 3 1 ادارة وتقييم االداء

 3 1 مفاهيم وطرق تحفيز الموظفين

  1 األختبار النصفى

 3 1 ادارة التنوع البشرى وتطبيق مبدأ تساوى الفرص

 3 1 اإلدارة والقيادة

 3 1 دوران الموظفين: أسبابها وطرق التغلب عليها

 3 1 ة: استراتيجية لرضا الموظفين والعمالءالتمكين وتفويض السلط

 3 1 استخدام المجموعات وتنمية روح الفريق في بيئة العمل

 3 1 القضايا الهامة في ادارة الموارد البشرية

 3 1 مراجعة

  1 النهائي االختبار

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7

 اجملموع أخرى يقتطب  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة
 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا: .8

 ساعات 3    

 

 اتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرت .9
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  م و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييثانيا
-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم  مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا
 م أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلز

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 املعرفة 1

رات العملي في اتخاذ القرا الواقعتطبيق المعرفة النظرية في  1-1

 السياحة والضيافة. منشأةوالممارسات في مجال الموارد البشرية في 

 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

صناعة السياحة تحديد التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية في  1-2

 والضيافة

 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

تحديد اتجاهات ومواقف الموظفين ودوافعهم وسلوكهم في مؤسسات  1-3

 السياحة والضيافة

 المحاضرة

 التعلم النشط استراتيجيات

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

معرفة مختلف استراتيجيات التوظيف الفعالة والتطوير الوظيفي التى  1-4

 تستخدمها إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة والضيافة.

 المحاضرة

 ات التعلم النشطاستراتيجي

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

 املهارات املعرفية 2

تطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وتعظيم دور إدارة الموارد  2-1

 البشرية في تحسين االداء الوظيفى وزيادة االنتاج.

لتعلم في مجموعات صغيرة )ورش عمل ا

 تعلم تعاونى( –

 العصف الذهنى

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة

2-2 
القدرة على استخدام وتطبيق الفكر التحليلي والنقدي لفهم وتفسير 

المبتكرة لمختلف القضايا المتعلقة  المعلومات وكذلك ايجاد الحلول

 بالموارد البشرية في مجال السياحة والضيافة.

 

التعلم في مجموعات صغيرة )ورش عمل 

 تعلم تعاونى( –

 العصف الذهنى

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة
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ليل الوظائف وتحديد المهام الوظيفية للتأكد من الحصول القدرة على تح 

 على الكفاءات المطلوبة لمختلف الوظائف بقطاع السياحة والضيافة.

 –التعلم في مجموعات صغيرة )ورش عمل 

 تعلم تعاونى(

 العصف الذهنى

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 لمشاركه في المحاضرةتقييم ا

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل وتكوين عالقات إيجابية 

 ناجحة مع األخرين.

 

 التعلم التعاونى والعمل كفريق

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

بشكل  تقويم المناقشات الجماعية

 دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

3-2 
 أخذ دور قيادي / إداري حسب االقتضاء وتطوير الذات شخصياً ومهنياً 

 والعمل كفريق التعاونيالتعلم 

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية بشكل 

 دوري

 لذاتياالتقييم 

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

3-3 
 االلتزام بالمعايير األخالقية للسلوك وتحمل المسئولية في التعلم

 والعمل كفريق التعاونيالتعلم 

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية بشكل 

 دوري

 الذاتيالتقييم 

 الفردية والجماعيةتقييم الواجبات 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

اختيار واستخدام أشكال االتصال  المناسبة النجاز المهمة سواء كانت  4-1

 االتصاالت الشفوية، الكتابية، الرقمية والرسوم.

 حل المشاكل

 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

لواجبات والتكاليف الفردية تقييم ا

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

4-2 
استخدام مصادر تعلم الكترونية، ومواقع تعليمية على الويب ذات الصلة 

 بالمقرر واستخدام وسائل االتصال التعليمي الحديثة.

 

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 الذاتى التعلم

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

استخدام وتقييم أدوات االتصال المناسبة للمناقشات داخل وبين أعضاء  4-3

 فريق العمل ومختلف شرائح الجمهور

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 اتىالتعلم الذ

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

التمييز بين أشكال االتصال ذات الصلة باألوساط األكاديمية ، واألعمال  4-4

 التجارية ، والحكومة ، والصناعة.

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 تىالتعلم الذا

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، 

 تقديم شفهي، مالحظة......اخل(خطابة، 
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

1 
 %10 بشكل مستمر الحضور –الدورية  االختبارات

2 
 %10 8 النصفي االختبار

3 
 %10 11 / األبحاث والتقارير الجماعيالمشروع 

4 
 %10 14 العروض التقديمية )فردية أو جماعية (

5 
 %60 16 ائيالنه االختبار

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ذ

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 
 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 

ساعة أسبوعيا تمثل ساعات مكتبية للطالب وذلك لمساعدة الطالب ودعمهم ،  18اقع يتواجد أستاذ المقرر بو -
 تقدم خدمات النصح للطالب. والتيبالكلية  االكاديميإلى وحدة االرشاد  باإلضافة

 للجامعة اإللكترونيب وبوابة التعليم ، الواتساليمياإلالتواصل المستمر مع الطالب من خالل  -

 بإعدادها يقوموا التي والتقارير والبحوث الواجبات ومناقشة لمحاضراتا أثناء الطالب متابعة -

م . ي
ّ
 مصادر التعل

                  الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –. أدرج 1

- Riley, M. (2014). Human resource management in the hospitality and tourism 

industry. Routledge.  

- Baum, T. (Ed.). (2016). Human resource issues in international tourism. Elsevier.  

- David K. Hayes and Jack D. Ninemeier (2009) Human Resources Management in 
the Hospitality Industry, John Wiley & Sons. 

- Robert H. Woods (2012) Managing Hospitality Human Resources, Fifth Edition, 
Educational Institute of the American Hotel Motel Assoc. 

- Bibhuti Bhusan Mahapatro (2010) Human Resource Management, New Age 
International (P) Ltd., Publishers. 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

- Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 

- Journal of Human Resources in Tourism and Hospitality 

- Annals of Tourism Research 
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- Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 

- International Journal of Contemporary Hospitality Management 

- International Journal of Hospitality Management 

- International Journal of Tourism Management 

- International Journal of Tourism Research 

- Journal of Hospitality and Tourism Management 

- Tourism and Hospitality Research  

- Tourism Management  

- World Hospitality and Tourism Trends 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 ,whatsapp Youtupe, Facebookاستخدام مواقع  

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

تحتوى على مادة علمية ذات صلة بمحتوى المقرر مجموعة الميكروسوفت أوفيس، واألسطوانات المدمجة التى  

 

 املرافق املطلوبة . أ أ

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 حاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات الم .4

 طالبا40قاعة تدريسية تتسع ل 

 قاعة للتعلم النشط

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5
 لوحات ذكية لعرض البيانات -
 بروجيكتور -
 أفالم وفيديوهات علمية -
 أقالم سبورة -

 دها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حد .6

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . س

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .3
 حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريساستبيانات توزع على الطالب فى نهاية الفصل الدراسى لمعرفة أرائهم  -

في نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظاتهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم كتابة األسم  -
 وتسليمها إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة التالية

 من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس .4
 المراجعه الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. -

 تدوير المقررات -

 المراجعه الخارجية -

 تقييم رئيس القسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل الدراسى -

 إجراءات تطوير التدريس: .5
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خطط والجداول الدراسية بالقسم والمراجعه الداخلية واالساتذة تحديث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة ال -
 الذائرين 

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسى -

توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات المباشرة   -
 والمؤتمرات العلمية للطالب

 ع عمليات التعلم الذاتىتشجي -

 تقديم بحوث علمية في مجال المقرر -

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .6
جبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أخرى(:
مراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة تدريس من  -

 مؤسسات تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب.

 المراجعه والتصحيح الجماعى بالقسم  -

 انجاز الطالب  تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع -

 عمل استمارات بيان حالة للطالب المتعثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهم -
متابعة مايستجد في مجال المقرر الدراسي بصفة دورية واضافة احدث التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في  -

 محتوياته.

 التخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي و .7
يتم مراجعة المقرر بشكل دورى من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته للتطورات الحديثة  -

 في التخصص. 

 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص. -

 رجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل مستمر.األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخا -

 

 

 

  

اسم القائم بتدريس 
 املقرر الدراسي:

اسم منسق 
 الربنامج:

 

 

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 احملاسبة الفندقية    اسم املقرر:                   

 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى هـ28/2/1440تاريخ التوصيف:  

 كلية إدارة األعمال / قسم إدارة السياحة والفندقة القسم: /لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: . خ
 المحاسبة الفندقية   . اسم المقرر الدراسي ورمزه:                1 .8
 ساعة   3المعتمدة:                              . عدد الساعات2 .9

 االعمال الفندقيةدبلوم إدارة . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .10
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الخامس فيه المقرر الدراسي:. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى 4 .11
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .12
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .13

 نفس المقر. موقع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

  النسبة:  ضرات التقليديةقاعات المحا .ك 

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل 

    

 %100 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م 

    

 ----- النسبة:  بالمراسلة .ن 

    

 ----- النسبة:  أخرى .س 
 

 

رات وكذلك األلكترونى، حتى يتمكن والتقليدى فى قاعات المحاض جنمط الدراسة هنا يجمع بين التعليم المدم تعليقات:

الطالب من المادة العلمية، ويطلع على أحدث ماوصلت له األبحاث فى هذا الشأن من خالل مختلف الوسائط 

العلمية من مواقع اإلنترنت العلمية المتخصصة وفيديوهات تساعد على توصيل للفكرة، للطالب بشكل دقيق 

 .وشيق
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 األهداف . د
  . أ

 دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية: من االنتهاءعند  1
 شرح الغرض األساسي للمحاسبة وكل فرعه من فروعها. 2

إعداد البيانات المالية المستخدمة في صناعة الضيافة ، بما في ذلك التدفقات النقدية ، الميزانية العمومية   3

 وبيان الدخل.

 تراتيجية التسعير في قوائم طعام األغذية والمشروبات.تحديد العوامل التي تؤثر على اس  4

 تفسير التقارير المالية للفنادق التي تستخدم في صناعة تقارير األداء وتخصيص النفقات.  5

 حساب توقعات المبيعات وميزانيات التشغيل لعدة أشهر قادمة ، استنادا علي األرقام السابقة. 6

 ة مهنة المحاسبةفهم أهمية األخالق واألمانة في ممارس  7

 استخدام النتائج من التحليل المالي لمطعم ، وتقديم توصيات لميزانيات السنة التالية  8

 

 تطوير وتحسين  المقرر الدراسي .     -1
 تعتبر الزيارة الميدانية ألحد الفنادق جزء ال يتجزأ من هذا المقرر بهدف ادماج الطالب عمليا في نموذج حي   

  

بين أستاذ المادة والدارسين خارج وقت المحاضرة يتم تحديدها سلفا وفقا لجدول محدد  عقد لقاءات مكتبية (1
 لمناقشة أهم الموضوعات أو المشكالت حول المقرر

 
 يمكن دعوة أحد مدراء قسم المحاسبة من أحد الفنادق الكبري لتقديم محاضرة للدارسين  (2

 

 وصف املقرر الدراسي . خ
في  إلى تعريف الطالب بأهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية هدف هذا المقرري :وصف عام للمقرر

كأداة  الفنادقويركز المقرر على االستخدام الحديث لمعلومات المحاسبة اإلدارية في مجال  الفنادق والمنشآت السياحية
عد على تنمية مهارات وقدرات الطالب إدارية ألغراض التخطيط، والرقابة واإلشراف، واتخاذ القرارات األمر الذي يسا

 الفندقية على اتخاذ القرارات. يركز هذا المقرر بصفة أساسية على دور معلومات المحاسبة اإلدارية في مساعدة اإلدارة
 .على القيام بوظائفها الرئيسية )التخطيط، الرقابة واإلشراف، اتخاذ القرار

 
 

 جدول باملوضوعات حمل الدراسة: . أ
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

 6 2 مقدمة في محاسبة الفنادق ومراجعة مباديء المحاسبة

 3 1 قائمة األرباح والتكاليف

 3 1 قائمة المركز المالي

 3 1 قائمة التدفقات النقدية

 3 1 تسعير األغذية والمشروبات

 3 1 تحليل النسبة
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 6 2 ادارة االيرادات في الفنادق

 6 2 بالمبيعات في الفنادق التنبؤ

 6 2 المحاسبة االدارية للتكاليف

 6 2 الميزانية والرقابة الداخلية
 

 مكونات املقرر )جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .4

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 15    اليوجد 15 الفعليةساعات التدريس 

 30    اليوجد 30 الساعات املعتمدة

 

 ساعات 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا:  .5
 

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقويم سرتاتيجيات التدريس للمقررا خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 املعرفة 1

التعرف علي أهم التطورات والمستجدات علي الساحة السياحية  1-1
 عالميا ومحليا 

 المحاضرات 
 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس 
 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
 تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم عرضها ومناقشتها 
 مباشرة للطالباألسئلة ال 
 المناقشات الصفية 
 االختبارات الدورية 
 االختبار النهائي 

 فهم أهمية المحاسبة في أعمال الفنادق  1-2

 معرفة كيفية اعداد التقارير المالية التي تستخدمها الفنادق  1-3

 شرح سياسات تسعير قوائم الطعام في الفنادق 1-4

1-5  

 اإلدراكيةاملهارات  2
لقدرة علي تحليل القوائم المالية ونتائج التشغيل باستخدام طرق تحليل ا 2-1

  مختلفة
 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 األسئلة المباشرة للطالب 
 المناقشات الصفية 
  في أسئلة حل المشكالت إدراج

 االختبارات
 

التعرف علي مشكالت األداء من خالل تحليل القوائم المالية وتقديم  2-2
 الحلول  

اظهار القدرات االبداعية واالبتكارية في تقديم مقترحات لتعظيم  2-3
 ايرادات الفنادق
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وايجاد الحلول  ومحاولة تجزئتها  2-4
 المناسبة لها

 مل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحت 3

 ( الجماعيبروح العمل  التحليالقدرة على العمل ضمن فريق ) 3-1

   اشراك الطالب في أبحاث
 ومناقشات جماعية

 

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

  تقويم المناقشات الجماعية
 بشكل دورى 

  معرفة المعوقات التى
 واجهت الطالب فى البحث

 النقد والتوجيه وتقبل اآلراء المختلفةحث الطالب علي تقبل  3-2

 مهارات الحوار الناجح الفعالتعزيز  3-3

 مهارات اإللقاء، وكسر حاجز الخوف من التحدث امام اآلخرينتعزيز  3-4

 من اآلخرين والتعاون معهم االستفادةتشجيع الطالب على  3-5

3-6  

 واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات 4

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية   تعزيز مهارات االتصال الكتابي من خالل التقارير 4-1
عن موضوعات يتم تناولها فى 

 المقرر .

  اعطاء التمارين والتكاليف
 والواجبات

  عرض المشروعات واألبحاث التي
 تم تكليفهم بإعدادها

 المناقشات الشفهية 
 بحاث التي تقويم الواجبات واال

 2-4 تم تكليفهم بها

 الشفوي من خالل العرض واإللقاء تعزيز مهارات االتصال

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .6

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة 

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(  مقال،
 بته من التقييم النهائينس األسبوع احملدد لتسليمه

 درجة 10 بشكل مستمر اثناء المحاضرات لدوريةاالختبارات ا 2

 درجة 10 األسبوع التاسع األبحاث الفردية  3

 درجة20  االسبوع الثامن النصفيةاالختبارات  4

 درجة 20 االسبوع الحادي عشر مشروع جماعي 5

 درجة 40 الدراسيبعد انهاء الفصل  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 درجة 100  اجملموع 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ر

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
   الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.

 8 ساعات مكتبة اسبوعيا بمعدل ساعتين في اليوم من األحد الي األربعاء 

 الواتس آب....( وكذلك عن طريق الهاتف -التواصل عبر وسائل التواصل االلكتروني )البريد 

 

م . ب ب
ّ
 مصادر التعل

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج . 1

Dopson, L. & Hayes, D. (2009). Managerial Accounting for the Hospitality Industry. Hoboken, 
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NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

 Acconting for Hospitality Managers, Raymond Cote, 2007/5th ed., American Hotel&Lodging 

Educational Instıtute 

 ارير وغيرها(المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتق -في قائمة  –. أدرج 2 

         . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3
 

 املرافق املطلوبة . ت ت
 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:)أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية  

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها( .7
 طالب 40تستوعب  معمل الحاسب االلي بالكلية-ت قاعة المحاضرا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8
 جهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للطالبأ

 LCDشاشة  2عدد -شاشة عرض 2عدد –لوحة ذكية  2عدد 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، .9
 أو أرفق قائمة بها

 راءات تطويره تقويم املقرر الدراسي وإج . ش

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .8
وأهم الصعوبات التي واجهتهم في  استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول  المقرر ومدى فاعلية أسلوب  التدريس -

 تحصيل المادة العلمية المقررة 
 لرسمية مع الطالب لألخذ بآرائهم حول كيفية تطوير المقرروالمناقشات الشفهية غير االتواصل  -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: -
 مناقشات داخل القسم مع الزمالء المتخصصين  -
 المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم -
 قرر بواسطة استاذ المادةاالطالع علي احدث طرق تدريس الم -

 إجراءات تطوير التدريس: .9

 زيادة درجة التفاعل بين الطالب واألستاذ من خالل تطبيق مفاهيم التعليم النشط والتعليم التفاعلي -
 حث الطالب علي البحث عن الموضوعات محل الدراسة ودراسات الحالة عبر االنترنت -
 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية -

 لطالب علي العرض واأللقاءتشجيع ا -
والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح  أعمال،: تدقيق تصحيح عينة من )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .10

 االختبارات 

 بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبارات بالقسم بتصحيح اختبارات الطال .1
 مع انجاز الطالب  ىاشتطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتم .2
 في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب  .3
 أحدثفي مجال المقرر الدراسي واضافة  ما يستجدمن خالل متابعة  مع الزمالءبصورة دوريٍة المعارف تبادل  .4

 التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته
 اراء الطالب في المقرر من قبل ادارة الجودة أخري: استطالعهيئة تدريس من مؤسسة عينة من الواجبات مع أعضاء  .5

 الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية املقررصِف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .6
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ديثة فى يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته للتطورات الح -
 التخصص

 االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المادة العلمية -
 االطالع علي محتوي المادة العلمية الذي يدرس في اكبر الجامعات العالمية التي تقدم نفس البرنامج -
 تحليل آراء الطالب بشكل دوري واخذ نتائج التحليل وآرائهم في االعتباء عند تحديث الخطة الدراسية -

   ستفادة من آراء العاملين في صناعة الفنادق وجميع األطراف ذات العالقة للتعرف علي متطلبات السوق والمجتمعاال -
 

  

اسم منسق 
 الربنامج:

 

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 املشرتيات والتخزين: اسم املقرر  

 :رمز املقرر  
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم  28/2/1440تاريخ التوصيف:  
 والضيافة السياحة ادارة قسم –كلية ادارة االعمال : القسم /الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ذ

 : المشتريات والتخزينورمزه اسم المقرر الدراسي -1

 3تمدة: عدد الساعات المع -2

 االعمال الفندقيةدبلوم إدارة  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج)البرنامج  -3

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسيالسنة أو المستوى  -4

 )إن وجدت(: لمقررالمتطلبات السابقة لهذا ا -5

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع المتطلبات  -6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى )العابدية وريع ذاخر( في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر -7

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:   -8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ع 

    

  النسبة:  ليم اإللكترونيالتع .ف 

    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ق 

    

  النسبة:  أخرى .ر 
 

 :تعليقات
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 األهداف . ر
 الرئيس؟هدف املقرر ما  -1

. عند االنتهاء من تدريس هذا المقرر المنشآت الفندقيةفي  يهدف هذا المقرر إلى التعرف على أنشطة وعمليات الشراء واالستالم والتخزين
 :سوف يكون الطالب قادر على

  يتبعها في شراء المواد والخامات. التيالتعرف على طبيعة عمل قسم المشتريات واألنشطة واإلجراءات 

  ادقفي الفن المشتريات مسئولي يوجههاالتي  والتحدياتالشراء  واستراتيجياتوطرق تحديد أهداف. 

 االستالمونماذج  في مواصفات الشراء ةاستيعاب المعلومات المتضمنفهم و. 

  عمل خطة المشتريات وتحديد معايير اختيار الموردين.القدرة على 

 .التعرف على طرق تخزين وصرف المواد والخامات 

 عملية ادارة المخزون بما في ذلك أدوات ومرافق التخزين والصرف. إدراك 

 ت فضالً اعمليات المشتريات واختيار الموردين والخامأداء أنشطة وفي  المسئولينفية استخدام التقنيات الحديثة من قبل فهم واستيعاب كي
 عن عمليات الجرد.

  ،واألثاث والمعدات(. ، اللحوم، الموادتخزين، وصرف المواد الغذائية وغير الغذائية )مثل الدواجنواستالم، ووصف عمليات شراء 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  الدراسي. وحتسني املقررلتطوير  - يتم تنفيذها - از أي خططبإجي اذكر -2
    كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

 حديثة في موضوع المقرر.المراجعة الدورية للمقرر وتحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحالية وال -

 الخارجيين، الطالب لتطوير محتوى المقرر. المراجعيناألخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب األعمال )الصناعة(،  -

 استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة. -

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في التخصص. -

 عام بالطريقة نفسها املاملقرر الدراسي )مالحظة:  وصف . د
ٌ
ستخدمة يف النشرة التعريفية املطلوب هنا وصف

 (. الربنامج أودليل
 وصف عام للمقرر:

 يتناول. في القيام بمهام وأنشطة المشترياتي متباع نهج علالمشتريات بالفنادق إل مسئوليهذا المقرر يعتبر مصدراً هاما للطالب فضالً عن 

منشآت التي تشتريها عادةً والمواد والخامات بعض المنتجات مع إعطاء وصف عام لخصائص الشراء عملية مبادئ وإجراءات هذا المقرر 

 التقنيات والممارسات التي يتم استخدامها في قطاع الضيافةوطلب الشراء والمتابعة واالستالم  كيفية عمل على المقررالضيافة. يركز هذا 

على المعلومات الواردة في مواصفات الشراء والمعايير المستخدمة عند اختيار الموردين باإلضافة أيضاً . يلقي الضوء لعمليةبخصوص هذه ا

 في إدارة المشتريات ومراقبة المخزون.الحديثة إلى تطبيقات التكنولوجيا 
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 املوضوعات التي  ينبغي تناوهلا: .7
 قائمة املوضوعات

عدد 
 األسابيع

 ساعات
 التدريس

 3 1 نظرة عامة على وظيفة الشراء والمفاهيم واالستراتيجيات ذات الصلة

 3 1 أنظمة المشتريات واألنشطة وخطط المشتريات

 3 1 مواصفات الشراء: عرض شامل

 3 1 معايير اختيار الموردين

 3 1 المشتريات بإدارةالتحديات التي تواجه قطاع الضيافة فيما يتعلق 

 3 1 رة قسم المشترياتتنظيم وادا

 3 1 واالستالماجراءات الشراء 

 3 1 النصفي االختبار

 3 1 عمليات التخزين والصرف من المخازن

 3 1 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الشراء

 3 1 إدارة تتبع المخزون والتخزين

 3 1 لحوم(.عمليات شراء واستالم وتخزين وصرف المواد الغذائية )الدواجن واألسماك وال

 3 1 عمليات شراء المنتجات والمواد الغذائية الطازجة، منتجات ألبان والمنتجات الغذائية األخرى 

 3 1 اإلجراءات المستخدمة الختيار وشراء المواد غير الغذائية واألثاث والتجهيزات والمعدات

 3 1 المسؤولية االجتماعية للشركات واألخالقيات في إدارة المشتريات

 3 1 النهائي االختبار
 

   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .8

 اجملموع أخرى تطبيق أو استديو معامل دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة
  

 :أسبوعياً خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(ساعات عدد  .9

 ساعات 3        
 

 قياسها واسرتاتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقًا جملاالت اإلطارخمرجات التعلم  .10
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس ن بحيث تكو ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم معها  وتتسق التقييم طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر أن تتسق مخرجات تعلم المبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا
، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم مخرجات تعلم في كل مجال
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 للمقررخمرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتللمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني ل خمرجات التعلم م
تدريس ال اتيجياتاسرت

 مقررلل
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 

 المنشأةادراك عميق لكافة عمليات وأنشطة المشتريات المتبعة في 

الفندقية، فضالً عن التطبيقات الحديثة المستخدمة في الشراء ومتابعة 

 المخزون.

استراتيجيات  المحاضرة

 التعلم النشط

 الذاتيلتعلم  والمناقشةالحوار 

 الواجبات ارات تقييماالختب

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

1-2 
االساسية لوظيفة الشراء، إجراءات  واالستراتيجياتمعرفة المبادئ 

 وتدابير الشراء، معايير اختيار الموردين وإدارة المخزون.

استراتيجيات  المحاضرة

 التعلم النشط

 الذاتيلتعلم  والمناقشةالحوار 

 الواجبات ات تقييماالختبار

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

1-3 
تتخذها الفنادق في االعتبار فيما يتعلق  التيفهم واستيعاب العوامل 

 باختيار وشراء وتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية المختلفة.

استراتيجيات  المحاضرة

 التعلم النشط

 الذاتيلتعلم  والمناقشةالحوار 

 الواجبات الختبارات تقييما

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

 املعرفيةاملهارات  2

2-1 

القدرة على التعامل في المواقف المختلفة وتحليل وتفسير المعلومات 

من خالل تطبيق المعارف للجوانب المختلفة الدارة المشتريات 

 والمهارات

التعلم في مجموعات صغيرة 

 (تعاونيتعلم  –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 في المحاضرة المشاركةتقييم 

2-2 

لعمليات ادارة  وتطبيق الفكر التحليلي والنقدي القدرة على استخدام

اً وطرح األسئلة وحل المشكالت وفق والتخزين واالستالمالمشتريات 

 .العلميلألسلوب 

التعلم في مجموعات صغيرة 

                (تعاونيتعلم  –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 في المحاضرة المشاركةتقييم 

 ؤوليةسحتمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
العمل بفاعلية ضمن فريق عمل وتكوين عالقات إيجابية القدرة على 

 ناجحة مع األخرين.

 والعمل كفريق التعاونيالتعلم 

المناقشات الجماعية بين 

 الطالب

 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية 

 دوريبشكل 

 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 وتطوير الذات شخصياً ومهنياً  إداري حسب االقتضاءأخذ دور قيادي /  3-2

 والعمل كفريق التعاونيالتعلم 

المناقشات الجماعية بين 

 الطالب

 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية 

 دوريبشكل 

 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

 وتحمل المسئولية في التعلمااللتزام بالمعايير األخالقية للسلوك  3-3

 والعمل كفريق التعاونيالتعلم 

المناقشات الجماعية بين 

 الطالب

 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية 

 دوريبشكل 

 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
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 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
المهمة سواء كانت  إلنجازاختيار واستخدام أشكال االتصال  المناسبة 

 االتصاالت الشفوية، الكتابية، الرقمية والرسوم.

 حل المشاكل

 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 

 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 لنهائية االختبارات الفصلية وا

4-2 

الكترونية، ومواقع تعليمية على الويب ذات الصلة مصادر تعلم استخدام 

 بالمقرر واستخدام وسائل االتصال التعليمي الحديثة.

 

 حل المشاكل

 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 

 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 بارات الفصلية والنهائيةاالخت

4-3 
استخدام وتقييم أدوات االتصال المناسبة للمناقشات داخل وبين أعضاء 

 فريق العمل ومختلف شرائح الجمهور

 حل المشاكل

 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 

 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 ت الفصلية والنهائيةاالختبارا

4-4 
التمييز بين أشكال االتصال ذات الصلة باألوساط األكاديمية ، واألعمال 

 التجارية ، والحكومة ، والصناعة.

 حل المشاكل

 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 

 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 الفصلية والنهائية االختبارات

 النفسية احلركية )إن وجدت(هارات امل 5
 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .11

كتابة  ،: اختبار، مشروع مجاعيمثالالتقويم املطلوبة ) مهام م
 ......اخل(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،مقال

 يم النهائيينسبته من التق لتسليمهاألسبوع احملدد 

 %10 بشكل مستمر الحضور –الدورية  ختباراتاال 1

 %10 8 النصفي االختبار 2

 %10 11 / األبحاث والتقارير الجماعيالمشروع  3

 %10 14 العروض التقديمية )فردية أو جماعية ( 4

 %60 16 النهائي االختبار 5

6    
 

 همدعماإلرشاد األكادميي للطالب و . ز

ذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية س أعضاء هيئة التدريترتيبات إتاحة 

 تدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة الاقدم

ساعة أسبوعيا تمثل ساعات مكتبية للطالب وذلك لمساعدة الطالب ودعمهم ،  18يتواجد أستاذ المقرر بواقع  -

 تقدم خدمات النصح للطالب. والتيبالكلية  االكاديميإلى وحدة االرشاد  ضافةباإل

 .للجامعة اإللكترونيأب وبوابة التعليم الطالب من خالل االيميل، الواتس التواصل المستمر مع -

 .بإعدادها يقوموا التي والتقارير والبحوث الواجبات ومناقشة المحاضرات أثناء الطالب متابعة -
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ممصادر ا . ث ث
ّ
 لتعل

 :الكتب املقررة املطلوبة -يف قائمة  –أدرج . 1
- Jones et al., (2014) Procurement, Principles & Management, Pearson Education Limited 

- Ninemeier, J.D. and Hayes, D.K. (2010) Procurement of hospitality resources, Upper Saddle 

River, N.J. : Prentice Hall 

- Peter Baily (2005) Purchasing Principles and Management, Prentice Hall 

- Feinstein, A.H. and Stefanelli, J.M. (2002) Purchasing: Selection and Procurement for the 

Hospitality Industry, Fifth Edition, JOHN WILEY & SONS, INC. 

- Lindgreen, A., Vanhamme, J., van Raaij, E. M., & Johnston, W. J. (2013). Go Configure: The 

mix of purchasing practices to choose for your supply base, California Management Review, 

55 (2), 72-96. 

- Anderson, J. C., & Wynstra, F. (2010). Purchasing Higher-Value, Higher-Price Offerings in 

Business Markets, Journal of Business to Business Marketing, 17 (1), 29-61. 

- Cichy, R.F. and Elsworth. J.D. (2007) Purchasing for food service operations, Lansing, Mich. 

American Hotel & Lodging Educational Institute 

- Cousins, P. D., & Spekman, R. (2003). Strategic supply and the management of inter- and 

intraorganisational relationships, Journal of Purchasing and Supply Management, 9 (1), 19-29. 

 :(وغريها والتقارير اجملالت العلمية) املواد املرجعية األساسية - يف قائمة –أدرج . 2 
• Annals of Tourism Research   
• Current Issues in Tourism 
• International Journal of Hospitality Management 
• International Journal of Contemporary Hospitality Management  
• Journal of Hospitality and Tourism Research 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  أدرج املواد. 3
 ,whatsapp Youtupe, Facebook  استخدام مواقع

 األسطوانات املدجمة:و يات،الربجم الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
  بمحتوى المقررذات صلة  مادة علميةتحتوى على  التي انات المدمجةاألسطومجموعة الميكروسوفت أوفيس، و 

 

 املطلوبةاملرافق  . ج ج
 قاعاتة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل اليدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .10
 طالبا40قاعة تدريسية تتسع ل 

 قاعة للتعلم النشط

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .11
 لوحات ذكية لعرض البيانات  -

 وحدة عرض البيانات -

 بروجيكتور -

http://cornell.worldcat.org/search?q=au%3ANinemeier%2C+Jack+D.&qt=hot_author
http://cornell.worldcat.org/search?q=au%3AHayes%2C+David+K.&qt=hot_author
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Baily%22
http://cornell.worldcat.org/search?q=au%3ACichy%2C+Ronald+F.&qt=hot_author
http://cornell.worldcat.org/search?q=au%3AElsworth%2C+Jeffery+D.&qt=hot_author
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 هات علميةأفالم وفيديو -

 أقالم سبورة -
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هنا  مثالا : مصادر أخرى )حددها .12

 قائمة بها(:
 

 

 

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق . ص

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .7

حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب  أراءهملمعرفة  الدراسينهاية الفصل  فيطالب استبيانات توزع على ال -

 .التدريس

 االسمفي نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظاتهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم كتابة  -

 اليةوتسليمها إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة الت

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أخرى لتق .8

 الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة -

 تدوير المقررات -

 الخارجية المراجعة -

 الدراسيتقييم رئيس القسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل  -

 :إجراءات تطوير التدريس .9

  الدائرينالداخلية واالساتذة  والمراجعةتحديث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم  -

 الدراسيتشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر  -

ات المباشرة والمؤتمرات العلمية مالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظ ىتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء عل -

 للطالب

 الذاتيتشجيع عمليات التعلم  -

 تقديم بحوث علمية في مجال المقرر -

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء -

 أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .10
تدريس من مؤسسة  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  ة دوريةٍ مستقلني، والتبادل بصور

 أخرى(:

مراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات  -

 تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب.

 . سمبالق الجماعيوالتصحيح  المراجعة -
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 مع انجاز الطالب  ىتطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماش -

 عثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهمتعمل استمارات بيان حالة للطالب الم -

واضافة احدث التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في بصفة دورية في مجال المقرر الدراسي  دما يستجمتابعة  -

 .محتوياته

 مراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للصِ  .11

يتم مراجعة المقرر بشكل دورى من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته للتطورات الحديثة في  -

 التخصص. 

 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص. -

 .األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل مستمر -
 

  

اسم القائم بتدريس 
 املقرر الدراسي:

منسق سم ا
 :الربنامج

 

 

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 ملشروبات                  اسم املقرر:                 فن خدمة االغذية وا  

 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 املؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى اسم هـ29/2/1440التوصيف: تاريخ 
 القسم: كلية إدارة األعمال / قسم إدارة السياحة والفندقة /الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: . ج
 فن خدمة االغذية والمشروباتلدراسي ورمزه:                اسم المقرر ا (1
 ساعة   2عدد الساعات المعتمدة:                              (2
 االعمال الفندقيةدبلوم إدارة البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:  (3
 اد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعد (4

 السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  (5
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: اليوجد  (6
 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: اليوجد (7
 لمقرموقع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس ا (8

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:     9)

 %50 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ش 

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكتروني .ت 

    

 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث 
 

    

 ----- النسبة: اليوجد بالمراسلة .خ 

    

  %30 النسبة: نعم أخرى .ذ 

  تعليقات:
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 فاألهدا . ح
والشراب باملطاعم والفنادق، م الغرض من دراسة هذا املقرر ا هو تزويد الطالب باملعارف الضرورية خلدمة الطعا  

 وكيفية تطبيق مفهوم اخلدمة بشكل عملي.
 قدرات أكادميية:  -1
 تعريف الطالب بمفهوم خدمة الطعام والشراب وابعاد الخدمة 

  الخدمة بالمطاعم. اعبأنوتعريف الطالب 

  دورة خدمة النزيل. تبالسياسياتعريف الطالب 

 .تعريف الطالب بمفهوم استعادة الخدمة 

  جودة الخدمة وابعادها المختلفة بأساسياتتعريف الطالب 

 .تعريف الطالب بمبادئ الصحة والسالمة المهنية بالخدمة 

 قدرات مهنية: -2

 دمة.القدرة على إعداد وتجهيز المطعم لعملية الخ 

 .القدرة على استقبال العمالء بكفاءة ومهنية 

 .القدرة على تنفيذ االنواع المختلفة للخدمة بكفاءة ومهنية 

 تنفيذ مبادئ جودة الخدمة 

 ..القدرة على تنفيذ واتباع مبادئ السالمة المهنية بالمطاعم  

     الدراسي. وحتسني املقررتطوير  -1
  الطعام والشراب .متابعة التطورات التي تحدث بمجال خدمة 

  تخص موضوع الدراسة من خالل مواقع المؤتمرات على  التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات
 الدول الرائدة لصناعة السياحة. فياإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع المختلفة، 

  ،تخص الخدمة وتنفيذها يالتمشاهدة الفيديوهات القصيرة مدعومة بالصور    

 وصف املقرر الدراسي . ذ
 وصف عام للمقرر:

في المطاعم  المقدمةيخص عمليات خدمات الطعام  للطالب فيماالعملية والمعرفية يهدف هذا المقرر لتنمية المهارات 
طاعم وتجهيز وفرش مبادئ الخدمة األساسية في المطاعم، الترتيبات االساسية بالم المقرر لتقدموالفنادق، حيث يتطرق 

الطاوالت، انواع الخدمة بالمطاعم واساليبها مثل، الخدمة االنجليزية، الخدمة الفرنسية، الخدمة الروسية، الخدمة االمريكية، 
. كما يلقي المقرر الضوء على خدمة البوفيهات وانواعها مع التأكيد على أهمية تلبية االحتياجات وتجاوز توقعات الضيوف

والفنادق  المطاعملمقرر مفهوم استعادة الخدمة و مفهوم جودة الخدمة وابعادها المختلفة وكيفية تطبيقها في مجال كما يتناول ا
 بشكل عملي وتطبيقي
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 جدول باملوضوعات حمل الدراسة: . أ
 ساعات التدريس األسبوعترتيب  قائمة املوضوعات

 2 1 والشراب.مقدمة عن الخدمة وتعريف المفاهيم المختلفة لخدمة الطعام 

 التجهيزات االساسية للمطاعم لخدمة البوفيهات. -

 التجهيزات االساسية للمطاعم لخدمة العشاء.  -

 فرش الطاوالت. -

2 2 

 دورة خدمة الضيوف  -

 التعامل مع الضيوف  -

 .اخذ الطلبات  -

3 2 

 انواع الخدمة

 الخدمة االنجليزية -

 الخدمة الفرنسية -

4 2 

 انواع الخدمة

 الخدمة الروسية. -

 الخدمة االمريكية. -

5 2 

Service recovery 2 6 استعادة الخدمة 

 2 8 تطبيق عملي

  التاسع األسبوع امتحان منتصف الفصل الدراسي

 Service quality                                                           10 2جودة الخدمة 

                                                       جودة الخدمة             

Service quality 
11 2 

 2 12 تطبيق عملي

 2 13 الصحة والسالمة المهنية في مكان العمل

 2 14 عالقات النزالء وخبراتهم

   مراجعة
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 (مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   مقرر وتوزيعها: إجمالي عدد ساعات ال .11

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 اليوجد 15  اليوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 2 اليوجد 2 - اليوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  .12
 

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 المحاضراتة المباشرة  أن يستوعب الطالب اساسيات عملية خدمة العميل.   1-1

 النقاشات الجماعية.

 دراسات الحالة

االسئلة 

ة المباشر

االختبارات 

 القصيرة.

   تعريف الطالب بمراحل تجهيز المطاعم لعملية الخدمة 1-2

أن يتعرف الطالب على انواع الخدمة المختلفة  1-3

 وتجهيزاتها المختلفة

 المحاضراتة المباشرة 

 النقاشات الجماعية.

 دراسات الحالة

االسئلة 

المباشرة 

االختبارات 

 القصيرة.

على مفهوم جودة الخدمة أن يتعرف الطالب  1-4

 وتطبيقاتها. 

االسئلة  المحاضراتة المباشرة 

المباشرة 
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 النقاشات الجماعية.

 دراسات الحالة

االختبارات 

 القصيرة.

 المهارات المعرفية 2

 .القدرة على تطبيق انواع الخدمة المختلفة 2-1

 

االختبارات  العملي

 المختلفة

ب العادات والتقاليد امكانية التعامل مع العمالء اصحا 2-2

 المختلفة

الواجبات واالنشطة 

 االسبوعية

تقويم االعمال 

الفردية بشكل 

 دوري

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

التفاعل بين الطالب ومحاضر المقرر و اكساب  3-1

 مهارات العمل الجماعي 

العمل في مجموعات 

 والمناقشات الجماعية

مالحظة 

ورصد 

أثناء  الطالب

النقاش مع 

الطالب 

 االخرين 

تقديم االفكار واالراء  أن يطبق المعارف والمفاهيم التي تم دراستها 3-2

المعلقة بمفردات المقرر 

 والعمل في مجموعات

المواقف 

العملية في 

النقاش والقاء 

 االفكار

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم التمارين  االبحاث والتقارير القصيرة سليمة علمية بطريقة التقاريرالمطلوبة للمقرركتابة  4-1

 التطبيقية

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

أن يكون قادرا علي الحوار والشرح لزمالئة والقدرة  5-1

 علي االتصال مع االخرين

اعطاء افكار جديدة ومبتكرة 

 تفيد المقرر

محاكاة 

 ماذجالن

المهنة ومواجهة  وسلوكيات بأخالقيات أن يلتزم 5-2

 .الجمهور بشكل مؤثر وشيق

 تكليف فردي الممارسة العملية المتكررة
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . س

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 
 دار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  مق

 االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية 
 ساعة / االسبوع2لكل طالب  األكاديمياالرشاد 
 ساعة/أسبوع 18المادة/  لألستاذ ةيمكتبساعات 

 

 الفصل الدراسي: ة خاللالطلبجدول مهام تقويم  .1

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة 

 ، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(مقال خطابة
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %10 10&4 وثاني اختبار تقويمي اول 1

 %5 5 بحث فردي 2

 %20 7 اختبار نصفي 3

 %5 مدار الفصل فيةمشاركات ص 4

 %60 16 اختبار نهائي 5

م . ح ح
ّ
 مصادر التعل

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

 مراجع أساسية محاضرا ت استاذ المادة

 Palacio, June Payne (2013) Foodservice Management: Principles and Practices (13th Edition) Edition 
Pearson.  

 John Cousins (2013) Food & Beverage Service, Trans-Atlantic Publications.  

 June Payne-Palacio and Monica RD, (2004) Introduction to Foodservice , Pearson; 10 edition 

 Bart Van Looy, Paul Gemmel, Roland Van Dierdonck (2013) Service Management: Pearson; 3 edition   

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

  whatsup Face book- power point- Youtupe-استخدام           

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 األسطوانات المدمجة التى تحتوى  على فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت.

 املرافق املطلوبة . خ خ
 مرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبراتبيّن متطلبات المقرر الدراسي من ال

 )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(: 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .13

 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد   معمل الحاسب االلي بالكلية -ت قاعة المحاضرا

 كاة مجهز بمطبخ ومطعم تعليمي للتدريب العملي.ايتطلب المقرر ايضا مركز للمح

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .14

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+Cousins&search-alias=books&field-author=John+Cousins&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=June+Payne-Palacio+Ph.D.++RD&search-alias=books-uk&field-author=June+Payne-Palacio+Ph.D.++RD&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mr+Bart+Van+Looy&search-alias=books-uk&field-author=Mr+Bart+Van+Looy&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+Gemmel&search-alias=books-uk&field-author=Paul+Gemmel&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Roland+Van+Dierdonck&search-alias=books-uk&field-author=Roland+Van+Dierdonck&sort=relevancerank
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 ها،مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكر .15

 أو أرفق قائمة بها(:

 فيديوهات -عروض الخرائط – Data showمعمل لتقديم عروض    
 

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ض
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11

 كتقييم خاص بالمقرر آرائهمى  توزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول عل

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه ألداءتقييم رئيس القسم  - أ
 التقويم الذاتي للبرنامج - ب
 لخطط الدراسيةخالل لجنة تطوير القسم ولجنة ا للمقرر منالمراجعة الدورية الداخلية  - ت
 إجراءات تطوير التدريس: .13
  والمعدات لألجهزةتوفير أجهزة حاسبات بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية 

 االخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالب 

  في توصيف المقرر او في مراجعة او في  ما يلزمديل او اضافة اجزاء او تع وتحديثهمتابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر

 طرق مراجعته

  توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات المباشرة والمؤتمرات

 العلمية للطالب

 مال ، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات. إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أع .14
 تصحيح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبارات بالقسم 

  تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب 

  في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب 

 في مجال المقرر الدراسي واضافة احدث التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في  ما يستجدبادل بصورة دوريٍة  من خالل متابعة والت

 همحتويات

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:استطالع اراء الطالب في المقرر من قبل ادارة الجودة 

 الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة .15
 المناقشة في اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر والخطط  الدراسية وخطط التطوير بالقسم  جلسات

 العلمي

 تحديث مصادر ومحتوى ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة 
  

  
  قرر:اسم حماضر امل

    
  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

     انتاج االغذية يف الفنادق اسم املقرر:   

 رمز املقرر:   
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 املؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى  اسم 1440/ 2/2تاريخ التوصيف:  
 قسم السياحة والفندقة                                                                    القسم: كلية إدارة االعمال /الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ز

        :انتاج االغذية في الفنادقاسم المقرر الدراسي ورمزه     

                :ساعات 3عدد الساعات المعتمدة 

  ةاالعمال الفندقيدبلوم إدارة برامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: البرنامج )أو ال 

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( 

  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوى الخامس بالسنة الثالثة 

  :)المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت 

 تطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: الم 

  :موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية 

 :)نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق 

 

 %70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ض 

    

 %30 النسبة: √ تطبيق عملي  .غ 

    

  النسبة:  اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ظ 

    

  النسبة:  بالمراسلة .أ أ 

    

  النسبة:  أخرى .ب ب 
 

 تعليقات: 
المحاضرات النظرية، مع زيارات للفنادق للمحاضرات العملية والتطبيق العملي لبعض االصناف يعتمد هذا المقرر على 

 الغذائية و التعرف بشكل عملي على كيفية ادارة المطابخ بالفنادق.
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 هدافاأل . س
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
  بقسم المطبخ واالقسام الفرعية التي تندرج منهتعريف الطالب. 

  التنظيمي بالمطبخ ودور كل مركز وظيفي بالمطبخ  بالهيكلتعريف الطالب 

  بطرق الطهي المختلفةتعريف الطالب . 

 تعريف الطالب كيفية اعداد االطباق الرئيسية 

  ة وسالمة االغذيةصح بأساسياتتعريف الطالب 

  نوعية معينة من االصناف الغذائية.  إلنتاجالمعدات المستخدمة بالمطابخ وامكانيات كل معدة  بأهمتعريف الطالب 

 ببعض اساسيات حفظ الطعام  تعريف الطالب   

 .   الدراسي. وحتسني املقررلتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

ي على المحاضرات النظرية والجانب التطبيقي الذي يعتمد على استخدام مصادر التعلم يعتمد المقرر بشكل اساس

 مثل المكتبة الرقمية السعودية ومصادر االنترنت في عمل االبحاث المتعلقة بالمقرر.

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة  . ر
ٌ
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 الربنامج(.  التعريفية أودليل
 وصف عام للمقرر:

لتعريف الطالب بالمعرفة العملية والنظرية إلدارة المطبخ ، وإعداد الطعام ، وسالمة األغذية ،  المقرر يهدف هذا

ايضا يتناول المقرر طرق الطهو المختلفة اوانواع المعدات المستخدمة وبعض النظريات الخاصة وعرض الطعام. 

كما أنه يوفر فرصة لتطبيق المعرفة النظرية في الممارسات تينات والكربوهيدرات. بتاثير الحرارة على البرو

 .الشائعة في بيئة تشغيلية من خالل التطبيق العملي في طهي المأكوالت العالمية المختلفة

 

 املوضوعات التي  ينبغي تناوهلا: .12
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 واقسام المطابخ بالفنادق المطابخ إلدارةمقدمة 

 3 1 والمرؤوسينالهيكل التنظيمي بقسم المطبخ ووظائف المدير 

 6 2 طرق الطهو الفندقي

 3 1 الحراري على المواد الغذائية التأثير

 3 1 اساسيات صحة وسالمة االغذية

HACCP 1 3 

 3 1 اختبار نصفي

 3 1 عملي مطبخ

 3 1 المعدات بالمطابخ

 3 1 نتاج بالمطابخدورة اال

 6 2 اعداد الطعام والوصفات القياسية

  3 1 الصحية المأكوالت
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .13

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 60  15   45 ساعات التدريس الفعلية

   3   3 الساعات املعتمدة

 

 راسة / التعلم الفردي )اإلضايف( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا:عدد ساعات الد .14

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .15
 تدريسها

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.الً أو -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا
-  ً مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم  : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويمثالثا

المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالتخم م

 املعرفة 1

1-1 
النظرية/ والوسائل  المحاضرات  تعرف الطالب على انواع المطابخ بالمطاعم والفنادق

 المساعدة

 االختبارات القصيرة

1-2 
م المطبخ ووظائف و تعرف الطالب على الهيكل التنظيمي بقس

 مسئوليات المدير و التابعين 

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 المساعدة  والتطبيق

 االختبارات القصيرة

1-3 
المحاضرات النظرية/ والوسائل   التعرف على دورة الطعام 

 المساعدة

 االختبارات القصيرة

1-4 
وسائل المحاضرات النظرية/ وال  التعرف على طرق الهو الفندقي. 

 المساعدة

 االختبارات القصيرة

 املهارات املعرفية 2
االسئلة المباشرة المحاضرات النظرية/ والوسائل  طبقا للوصفات القياسية المأكوالتالقدرة على اعداد  2-1
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 والمشاركة الصفية العملي المساعدة  والتطبيق

 القدرة على اتباع الممارسات الصحية لتجنب فساد االغذية 2-2
لمحاضرات النظرية/ والوسائل ا

 العملي المساعدة  والتطبيق

االسئلة المباشرة 

 والمشاركة الصفية

 القدرة على تصميم قوائم طعام  تناسب احتياجات فئات خاصة 2-3
المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 العملي المساعدة  والتطبيق

االسئلة المباشرة 

 والمشاركة الصفية

 االختبارات العملي العملي المحاضرات ب في عمل التقطيعات المختلفة للخضار واللحومالطالتنمية مهارات  2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 التفاعل بين الطالب ومحاضر المقرر و اكساب مهارات العمل الجماعي 3-1
العمل في مجموعات والمناقشات 

 الجماعية

مالحظة ورصد الطالب أثناء 

 ش مع الطالب االخرينالنقا

 بشكل علمي المعارف والمفاهيم التي تم دراستهاتطبيق الطالب  3-2
المعلقة بمفردات  واآلراءتقديم االفكار 

 المقرر والعمل في مجموعات

المواقف العملية في النقاش 

 والقاء االفكار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تقويم التمارين التطبيقية االبحاث والتقارير القصيرة سليمة علمية بطريقة للمقرر التقارير المطلوبة كتابة 4-1

   مهارات تتعلق بحساب تكلفة اعداد الطعام وحساب المخزون 4-2

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .16

طلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقويم امل م
 تقديم شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

من  نسبته
 التقييم النهائي

 %20 10&5 وثاني  اختبار تقويمي اول 1

 %30 9&  6& 5 تطبيقات عملية   2

 %10 مدار الفصل مشاركات صفية  3

 %40 16 اختبار نهائي  4

    

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ش

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

  ساعات معتمدة( للرد على  3لساعات المكتبية بمقار ساعة ونصف لكل مقرر)التدريس في ا هيئةيتواجد عضو
 استفسارات الطالب المتعلقة بالمقرر. او المساعدة في تنفيذ المهام المطلوبة من الطالب.

 يحق للطالب مراجعة المحاضر في حالة وجود صعوبة في حل فهم اي جزء من المقرر . 
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م . د د
ّ
 مصادر التعل

 :املطلوبة املقررة الكتب - ةقائم يف –. أدرج 1

 Professional cooking  

 Food and beverage management, (2012) 

 ملرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:ا املواد - قائمة يف –. أدرج 2 

- Hospitality management Journal.  

- Journal of hospitality and tourism research.  

- Journal of foodservice management  Culinary arts  

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

- Umm-Alqura university database  

- university e-mail 
- e-learning  

 ت، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميا. أدرج أي 4

 

 املرافق املطلوبة . ذ ذ
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات،  .16

 ودات شو قاعات المحاضرات مجهزة بوسائل عرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .17

  مركز محاكاة يشمل مطبخ ومطعم تعليمي . 

 ذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فا .18

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ط

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .12

  .استقصاء دوري يوزع على الطالب لقياس فعالية التدريس 

  بالتدريس تواجههمعقد اجتماعات دورية مع الطالب لمعرفة الصعوبات التي 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .13

 بات الطالب وتصحيها من قبل محاضر مختلف من القسم.امراجعة عينة من اوراق اج 
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 إجراءات تطوير التدريس: .14

 .االخذ في االعتبار مالحظات المحاضر فيما يخص اليات تطوير المقرر 

 ريس المقرر.مراجعة مالحظات الطالب فيما يخص تد 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .15

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 

 من مؤسسة أخرى(:

 صحيها من قبل محاضر مختلف من القسم.مراجعة عينة من اوراق اجبات الطالب وت 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .16

  يتم مراجعة مخرجات التعلم بصفة سنوية وبناء على التغذية الراجعة من سوق العمل والمستفيدين واراء

 الخريجيين يتم تطوير المقرر وتحديثه. 

  

  م حماضر املقرر:اس

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

                   املكاتب األمامية يف الفنادق اسم املقرر:                  

 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 املؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى اسم هـ28/2/1440تاريخ التوصيف:  
 القسم: كلية إدارة األعمال / قسم إدارة السياحة والفندقة /الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: . خ
 

                 :المكاتب األمامية في الفنادقاسم المقرر الدراسي ورمزه 

                 :ساعة   3             عدد الساعات المعتمدة 

  :ةاالعمال الفندقيدبلوم إدارة البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي 

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( 

 :الخامس السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي 

 :)المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت 

 :)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت 

   :نفس المقرموقع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية 

 :)نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ج ج 

    

  النسبة:  لكترونيالتعليم اإل .د د 

   100 

 %100 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ه ه 

    

 ----- النسبة:  بالمراسلة .و و 

    

  ----- النسبة:  أخرى .ز ز 

  تعليقات:
من نمط الدراسة هنا يجمع بين التعليم المدمج والتقليدى فى قاعات المحاضرات وكذلك األلكترونى، حتى يتمكن الطالب 

المادة العلمية، ويطلع على أحدث ماوصلت له األبحاث فى هذا الشأن من خالل مختلف الوسائط العلمية من مواقع اإلنترنت 
 .العلمية المتخصصة وفيديوهات تساعد على توصيل للفكرة، للطالب بشكل دقيق وشيق
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 األهداف . د
 

 ات والمهارات اآلتية:عند اإلنتهاء من دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب القدر -1

  التعرف علي مهام وعمليات المكاتب األمامية في الفنادق والمنتجعات ومحاكاتها 

  فهم دور قطاع الغرف كأهم المراكز الربحية في الفنادق والمنتجعات 

  ادراك أهمية تقديم خدمات عالية الجودة تضمن رضاء العمالء ومن ثم والئهم وارتيادهم مرة أخري

 للفندق 

 ليل دور مدير قطاع الغرف كأحد أهم صناع القرارات االدارية في الفنادق والمنتجعاتتح 

  شرح دورة النزيل بمراحلها المختلفة 
 

 تطوير وحتسني  املقرر الدراسي .     -2
 

 

  إطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات األكاديمية والمواقع اإللكترونية التي تتعلق بأدارة قسم
 غرف.ال

 

   تعتبر الزيارة الميدانية ألحد الفنادق الكبري جزء ال يتجزأ من هذا المقرر بهدف ادماج الطالب عمليا في نموذج
 حي  

 

  عقد لقاءات مكتبية بين أستاذ المادة والدارسين خارج وقت المحاضرة يتم تحديدها سلفا وفقا لجدول محدد لمناقشة
 رأهم الموضوعات أو المشكالت حول المقر

  يمكن دعوة أحد المهنيين المتخصصين في ادارة المكاتب األمامية بأحد الفنادق الكبري لتقديم محاضرة للدارسين
 مما يساعد الطالب علي االطالع علي أهم المستجدات حول موضوع الدراسة

 وصف املقرر الدراسي . ز
 

 

 

عة وحديثة عن القضايا تم تصميم هذا المقرر لتزويد الدارسين بمعارف متنو : وصف عام للمقرر

المعاصرة في صناعة السياحة العالمية وكذلك ألكسابهم المهارات الالزمة لتحليل وتقييم التوجهات 

والموضوعات الحديثة والقضايا الرئيسية التي تواجه صناعة السياحة عالميا ومحليا باسلوب نقدي 

االبداعية عند مناقشة وتحليل القضايا  وعلمي. ويتيح هذا المقرر الفرصة للدارسين الستكشاف مهاراتهم

التي تخص صناعة السياحة حيث سيكون التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والحلول اإلبداعية 

 مع تناول مجموعة مختارة من الموضوعات والتوجهات والقضايا الحديثة في صناعة السياحة  
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 جدول بالموضوعات محل الدراسة: . أ
 

 عدد األسابيع موضوعاتقائمة ال
ساعات 

 التدريس

 2 1 مقدمة عن قطاع الغرف بالفنادق

 4 2 الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للعاملين بقطاع الغرف بالفنادق 

 2 1 دورة النزيل: مرحلة ما قبل الوصول

 2 1 نظم التشغيل الفندقية

 2 1 استخدامات التكنولوجيا في ادارة قطاع الغرف بالفنادق

 4 2 عمليات الحجز وأنواع الحجوزات 

 2 1 عمليات تسكين العمالء 

 2 1 خدمات العمالء أثناء األقامة

 2 1 حسابات العمالء 

 2 1 عمليات مغادرة العمالء 

 2 1 ادارة العالقات مع النزالء 

 2 1 المهارات الشخصية وفنون البيع لدي العاملين بالمكاتب األمامية

 2 1 ة بالعائد واالدارة باألرباح في قطاع الغرف الفندقي مفهوم االدار

 2 1 التوجهات الحديثة في ادارة المكاتب األمامية في الفنادق 
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 (مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .13

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع ىأخر تطبيق 

 15    اليوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

 30    اليوجد 30 الساعات المعتمدة

 

 

 ساعات 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  .14
 

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م

مخرجات التعلم للمقرر 

ً لمجاالت اإلطار  وفقا

 لمؤهالتالوطني ل

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

1-

1 
معرفة وشرح 

مهام وعمليات 

المكاتب 

األمامية في 

الفنادق 

 والمنتجعات

 المحاضرات 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس 

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 

 تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم عرضها ومناقشتها 

  المباشرة للطالباألسئلة 
 المناقشات الصفية 
 االختبارات الدورية 
 االختبار النهائي 

1-

2 
وصف الهيكل 

التنظيمي ألدارات 

المكاتب األمامية في 

 الفنادق والمنتجعات



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

95 

 

1-

3 
فهم دور مدير 

قطاع الغرف 

كأحد متخدي 

القرارات في 

الفنادق 

 والمنتجعات

1-

4 
شرح دور التكنواوجيا 

قطاع الحديثة في ادارة 

 الغرف بالفنادق

1-

5 

 

 المهارات ااإلدراكية 2

2-

1 

أادراك أهمية المكاتب 

األمامية في تقديم 

الخدمات وكأهم المراكز 

الربحية في الفنادق 

 والمنتجعات 

  االعتماد علي التعليم

 التفاعلي

  تكليف الطالب بعمل

ابحاث ثم عرضها 

 ومناقشتها

 دراسات الحالة 

  التحليل الفكري  لتلك

القضايا 

ومحاولةتجزئتها وايجاد 

 الحلول المناسبة لها

 األسئلة المباشرة للطالب 

 المناقشات الصفية 

  إدراج أسئلة حل
 المشكالت في االختبارات

 2-

2 
تأدية األعمال 

المتعلقة 

بالحجوزات 

وتسجيل النزالء 

وتحديد الغرف لهم 

وتسكينهم واعداد 

الحسابات الخاصة 

بهم الكترونيا 

لبرامج باستخدام ا

المتخصصة 

 كاألوبرا

2-

3 

وتطبيق مفهوم  

"االدارة بالعائد" 

و"ادارة األرباح" في 

ادارة قطاع الغرف 

لتحقيق أعلي ربحية 

 ممكنة

2-

4 

اظهار القدرات 

االبتكارية واالبداعية 

في حل المشكالت عند 
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تقييم العمليات الخاصة 

 بادارة المكاتب األمامية

 شخصية وتحمل المسؤولية مهارات العالقات ال 3

3-

1 

القدرة على العمل ضمن 

فريق )التحلي بروح 

 العمل الجماعي (

  اشراك الطالب في
أبحاث  ومناقشات 

 جماعية
 

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

  تقويم المناقشات الجماعية
 بشكل دورى 

  معرفة المعوقات التى
واجهت الطالب فى 

 البحث

3-

2 

حث الطالب علي تقبل 

نقد والتوجيه وتقبل ال

 اآلراء المختلفة

3-

3 

تعزيز مهارات الحوار 

 الناجح الفعال

3-

4 

تعزيز مهارات اإللقاء، 

وكسر حاجز الخوف من 

 التحدث امام اآلخرين

3-

5 

تشجيع الطالب على 

االستفادة من اآلخرين 

 والتعاون معهم

3-

6 

فهم المسئولية تجاه 

النزالء وتجقيق أمنهم 

 موأمانه

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

4-

1 

تعزيز مهارات االتصال 

 الكتابي من خالل التقارير

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية عن -

 موضوعات يتم تناولها فى المقرر .

 اعطاء التمارين والتكاليف والواجبات -

عرض المشروعات واألبحاث التي تم  -

 يفهم بإعدادهاتكل

 المناقشات الشفهية 

  تقويم الواجبات واالبحاث
 التي تم تكليفهم بها

4-

2 

تعزيز مهارات االتصال 

الشفوي من خالل 

 العرض واإللقاء
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال,   م

 قديم شفهي, مالحظة......الخ(خطابة, ت

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

2 
بشكل مستمر اثناء  االختبارات الدورية

 المحاضرات

 درجة 10

 درجة 10 األسبوع التاسع األبحاث الفردية  3

 درجة20  االسبوع الثامن االختبارات النصفية 4

 درجة 20 االسبوع الحادي عشر مشروع جماعي 5

 درجة 40 بعد انهاء الفصل الدراسي اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 درجة 100  المجموع 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم . ص

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 اجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتو
 

 8 ساعات مكتبة اسبوعيا بمعدل ساعتين في اليوم من األحد الي األربعاء 

 الواتس آب....( وكذلك عن طريق  -التواصل عبر وسائل التواصل االلكتروني )البريد

 الهاتف

 

 مصادر التعلّم . ر ر

 طلوبة:الكتب المقررة الم -في قائمة  –أدرج  .1
Managing Front Office Operations, Kasavana Michael L. & Richard M. 

Brooks, 2013, AHLA 

 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

 تقارير الشركات السياحية والفندقية العالمية 
Vallen, G.K. & Vallen, J.J. (2013) Check-in; Check Out: Managing Hotel 
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Operations (9th ed) Prentice Hall.  

Bardi, J.A. (2010) Front Office Management, (5th Ed), Wiley and Sons. Kasavana, 

M. l. (2012) Managing Technology in the Hospitality Industry. American Hotel 

and lodging Educational Institute.  

Nyheim, P., Connelly, D. (2011). Technology Strategies for the Hospitality 

industry (2nd Ed.) Prentice Hall Tranter, K.A.  

Stuart-Hill, T. and Parker, J. (2009), An Introduction to Revenue Management 

for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World, Prentice 

Hall. 

 Woods, R., Ninemeier, J.D., Hayes, D.K, Austen, M.A. (2013) Professional Front 

Office Management new international edition , Pearson 

 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

www.Hedna.org  

www.hospitalitynet.org 

www.caterer.comCaterer and Hotelkeeper  

online.org.uk-www.bhaBritish Hospitality Association   

www.caterer.comCaterer and Hotelkeeper  

http://www.reports.mintel.com/Mintel Market Intelligence  

http://www.reports.mintel.com/Mintel Market Intelligence  

 The Institute of Hospitality   
http://www.instituteofhospitality.org/content/ 

http://www.bha.org.ukBritish Hospitality association         

مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات أدرج أي  .16

http://www.hedna.org/
http://www.hospitalitynet.org/
http://www.hospitalitynet.org/
http://www.caterer.com/
http://www.bha-online.org.uk/
http://www.caterer.com/
http://www.reports.mintel.com/
http://www.reports.mintel.com/
http://www.instituteofhospitality.org/content/
http://www.bha.org.uk/
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 المدمجة:
 

 

 المرافق المطلوبة . ز ز
 

 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 مقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:)أي عدد ال 

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .19

 

 طالب 40معمل الحاسب االلي بالكلية تستوعب -قاعة المحاضرات 

 الذكية, والبرمجيات وغيرها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات  .20
 

 أجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للطالب

 LCDشاشة  2عدد -شاشة عرض 2عدد –لوحة ذكية  2عدد 

 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, .21
 مة بها(:أو أرفق قائ

 

    

 
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ظ
 

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16
 

استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول  المقرر ومدى فاعلية أسلوب  التدريس  -
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 ية المقررة وأهم الصعوبات التي واجهتهم في تحصيل المادة العلم

التواصل والمناقشات الشفهية غير الرسمية مع الطالب لألخذ بآرائهم حول كيفية تطوير  -

 المقرر

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: -

 مناقشات داخل القسم مع الزمالء المتخصصين  -

 الجداول بالقسمالمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية و -

 االطالع علي احدث طرق تدريس المقرر بواسطة استاذ المادة -
 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .17
 

زيادة درجة التفاعل بين الطالب واألستاذ من خالل تطبيق مفاهيم التعليم النشط والتعليم  -

 التفاعلي

 نترنتحث الطالب علي البحث عن الموضوعات محل الدراسة ودراسات الحالة عبر اال -

 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية -

 تشجيع الطالب علي العرض واأللقاء -

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال , والتبادل  .18
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 

لجنة تصحيح اختبارات الطالب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل  - أ

 اختبارات بالقسم

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  - ب

 عمل استمارات بيان حالة للطالب المعثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهم - ت

تبادل المعارف بصورة دوريٍة مع الزمالء من خالل متابعة مايستجد في مجال المقرر  - ث

 بحاث العلمية في محتوياتهالدراسي واضافة احدث التقنيات والمراجع واال

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخري:استطالع اراء الطالب في  - ج

 المقرر من قبل ادارة الجودة



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

101 

 

 

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .19
 

ط والجداول الدراسية بالقسم لضمان يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخط -
 مواكبته للتطورات الحديثة فى التخصص

 االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المادة العلمية -

االطالع علي محتوي المادة العلمية الذي يدرس في اكبر الجامعات العالمية التي تقدم نفس  -
 البرنامج

حليل وآرائهم في االعتباء عند تحديث الخطة تحليل آراء الطالب بشكل دوري واخذ نتائج الت -
 الدراسية

االستفادة من آراء العاملين في صناعة الفنادق وجميع األطراف ذات العالقة للتعرف علي  -
 متطلبات السوق والمجتمع  

 

 

  

  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                   اإلشراف الداخلي في الفنادقلمقرر:                 اسم ا  

 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى إسم المؤسسة التعليمية: هـ28/2/1440 تاريخ التوصيف: 

 كلية إدارة األعمال / قسم إدارة السياحة والفندقة القسم: /لكليةا

 

 مقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:التعريف بال . ذ
 

 اإلشراف الداخلي في الفنادق. اسم المقرر الدراسي ورمزه:               1 .15
 ساعة   2. عدد الساعات المعتمدة:                             2 .16
 ةاالعمال الفندقيدبلوم إدارة . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .17

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 السادس . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:4 .18
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .19
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .20
 نفس المقرقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع ت7 .21

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ح ح 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ط ط 
   100 

 %100 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ي ي 
    

 ----- النسبة:  مراسلةبال .ك ك 
    

  ----- النسبة:  أخرى .ل ل 
 

نمط الدراسة هنا يجمع بين التعليم المدمج والتقليدى فى قاعات المحاضرات وكذلك األلكترونى،  تعليقات:

حتى يتمكن الطالب من المادة العلمية، ويطلع على أحدث ماوصلت له األبحاث فى هذا الشأن 
مية من مواقع اإلنترنت العلمية المتخصصة وفيديوهات تساعد من خالل مختلف الوسائط العل

 .على توصيل للفكرة، للطالب بشكل دقيق وشيق
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 األهداف . ر
 

 

        

 عند اإلنتهاء من دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية: -2
 

 والمنتجعات ومحاكاتها التعرف علي أهمية وعمليات االشراف الداخلي في الفنادق  . ب

 فهم دور قسم االشراف الداخلي في تقديم خدمات فندقية ذات جودة متميزة  . ت

 تعلم كيفية اعداد وتنظيف الغرف الفندقية  . ث

 التمييز بين المعدات و األدوات المستخدمة بالقسم  . ج

 فهم طبيعة العالقة بين قسم األشراف الداخلي واألقسام األخري بالفندق  . ح
 

 ين  المقرر الدراسي .    تطوير وتحس -3
 

 

إطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات األكاديمية والمواقع اإللكترونية التي  . أ

 تتعلق بأدارة قسم األشراف الداخلي بالفندق.
 

تعتبر الزيارة الميدانية ألحد الفنادق الكبري جزء ال يتجزأ من هذا المقرر بهدف ادماج   . ب

 وذج حي  الطالب عمليا في نم
    

عقد لقاءات مكتبية بين أستاذ المادة والدارسين خارج وقت المحاضرة يتم تحديدها سلفا وفقا  . ت

 لجدول محدد لمناقشة أهم الموضوعات أو المشكالت حول المقرر

يمكن دعوة أحد المهنيين المتخصصين في االشراف الداخلي بأحد الفنادق الكبري لتقديم  . ث

لدارسين مما يساعد الطالب علي االطالع اكتساب المهارات محاضرة وتطبيقات عملية ل

 الالزمة حول موضوع الدراسة
 

 

 وصف المقرر الدراسي . س
 

 

 

يعد قسم الغرف أهم المراكز الربحية في الفنادق الفنادق اذ يولد أكبر قدر من  :وصف عام للمقرر

زالء. لذلك فان تقديم غرف نظيفه من اإليرادات ، كما أن العاملين به هم أكثر تفاعالا مع الضيوف والن

األمور األساسية التي ال يتسامح فيها النزالء ويتناول هذا المقرر مهام قسم االشراف الداخلي بالمؤسسات 

الفندقية بأنواعها المختلفة وكيفية االشراف علي فريق العمل وتوزيع المهام ووضع جداول العمل بشكل 

ك يدرس الطالب التفاصيل الفنية لتنظيف الغرف وكيفية استخدام متوازن بين جميع أفراد القسم كذل

المنظفات والمواد الكيماوية بشكل آمن وتهيئة بيئة عمل نظيفه وآمنه وكذلك استخدام التكنولوجيا في 

 تسيير أعمال قسم االشراف الداخلي.   
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 جدول بالموضوعات محل الدراسة: . ب
 

 

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس

 2 1 مقدمة عن إدارة اإلشراف الداخلي وأهميتها بالفندق

 عالقة قسم االشراف الداخلي باألقسم األخري وبادارة الفندق

التعرف على نطاق العمل في القسم و كيفية التعامل مستنديا مع األقسام 

 األخرى

1 2 

اخلي الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للعاملين بادراة االشراف الد

 بالفنادق

1 2 

 2 1 التوصيف الوظيفي لبعض العاملين في قسم االشراف الداخلي 

أنواع التدريب  -أهدافه  –تدريب العاملين بقسم اإلشراف الداخلي " ماهيته 

 طرقه " –

1 2 

 2 1 ادارة المغسلة والعاملين بها وأهم المعدات فيها

 2 1 المنسوجات والبياضات والرقابة عليها 

 2 1 اء أدوات التنظيف وتخزينها والرقابة عليها شر

 2 1 بعض األعمال التقنية المتعلقة بإدارة األشراف الداخلي  

 2 1 األمن و األمان بقسم اإلشراف الداخلي

 2 1 كيفية إعداد و تجهيز الترولي الخاص بفرد اإلشراف الداخلي

 التعرف على األجهزة والمعدات المستخدمة للنظافة

 عرف على الكيماويات المستخدمة في النظافةالت

1 2 

 2 1 كيفية العمل داخل المغسلة و التعامل مع األجهزة المختلفة بها

 2 1 كيفية نظافة غرف العمالء
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 كيفية نظافة و إعداد الحمامات

 نظافة المناطق العامة و المفتوحة

 كيفية نظافة المطاعم

1 2 

 

 (صال في الفصل الدراسيمكونات المقرر )مجموع ساعات االت

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 15  5  اليوجد 10 ساعات التدريس الفعلية

 30  10  اليوجد 20 الساعات المعتمدة

 

 ساعات 3لطالب خالل أسبوعياً: عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها ا .18
 

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م

مخرجات التعلم للمقرر 

ً لمجاالت اإلطار  وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

معرفة وشرح  1-1

مهام وعمليات 

قسم االشراف 

الداخلي في 

الفنادق 

 والمنتجعات

 المحاضرات 

 م التكنولوجيا الحديثة في التدريساستخدا 

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 

 تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم عرضها ومناقشتها 

 األسئلة المباشرة للطالب 
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وصف الهيكل  1-2

التنظيمي ألدارات 

المكاتب األمامية 

في الفنادق 

 والمنتجعات

 المناقشات الصفية 
 االختبارات الدورية 
 االختبار النهائي 

أن يتذكر  1-3

الطالب عالقة 

قسم األشراف 

الداخلي 

باألقسام 

األخري 

 بالفندق 

التعرف علي  1-4

وسائل االستخدام 

اآلمن للمنظفات 

 والكيماويات

1-5  

 المهارات ااإلدراكية 2

طرح طرق جديدة  2-1

غير الطرق 

التقليدية 

المستخدمة في 

ترتيب الغرف 

 والمناطق العامة

  التعليم االعتماد علي

 التفاعلي

  تكليف الطالب بعمل

ابحاث ثم عرضها 

 ومناقشتها

 دراسات الحالة 

  التحليل الفكري  لتلك

القضايا 

ومحاولةتجزئتها وايجاد 

 الحلول المناسبة لها

 األسئلة المباشرة للطالب 

 المناقشات الصفية 

  إدراج أسئلة حل
 المشكالت في االختبارات

 

اظهار  2-2

القدرات 

االبتكارية 

االبداعية في و

حل المشكالت 

التي تواجه 
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العاملين بقسم 

األشراف 

 الداخلي

2-3  

2-4  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

القدرة على العمل  3-1

ضمن فريق 

)التحلي بروح 

 العمل الجماعي (

  اشراك الطالب في
أبحاث  ومناقشات 

 جماعية
 

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

  تقويم المناقشات الجماعية
 بشكل دورى 

  معرفة المعوقات التى
واجهت الطالب فى 

 البحث

حث الطالب علي  3-2

تقبل النقد والتوجيه 

وتقبل اآلراء 

 المختلفة

تعزيز مهارات  3-3

الحوار الناجح 

 الفعال

تعزيز مهارات  3-4

اإللقاء، وكسر 

حاجز الخوف من 

التحدث امام 

 اآلخرين

تشجيع الطالب  3-5

على االستفادة من 

اآلخرين والتعاون 

 معهم

فهم المسئولية تجاه  3-6

النزالء وتجقيق 

 أمنهم وأمانهم
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تعزيز مهارات  4-1

االتصال الكتابي من 

 خالل التقارير

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية عن -

 موضوعات يتم تناولها فى المقرر .

 اعطاء التمارين والتكاليف والواجبات -

عرض المشروعات واألبحاث التي تم  -

 تكليفهم بإعدادها

 المناقشات الشفهية 

  تقويم الواجبات واالبحاث
 التي تم تكليفهم بها

تعزيز مهارات  4-2

االتصال الشفوي من 

 خالل العرض واإللقاء

 

 ويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تق .19

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال,   م

 خطابة, تقديم شفهي, مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

2 
بشكل مستمر اثناء  االختبارات الدورية

 المحاضرات

 درجة 10

 درجة 10 األسبوع التاسع  األبحاث الفردية 3

 درجة20  االسبوع الثامن االختبارات النصفية 4

 درجة 20 االسبوع الحادي عشر مشروع جماعي 5

 درجة 40 بعد انهاء الفصل الدراسي اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 درجة 100  المجموع 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم . ض

دريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة الت

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 

 8 ساعات مكتبة اسبوعيا بمعدل ساعتين في اليوم من األحد الي األربعاء 

 الواتس آب....( وكذلك عن طريق  -لكتروني )البريدالتواصل عبر وسائل التواصل اال

 الهاتف

 

 مصادر التعلّم . س س

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج  .2
Nitschke, Aleta & Frye. William . Managing Housekeeping Operations, Third 
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Revised Edition. American Hotel & Lodging Association 

اف الداخلي في الفنادق: هاني عاطف قزمان وعايدة فايزأدارة قسم األشر  

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

 تقارير الشركات السياحية والفندقية العالمية 

Vallen, G.K. & Vallen, J.J. (2013) Check-in; Check Out: Managing Hotel 

Operations (9th ed) Prentice Hall.  

Bardi, J.A. (2010) Front Office Management, (5th Ed), Wiley and Sons.  

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

www.Hedna.org  

www.hospitalitynet.org 

www.caterer.comCaterer and Hotelkeeper  

online.org.uk-www.bhaBritish Hospitality Association   

www.caterer.comCaterer and Hotelkeeper  

http://www.reports.mintel.com/Mintel Market Intelligence  

http://www.reports.mintel.com/Mintel Market Intelligence  

 The Institute of Hospitality   
http://www.instituteofhospitality.org/content/ 

http://www.bha.org.ukBritish Hospitality association         

يمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات مواد تعلأدرج أي  .20
 المدمجة:

 

 

 

 

http://www.hedna.org/
http://www.hospitalitynet.org/
http://www.hospitalitynet.org/
http://www.caterer.com/
http://www.bha-online.org.uk/
http://www.caterer.com/
http://www.reports.mintel.com/
http://www.reports.mintel.com/
http://www.instituteofhospitality.org/content/
http://www.bha.org.uk/
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 المرافق المطلوبة . ش ش
 

 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 ها(:)أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغير 

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .22

 طالب 40معمل الحاسب االلي بالكلية تستوعب -قاعة المحاضرات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .23
 ز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للطالبأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجها

 LCDشاشة  2عدد -شاشة عرض 2عدد –لوحة ذكية  2عدد 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, .24
 أو أرفق قائمة بها(:

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ع
 

 

 لى التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول ع .20
 

استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول  المقرر ومدى فاعلية أسلوب  التدريس  -

 وأهم الصعوبات التي واجهتهم في تحصيل المادة العلمية المقررة 

ل كيفية تطوير التواصل والمناقشات الشفهية غير الرسمية مع الطالب لألخذ بآرائهم حو -

 المقرر

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: -

 مناقشات داخل القسم مع الزمالء المتخصصين  -

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم -

 االطالع علي احدث طرق تدريس المقرر بواسطة استاذ المادة -
 

\\ 
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 ءات تطوير التدريس:إجرا .21
 

زيادة درجة التفاعل بين الطالب واألستاذ من خالل تطبيق مفاهيم التعليم النشط والتعليم  -

 التفاعلي

 حث الطالب علي البحث عن الموضوعات محل الدراسة ودراسات الحالة عبر االنترنت -

 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية -

 تشجيع الطالب علي العرض واأللقاء -

 

جراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال , والتبادل إ .22
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 

تصحيح اختبارات الطالب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة  - ح

 اختبارات بالقسم

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  - خ

 استمارات بيان حالة للطالب المعثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهم عمل - د

تبادل المعارف بصورة دوريٍة مع الزمالء من خالل متابعة مايستجد في مجال المقرر  - ذ

 الدراسي واضافة احدث التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

ستطالع اراء الطالب في عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخري:ا - ر

 المقرر من قبل ادارة الجودة

 

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .23
يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان  -

 مواكبته للتطورات الحديثة فى التخصص

 من التقنيات الحديثة في تقديم المادة العلمية االستفادة -

االطالع علي محتوي المادة العلمية الذي يدرس في اكبر الجامعات العالمية التي تقدم نفس  -
 البرنامج

تحليل آراء الطالب بشكل دوري واخذ نتائج التحليل وآرائهم في االعتباء عند تحديث الخطة  -
 الدراسية

في صناعة الفنادق وجميع األطراف ذات العالقة للتعرف علي االستفادة من آراء العاملين  -
 متطلبات السوق والمجتمع  
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  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 اسم المقرر: تدريب صيفي  

 رمز المقرر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

115 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-2-28 صيف:تاريخ التو 

 كلية إدارة االعمال قسم السياحة والفندقة القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ز

 . اسم المقرر الدراسي ورمزه: تدريب صيفي1 .22

 ساعات لألسبوع 4. عدد الساعات المعتمدة: 2 .23

 دبلوم إدارة ألعمال الفندقيةامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: . البرنامج )أو البر3 .24

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: السنة الثالثة المستوى السادس4 .25

 ساعة 90المقرر )إن وجدت(: إكمال . المتطلبات السابقة لهذا 5 .26

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .27

 : منشأة فندقية. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7 .28

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .م م 

    

  النسبة:  اإللكتروني التعليم .ن ن 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .س س 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ع ع 

    

   النسبة: * أخرى .ف ف 

 :تعليقات
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 األهداف . س

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -1

لمختلفة الالزمة للعمل في إتاحة الفرصة للطالب بإن يقوم بتجربة ماتعمله عمليا وبالتالي اتقان الطالب للمهارات ا

 أقسام الفنادق

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية  لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

اجعة التدريب بناء على معطيات الترم اللذي قبله وبناء على التغذية الراجعة من الطالب كل ترم دراسي يتم مر

 والمقيم الخارجي.

 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  . ش

 أودليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

أساسي لعملية التعليم في برنامج البكالوريوس حيث ان التدريب يتيح للطالب ان يقوموا التدريب الصيفي يعتبر ركن 

بممارسة الكثير مما تعلموه اثناء دراستهم وأيضا كسر حاجز الخوف والرهبة عن طريق تقديمهم لبيئة العمل 

 الحقيقية.

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .21

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس 

   تدريب في قسم المكاتب األمامية

   تدريب في قسم المبيعات

   تدريب في قسم الحجوزات

   تدريب في قسم المطعم والمطبخ

   تدريب في قسم االهتمام بالغرف

   التدرب على إستخدام البرامج الخاصة بكل قسم
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   قرر وتوزيعها: إجمالي عدد ساعات الم .22

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

   30    ساعات التدريس الفعلية

       الساعات المعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .23

 ساعات اسبوعيا 5

 

24.  ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم أوالً  -

 مناسبة.ال

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات ثالثا

ا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسه ا لتشكل معا

 أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 ةالمعرف 1

الطالب سيتمكنون من التعرف على المهام الرئيسية في  1-1

 قطاع الفنادق

تقييم الطالب  تدريب عملي

اثناء التدريب، 

عمل بحث و 

 تقديم شفهي
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1-2    

1-3    

 المهارات المعرفية 2

سوف يكون بمقدور الطالب تعلم مهارات جديدة في  2-1

الفنادق التخصص. إستخدام البرامج المتخصصة في قطاع 

 مثل األوبيرا وبرامج نقاط البيع المختلفة.

التعلم على تنسيق وفرز المستندات وأرشفتها يدويا 

 والكترونيا

 التعامل مع النزالء بمختلف الثقافات

تقييم الطالب  تدريب عملي

اثناء التدريب، 

عمل بحث و 

 تقديم شفهي

2-2    

2-3    

 ولية مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤ 3

بناء عالقات احترافية مع الزمالء والنزالء وأيضا القيام  3-1

باالعمال المطلوبة بالوقت المحدد يساعد الطالب على أخذ 

 العمل بشكل جدي

تقييم الطالب  تدريب عملي

اثناء التدريب، 

عمل بحث و 

 تقديم شفهي

3-2    

  دديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات الع 4

التدريب العملي سيشجع الطالب على ان يكونوا جزء من  4-1

 فرق العمل اثناء ممارستهم لمهامهم

تقييم الطالب  تدريب عملي

اثناء التدريب، 

عمل بحث و 

 تقديم شفهي

4-2    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    
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5-2    

 

 اسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدر .25

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 40  نموذج تقييم التدريب بالفنادق 1

 40  بحث عن فترة التدريب 2

 20  تقديم وعرض  3

4    

5    

6    

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم . ط

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 

 عتين كل أسبوعساعات مكتبية للمشرف على التدريب سا

 البريد االلكتروني

 

 

 مصادر التعلّم . ص ص

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

 مجالت العلمية والتقارير وغيرها(المواد المرجعية األساسية )ال -في قائمة  –. أدرج 2 

 ا:. أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيره3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4
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 المرافق المطلوبة . ض ض

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 حاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة ال

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .25

 تجهيزات مالئمة للمتدربين

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .26

 

 مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هنا  حاجة إلى تجهيزات  .27

 

 

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . غ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .24

 استبيانات ورقية او الكترونية اثناء وبعد التدريب ألخذ اراء المتدربين بشكل مستمر

 قويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لت .25

 االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس لمناقشة التدريب الصيفي وكيفية تحسينه

 إجراءات تطوير التدريس: .26

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .27

لتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس تدريس مستقلين، وا

 من مؤسسة أخرى(:

 مراجع ومقيم خارجي

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .28

  

  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

  


