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 في
  ادارة السياحة والضيافةتخصص

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجمس عمداء جامعة البمقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة عمى 2017/2018وتطبق اعتبارًا من مطمع العام الجامعي  (33الجمسة )م 30/8/2017تاريخ 

 }(2)الجمسة رقم )م 4/10/2017 بتاريخ 10/2/2017/2018تعديمها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
ادارة تخصص / الفندقي والسياحيبرنامج التتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في 

:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (72) من السياحة والضيافة
ساعة معتمدة المتطمب الرقم 

 12المهارات العامة . 1
 6مهارات التشغيل . 2
 9العموم المساندة . 3
 45المهارات المتخصصة . 4

 72المجموع 
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: وصف مخرجات التخصص
داد عاممين مهنين مؤهمين لمعمل في قطاع السياحة والفنادق والتي تشمل يهدف التخصص إلى إع

. مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران والمطارات وخدمات اإليواء والمطاعم
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 "ادارة السياحة والضيافة " لتخصص الخطة الدراسية 
 =====================================================

: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (12)المهارات العامة، :  ووً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة  020000111
  0 3 3الثقافة اإلسالمية  020000121
  0 2 2التربية الوطنية  020000131
  0 1 1العموم العسكرية  020000181
  0 3 3انجميزي / مهارات لغوية 20000101

  0 12 12 (م.س) المجموع

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)مهارات التشغيل ، : ثانياً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
 20000101 0 2 2مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية  020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 020000141

  0 6 6 (م.س) المجموع

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (9) المساندة، المهارات: ثالثاً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3مبادئ ادارة الفنادق  021200111
  0 3 3 مبادئ السياحة 021200112
مبادئ ادارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية  021200113

 والفندقية
3 3 0  

  0 9 9 (م.س) المجموع
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 "ادارة السياحة والضيافة " لتخصص الخطة الدراسية 

: ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (45)المهارات المتخصصة، : رابعاً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 

 020000101 3 2 3 1المغة اإلنجميزية في السياحة والضيافة  021203111

021201121 
نتاجه  تحضير الطعام وا 

3 1 6 021200111 

020000141 

 021200112 0 3 3 إدارة الفعاليات والمناسبات 021202211

 021200112 3 2 3 مبادئ اإلرشاد والدولة السياحية 021203131

 021200112 3 2 3 خدمات شركات الطيران والمطارات 021203141

 020000122 3 2 3 مهارات اوتصال بالمغة اإلنجميزية في الفنادق 021202262

021203112 
 إدارة الضيافة بالمغة اونجميزية

3 2 3 021200112 

021200111 

 021200112 3 2 3 إدارة وتنظيم البرامج السياحية 021203231

021202141 
 إدارة قسم التدبير الفندقي

3 1 6 021200111 

020000141 

 021203111 3 2 3 2المغة اإلنجميزية في السياحة والضيافة  021203211

021202271 
 مبادئ تسويق الخدمات السياحية والفندقية

3 3 0 021200112 

021200111 

 021200111 9 0 3 مهارات وتطبيقات الحاسوب في السياحة  والضيافة 021203251

021203221 
 البرتوكول وخدمة الطعام والشراب

3 2 3 021200111 

020000141 

 021200112 0 3 3مبادئ المحاسبة في المنشات السياحية والفندقية  021202272

021200111 

 - -  3* التدريب  021203291

  18 27 45 (م.س)المجموع 

 .أسابيع (8)تدريب عممي متواصل لمدة *- 
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 "ادارة السياحة والضيافة " الخطة االسترشادية لتخصص 

 ==========================================
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة
 2 020000122 مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 3 020000111 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

 2 020000131 تربية وطنية 3 020000101 انجميزي/ مهارات لغوية
 3 020000121 ثقافة اسالمية 3 021200111مبادئ ادارة الفنادق 

نتاجه 3 021200112مبادئ السياحة   3 021201121 تحضير الطعام وا 
دارة الموارد البشرية في مبادئ إ

 المنشآت السياحية والفندقية
المغة اونجميزية في السياحة  3 021200113

 1والضيافة 
021203111 3 

مبادئ تسويق الخدمات السياحية 
والفندقية 

 2 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية  3 021202271

 3 021203131 مبادئ اإلرشاد والدولة السياحية   
 18 المجموع 18 المجموع

 
الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث 

. م.سرقم المادة اسم المادة . م.سرقم المادة اسم المادة 
المغة اونجميزية في السياحة  3 021203221 البرتوكول وخدمة الطعام والشراب

 2والضيافة 
021203211 3 

مبادىء  المحاسبة في المنشآت 
 السياحية والفندقية

مهارات تطبيقات الحاسوب في  3 021202272
 السياحة والضيافة

021203251 3 

 1 020000181 عموم عسكرية 3 021202211 ادارة الفعاليات والمناسبات

مهارات اوتصال بالمغة  3 021203112 إدارة الضيافة بالمغة اونجميزية
اونجميزية في الفنادق 

021202262 3 

 3 021202141ادارة قسم التدبير الفندقي  3 021203231 إدارة وتنظيم البرامج السياحية
 2 020000231ريادة األعمال  3 021203141خدمات شركات الطيران والمطارات 

 3 021203291 التدريب    

 18المجموع  18المجموع 
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" ادارة السياحة والضيافة " الوصف المختصر لممواد التعميمية لتخصص 
الثقافة العامة : أوالً 

( 0-3: 3 )020000111املىاطنت إلايجابيت ومهاراث الحياة

ذٍ اإلاهازاث ًىضح اإلاساق مفهىم اإلاىاطىت ومهازاث الحياة وأَميتهما في اهدساب مهازاث كيمه، والؾمل ؽلى اسخخدام ٌ

حيث ان اإلاساق ًساعي بىاء اإلاؾسفه في اإلاىغىؽاث التي في سؾيهم للحطٌى ؽلى حؾليم افػل وهخائج اًجابيه في الؾمل، 

بني الثله في كدزاث الشباب ؽلى  بني اإلاهازة ؽىد الشباب السخخدامها في جطبيم اإلاؾسفه هما ٍو ًخػمنها البرهامج هما ٍو

ص كيم اإلاىاطىت اسخخدام ٌ ذٍ اإلاؾسفه واإلاهازة باالغافه الى جىفحر الدؽم الشخص ي والبيئي لخغيحر السلىن مً خالٌ حؾٍص

 .الاًجابيت والثلافت اإلاجخمؾيت البىاءة والؾمل اإلاجخمعي الخطىعي

( 0-3: 3 )020000121الثقافت إلاسالميت 

 .وأَدافها وعائفها – بها اإلاخؾللت والىغم ومىغىؽاتها مؾاهيها وبيان ؤلاسالميت الثلافت حؾٍسف . 1

 .ؽليها جلىم التي وألاسس وألازوان ؤلاسالميت الثلافت وملىماث مطادز. 2

 .ؤلاسالميت الثلافت خطائظ. 3

 وؤلاًمان الؾلم بحن والؾالكت والؾلم، ؤلاسالم. 4

 .ؤلاسالميت الثلافت جىاجه التي الخحدًاث. 5

ٌ  جثاز التي الشبهاث زد. 6  .ؤلاسالم حى

 .ؤلاسالميت الثلافت اطاز في الشسؽيت وآلاداب ؤلاسالميت ألاخالق. 7

 .ؤلاسالميت الىغم. 8

( 0-2: 2 )020000131التربيت الىطنيت 

ا لفلسفت التربيت  ت لجميؿ طلبت ولياث اإلاجخمؿ ألازدهيت وامخدادا ؽػٍى ٌؾد مساق التربيت الىطىيت مً اإلاخطلباث ؤلاجباٍز

ىطلم مساق  ا بؾدا مً أبؾاد ؤلاستراجيجيت الىطىيت للخؾليم الؾالي، ٍو مً " التربيت الىطىيت"الىطىيت والخؾليم باؽخباَز

مجمىؽت الثىابذ ألازدهيت وؽلى زأسها الؾليدة ؤلاسالميت السمحت، ومبادئ الثىزة الؾسبيت الىبري، والدسخىز ألازدوي 

 .والخجسبت الىطىيت
( 0-1: 1 )020000181عموم عسكرية 

 ٌ الجيش الؾسبي، أسلحت اإلاىاوزة، أسلحت ؤلاسىاد، أسلحت الخدماث / وشؤة وجطىز اللىاث اإلاسلحت: اإلاحىز ألاو

، حسب 1968، مؾسهت الىسامه 1967، 1948حسوب )الثىزة الؾسبيت الىبري، الحسوب الؾسبيت ؤلاسسائيليت : اإلاحىز الثاوي

 ً الجيش الؾسبي في الخىميت الىطىيت الشامله - ، دوز اللىاث اإلاسلحت ألازدهيت(1973حشٍس

 ألامً الؾام، اإلاخابساث الؾامت، كىاث الدزن، الدفاؼ اإلادوي: اإلاحىز الثالث
 (0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية
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The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
مهارات التشغيل واالستخدام  : ثانياً 

( 0-2: 2 )020000122مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and confidently 

communicate in an English speaking workplace environment and real life situations. 

( 0-2: 2 )020000231ريادة األعمال 
ا في ؤلاكخطاد الىطني ودوزَا في اللػاء ؽلى البطالت، وهيفيت اسخحدار أفياز  ادة ألاؽماٌ، جؤزحَر ًىضح اإلاساق مفهىم ٍز

ادًت ومبخىسة لخىائم احخياجاث اإلاجخمؿ و مىاجهت اإلاخاطس والخحدًاث التي حؾترغها، وجلييم فسص هجاحها مً خالٌ  ٍز

م لها، والطبيؾت اللاهىهيت لها  لها وادازة شئإوجها اإلااليت، وهيفيت ؽمل حسٍى دزاست الجدوي، وهيفيت حساب ولفتها وجمٍى

. وخطت الؾمل الالشمت للبدء بها مؿ الترهحز ؽلى الخجسبت ألازدهيت في َرا اإلاجاٌ

( 0-2: 2 )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
ا اهدشازا في مخخلف  .اَداف الصحت والسالمت في بيئت الؾمل وطسق حماًت اإلاخىاجدًً واإلاخؤزٍسً دزاست أَم الاخطاز وأهثَر

م  ائيت في بيئت الؾمل و الحٍس ت والبيىلىجيت والسلىط مً اإلاسجفؾاث واإلاخاطس الفحًز مجاالث الؾمل ، جميحز اإلاخاطس الىيماٍو

والىهسباء واإلاخاطس الىاججت مً اإلاالئمت، جميحز مطادز اإلاخاطس وجؤزحرتها ؽلى الصحت وسالمت الؾمل وطسق غبط اإلاخاطس 

مىاكشت الدسلسل الهسمي للسيطسة ؽلى اإلاخاطس وطسق  .لخخفيف احخماليت حدوثها والخخفيف مً هخائجها في حالت حدوثها

ت  .اخخياز مؾداث الحماًت الشخطيت وجطبيم الاسؾافاث الاوليت في حاالث الاضاباث البشٍس

 .الخؾسف ؽلى اإلاخطلباث اللاهىهيت الازدهيت  السئيسيت لحماًت الؾاملحن
( 0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening with 

intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing biography, 

E-mail, and writing blog post. 
العموم المساندة : ثالثاً 

( 0-3: 3 )021200111مبادئ إدارة الفنادق 

مساحل وشؤة وجطىز ضىاؽت الفىادق، الخطييف الدولي واإلاحلي للفىادق، ؽىاضس وأسس الخلييم للفىادق، الهييل الخىغيمي 

 .للفىدق، وضف الىعائف لألكسام الفىدكيت، السياساث اإلاخخلفت إلدازة الفىادق

( 0-3: 3 )021200112مبادئ السياحت 

حؾٍسف السياحت والسائح، مفهىم ضىاؽت السياحت، وشؤة السياحت وجطىزَا ؽبر الؾطىز، أهىاؼ وؽىاضس السياحت، 
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. اإلاىغماث السياحيت اإلاحليت وؤلاكليميت والؾاإلايت، آلازاز ؤلاًجابيت والسلبيت للسياحت

 (0-3: 3 )021200113مبادئ ادارة املىارد البشريت في املنشآث السياحيت والفندقيت 

ت اإلاىازد ادازة الىاجحت، ؤلادازة الليادة، أهىاؼ الطالحياث، وعائفها، ؤلادازة، مفهىم    والفىدكيت السياحيت اإلايشاث في البشٍس

ت للمىازد ، الخخطيط (والخطىز  ألاَميت ألاَداف،)  اإلايشآث في الىعائف جحليل ، والفىدكيت السياحيت اإلايشاث في البشٍس

ت اإلاىازد اسخلطاب ، والفىدكيت السياحيت ت اإلاىازد وحؾيحن اخخياز والفىدكيت، السياحيت اإلايشآث في البشٍس  اإلايشآث في البشٍس

م ، والفىدكيت السياحيت ت اإلاىازد جدٍزب ، والفىدكيت السياحيت اإلايشآث في اإلاىعفحن أداء جلٍى  السياحيت اإلايشآث في البشٍس

ػاث هغام والفىدكيت،  .والفىدكيت السياحيت اإلايشاث في اإلاهىيت السالمت ، والفىدكيت السياحيت اإلايشآث في الخؾٍى

المهارات المتخصصة : رابعاً 
( 0-3: 3 )021202271مبادئ حسىيق الخدماث السياحيت والفندقيت  

لي، جحليل البيئت  ج الدسٍى م السياحي والفىدقي وأَميخه، خطائظ الخدمت السياحيت والفىدكيت، اإلاٍص حؾٍسف الدسٍى

ليت للميشؤث السياحيت والفىدكيت، ألاسىاق اإلاستهدفت، سلىن السائح، وجلسيم  ليت، مفهىم ؤلاستراجيجيت الدسٍى الدسٍى

. السىق السياحي

( 0-3: 3 ) 021202272 مبادئ املحاسبت في املنشاث السياحيت والفندقيت

حؾٍسف محاسبت اإلايشآث السياحيت والفىدكيت وأَدافها، جطىز محاسبت اإلايشآث السياحيت والفىدكيت، الىغام اإلاحاسبي في 

اث الجسدًت، وؽمليت حسؾحر  اإلايشاث السياحيت والفىدكيت، اًساداث ومطسوفاث ألاكسام، اإلاؾالجاث اإلاحاسبت، كىائم الدسٍى

. وحساب البرامج السياحيت

 (3-2: 3 )021203112 ادارة الضيافت باللغت الاهجليزيت

بيئت , حؾٍسف بطىاؽت الػيافت وأكسامها الدشغيليت، مفهىم الخخطيط الاستراجيجي والليادة الفؾالت لطىاؽت الػيافت 

ا ؽلى جلدم ضىاؽت الػيافت، جطبيم مفهىم ادازة الجىدة الشاملت في ضىاؽت الػيافت، استراجيجت الاحخفاظ  الؾمل وازَس

. بالجزالء والػيىف، وادازة الؾسع والطلب في ضىاؽت الػيافت

 (3-2: 3 )   021203111      1اللغت إلاهجليزيت في السياحت والضيافت
This is an Applied English language skills course with emphasis on Listening, Speaking, Writing, 

Vocabulary and Grammar in the Tourism Industry (part 1). 

 (3-2: 3)   021203211      2اللغت إلاهجليزيت في السياحت والضيافت
This is an Applied English language skills course with emphasis on Listening, Speaking, Writing, 

Vocabulary and Grammar in the Tourism Industry( part 2) 

  ( 6- 1: 3 )021201121 جحضير الطعام و إهخاجه

، حفػ ألاغرًت، فساد وجلىر ألاغرًت، كسم صحت ألاغرًت ومساكبتها في الفىدق، هغام   في HACCPحؾٍسف الغراء وؽىاضٍس

ا اإلاسببت للدسمم الغرائي  الفىادق، السكابت الصحيت والغرائيت في أماهً اؽداد وجحػحر وجلدًم الطؾام، أَم وأشهس البىتًر
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ً الصحيحت لألغرًت )في أماهً جلدًم الطؾام،  طسق جلطيؿ وطهي اللحىم . (طسق الشساء، الىلل، الاسخالم، اإلاىاولت، والخخٍص

اث الشسكيت والغسبيت . والخػاز والفىاهه، اؽداد الاطباق الساخىه والبازدة، اؽداد اإلاعجىاث والىيً والحلٍى

 (9-0: 3 )021203251 مهاراث وجطبيقاث الحاسىب في السياحت والضيافت
This course discuses Pricing and issuing tourism tickets, Performing reservations with different 

airlines companies Performing reservations at hotels and restaurants .performing reservations at 

tourism buses and cars, dealing with customers and serving them. and Hotel Reservation, 

Housekeeping, cashier. 

 (3-2: 3 )021203131  مبادئ إلارشاد والداللت السياحيت

خي إلاهىت الازشاد السياحي، شسوط واسسس الترخيظ اإلاحليتمفهىم و أَميت ؤلازشاد السياحي جلىياث . ، الخطىز الخاٍز

الخؾامل مؿ اإلاجمىؽاث السياحيت،  خطائظ الدليل السياحي، أهىاؼ ألادالء السياحيحن، والخميحز بحن ول مً الدليل 

واإلاسشد وكائد السحلت السياحيت واإلاسافم ومدًس اإلاجمىؽت واإلافسس، جلىياث في الازشاد السياحي، دوز الدليل السياحي في 

م والخىميت السياحيت، واخالكياث مهىت الاشاد والداللت السياحيت .  الدسٍى

(3-2: 3 )021203141خدماث شركاث الطيران واملطاراث   

ملدمت في اإلاطازاث ووحداتها، الخطائظ الؾامت للمطازاث، أهىاؼ شسواث الطحران، شسواث الطحران مىخفػت الخياليف، 

ت ، أمً اإلاطازاث، مىغماث الطحران اإلادوي الدولي مثل الاًاجا  شسواث الطحران الاكليميت، الؾامت، خدماث اإلاالحت الجٍى

اث الطحران والحسوف ألابجدًت للطحران والسمىش،  والاًياو، الاجفاكاث الدوليت للطحران اإلادوي، اهىاؼ الطائساث وجطييفها وحٍس

. اإلاىخج الجىي، مبادئ الخدماث الازغيت، مىاولت السواب، الخدماث اإلالدمت داخل الطائسة

 (0-3: 3 )021202211 إدارة الفعالياث واملناسباث

الخؾٍسف بمفهىم الفؾالياث، اإلاهسجاهاث، واإلاىاسباث، أهىاؼ الفؾالياث واإلاهسجاهاث، أَداف اإلاشازهت فى الفؾالياث 

السياحيت، ممحزاث وؽيىب الفؾالياث، الاسخؾداد والتهيئت ما كبل جىغيم الفؾالياث واإلاىافلاث السسميت، اخخياز ؽىىان 

الفؾاليت مىؽد اكامتها، والخيسيم مؿ الساعي للفؾاليت، مؾسفت الاوشطت الخىغيميت أزىاء الفؾالياث ابخداء مً الاحخياجاث 

م الفؾالياث السياحيت محليا ودوليا وؽاإلايا، وجلييم . الاوليت وضىال الى اإلاساسم والبروجىوىالث فى الفؾالياث اإلاخخلفت حسٍى

 .الفؾاليت ومدي اسخفادة اإلاجخمؿ اإلاحلي مً فلساتها

 

( 6-1: 3 )021202141  إدارة قسم الخدبير الفندقي

كسم الخدبحر الفىدقي، َييله الخىغيمي، وعائفه، مهامه وواجباجه، والاؽماٌ التي ًلدمها، وؽالكخه باألكسام ألاخسي الخؾٍسف ب

 .في الفىدق

 (3-2: 3) 021203221  البروجىكىل وخدمت الطعام والشراب

لت الفسد في السلىن وألاداء وهرلً مؾسفت سييىلىجيت الػيف واإلاغهس والسلىن  ألادواث .مؾسفت اللىاؽد التي جحىم طٍس



 جامعة البلق اء التطبيقية
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1997تأسست عام   

واإلاؾداث الالشمت لخلدًم خدمت  الطؾام والشساب، اسخلباٌ الصبىن واجالسه واخر الطلباث، اسخلباٌ طلباث الحجص 

خدمت الغسف، وخدمت البىفيهاث، هيفيت الخؾامل مؿ اإلاشاول التي جىاجه , اإلاخخلفت، جطبيم طسق الخدمت اإلاخبؾت في اإلاطاؽم

 .مىعفي خدمت الطؾام

 (3-2: 3) 021203231  ادارة وجنظيم البرامج السياحيت

س اإلابيؾاث والخؾسف ؽلى طسق الحجص , الخؾٍسف بخطميم البرامج السياحيت والاإلاام بؤهغمت ولىائح السفس  اؽداد جلٍس

. اهساب مهازة البيؿ الشخص ي, اضداز الخراهس ومسدىداث السفس ومؾسفت لغت الخؾامل في سىق الؾمل, للخدماث السياحيت 

( 3-2: 3 )021202262 مهاراث الاجصال باللغت إلاهجليزيت في الفنادق

This course is designed to develop in students the ability to communicate in organizations and 

improve interpersonal relationship. 

 -*(0: 3 )021203291  الخدريب

في مياجب السياحت والسفس والفىادق اإلاطىفت، للخؾسف ؽلى أساليب ؤلادازة في اإلاياجب أسابيع جدريب مخىاصل  (8)

الخؾسف ؽلى هيفيت , والخؾسف ؽلى جخطيط وؽمل البرامج والسحالث السياحيت, السياحيت وهيفيت الخؾامل مؿ الصبائً

اإلاساسالث في اإلاجاٌ السياحي والاجفاكياث اإلابرمت بحن اإلاياجب السياحيت فيما بينها وبحن وواالث السياحت والسفس واإلاىغماث 

 .والخطبيم الؾملي في فىادق الخمس وألازبؿ هجىم للخؾسف ؽلى مهام وواجباث أكسامها الدشغيليت واإلاساهدة. السياحت
 

 


