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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( السابع) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات8 الواجبات 2
 ساعات 10 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 .واملشروباتاملبادئ األساسية في مجال األغذية توضيح  
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .األغذية واملشروبات ادارةو  املتميزة الخدمة الفندقية عناصرالتعرف على اهم 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .األغذية واملشروباتمفاهيم وأسس ونظريات ووظائف أساسية إلدارة  يبين 1.1

  .صناعة السياحة والفندقة  في األغذية واملشروباتأهمية  ضحيو  1.2

  .األغذية واملشروباتمجال إدارة  فيوالتحوالت  األتجاهاتأهم  يحدد 1.3

  .وتحليل أوضاعها ودراسة قضاياها أنواع املطاعم يشرح 1.4

  .املنشآت الفندقية في األغذية واملشروباتطرق خدمة  يوضح 1.5

  المهارات 2

  . ظل املتغيرات في غذية واملشروباتلل  اإلدارة اإلستراتيجية يميز 2.1

   .املنشآت الفندقية بصفة عامة في األغذية واملشروباتإدارة  معاييريحلل  2.2

   .العربية السعودية اململكة فنادق في واملشروباتاألغذية  أنظمة ادارة   يقارن بين 2.3

  األغذية واملشروبات وخدمة  ادارة  مجال  فياملوارد البشرية يوظف  2.4

م 2.5 ِّ
   .عامليا األغذية واملشروباتبمجال املوارد البشرية عن حصائية اإل تقارير ال ُيصم 

  القيم 3

  .اململكةب األغذية واملشروباتصناعة  فياملوارد البشرية  الفريق ملعرفة يقود 3.1

   .قدراتهموتنمية  تحفيز العاملينطرق و  تحديد نظم األجور  يحاور بموضوعية 3.2

غذيللة واملشللروبات االدارة الناجحللة والخدمللة املتميللزة لل مفهللو  لشللرح عمللل بللروح الفريللق ي 3.3

 األهمية املتزايدة، ويحتر  آراء اآلخرين. .املنشآت الفندقيةب

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 املطاعم وغلق وتشغيلعمليات إدارة فتح  1

 3 عمليات زيادة ربحية املطاعم 2

3 
 وتسجيلتلقى  وإجراءاتالتوصيف الوظيفي للعاملين بقسم خدمة األغذية بالغرف 

 طلبات خدمة الغرف وتحضير
3 

4 
قوائم طعا  الغرف  ونماذج واملشروباتخدمة األغذية  وأدواتالتعريف بتروللى 

 خدمة عميل الغرف وإجراءات
3 

 3 واملتخصصةالرئيسية  وأنواعهاتعريف قائمة الطعا   5

 3 قوائم الطعا  وكتابةهندسه تصميم  الطعا  وشرحالشروط الواجب توافرها لقائمة  6

 3 حفظ األغذية املختلفة وطرق املخازن املختلفة  وأنواعتعريف التخزين  7
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 3 وإجراءاتهإدارة الشراء الفني  8

 3 وإجراءاتهإدارة االستال   9

 3 املختلفة باملخازن  وتطبيقاتهمبادئ نظا  الهاسب  10

 3 فساد األغذية املختلفة 11

 3 طرق الخدمة املختلفة باملطاعم 12

 3 واملطاعمالغذاء باملطابخ  وسالمةصحة  13

 3 الغذاء بالستيوارد وسالمةصحة  14

 3 تكاليف الغذاء 15

 ساعة45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
مفاهيم وأسس ونظريات ووظائف  يبين

 .األغذية واملشروباتأساسية إلدارة 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

 التدريبات امليدانية

 الزيارات امليدانية

1.2 
ادارة  فيطبيعة املوارد البشرية  ضحيو 

 .األغذية واملشروبات وخدمة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
يحدد أهم األتجاهات والتحوالت في مجال 

 إدارة األغذية واملشروبات.
 الحوار واملناقشة

 التدريبات العملية

 الزيارات امليدانية

1.4 
يشرح أنواع املطاعم وتحليل أوضاعها 

 ودراسة قضاياها.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.الفصليةاالختبارات   

 األبحاث

1.5 
يوضح طرق خدمة األغذية واملشروبات في 

 املنشآت الفندقية.

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة
 المهارات 2.0

2.1 
يميلللللللللللللللللللللللللز اإلدارة اإلسلللللللللللللللللللللللللتراتيجية للغذيلللللللللللللللللللللللللة 

 واملشروبات في ظل املتغيرات .

 الدورات املتخصصة

 تقديم العروض

 التكاليف

 النقاشات

 العروض التقديمة

2.2 
يحللللللل معلللللايير إدارة األغذيلللللة واملشلللللروبات فلللللي 

 املنشآت الفندقية بصفة عامة. 

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 التكليفات حل املشكالتيقللللللللللللللللللللللارن بللللللللللللللللللللللين  أنظمللللللللللللللللللللللة ادارة  األغذيللللللللللللللللللللللة  2.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

واملشللللللللللروبات فللللللللللي فنللللللللللادق اململكللللللللللة العربيللللللللللة 

 السعودية.

 البحوث والتقارير

2.4 
د البشللللللللللرية فللللللللللي مجللللللللللال ادارة  يوظللللللللللف املللللللللللوار 

 األغذية واملشروباتوخدمة 

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة

2.5 
م التقلللللللللارير اإلحصلللللللللائية علللللللللن امللللللللللوارد  ِّ

ُيصلللللللللم 

 البشرية بمجال األغذية واملشروبات عامليا.

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

االختبارات التحريرية 

 .والشفوية
 القيم 3.0

3.1 
يقود الفريق ملعرفة املوارد البشرية في 

 صناعة األغذية واملشروبات باململكة.
 التدريب امليداني

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

يحلللللللللاور بموضلللللللللوعية تحديلللللللللد نظلللللللللم األجلللللللللور 

وطللللللللرق تحفيللللللللز العللللللللاملين وتنميللللللللة قللللللللدراتهم. 

ويلتللللللللز  باخالقيللللللللات املهنللللللللة بكللللللللل مللللللللا يتصللللللللل 

 بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة

  

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 بطاقة املالحظة

3.3 

يعمل بروح الفريق لشرح مفهو  االدارة 

الناجحة والخدمة املتميزة للغذية 

األهمية  واملشروبات باملنشآت الفندقية.

 .ويحتر  آراء اآلخرين ،املتزايدة

 التدريب امليداني

 الزيارات امليدانية

 املالحظة من قبل املشرف

 التدريب امليداني

 التقارير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 منتصف الفصل الدراس ي األسئلة المباشرة 1

 %10 مع نهاية كل وحدة االختبارات 2

 %10 مستمر  تقديم عروض 3

 %10 األسبوع األخير للفصل الدراس ي المناقشة 4

 %40 نهاية الفصل الدراس ي أبحاث 5

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 متابعة الطالب اثناء املحاضرات - 

 مناقشة التقارير والبحوث           -

 .ساعات اسبوعيا يتم اعالنها للطالب على لوحة االعالناتتسع التواجد بواقع  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 

. مجموعة النيل العربية. يوسف الحماقي، أساسيات إدارة المأكوالت والمشروبات .1

2015. 

أصول فن الخدمة في الفنادق والمطاعم الحديثة، الدار المصرية ، محمد محمد الشاذلي .2

 2013اللبنانية، 

 

 املساندةاملراجع 

Managing Food & Beverage Operations, (2010). J. , Ninemeier -1

Educational Institute 

Traster, D. (2017). Foundations of Menu Planning, Educational  -2

Institute 

3- Journal of Foodservice Business Research, Taylor & Francis 

Group  

 

 اإللكترونيةاملصادر 

Restaurant Business Magazine, 

http://www.restaurantbusinessonline.com 

 

Restaurant Magazine, http://www.restaurantmagazine.com 

 

Restaurant & Catering Magazine, http://rca.asn.au/magazine/ 

 

  ى أخر 
أقراص تعليمية  -االتحاد األمريكي لإلقامة –باملطاعم  وسالمة الغذاءصحة 

 مضغوطة
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( املحاكاة، قاعات العرض

 . ( طالًبا30قاعة دراسية سعة )

http://www.restaurantbusinessonline.com/
http://www.restaurantmagazine.com/
http://rca.asn.au/magazine/
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 معمل حاسب للتدريب على البرامج الحاسوبية املختصة

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 . معمل حاسب آلي تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسلللللللللللللللللتراتيجيات الحصلللللللللللللللللول عللللللللللللللللللى 

التغذية الراجعة من الطالب حلول 

 فعالية عملية التدريس

 الطالب

االسللللللللللللللللتبانات املباشللللللللللللللللرة للطللللللللللللللللالب 

والتواصلللللل عبلللللر البريلللللد االلكترونلللللي 

 اضافة الى الساعات املكتبية

اسللتراتيجيات أخللرى لتقيلليم عمليللة 

للللللللللللل األسللللللللللللتاذ أو  ب  التللللللللللللدريس مللللللللللللن قِّ

 العلمي:القسم 

 زيارة زميل     ,   املراجعة الخارجية األستاذ أو القسم العلمي:

 لجنة الخطط والجداول الدراسية عمليات تحسين التدريس

االسلللللللللللللتخدا  املتواصلللللللللللللل للتقنيلللللللللللللة 

تشلللجيع عمليلللات اللللتعلم  الحديثلللة ,

تشلللللللللللللجيع الطلبلللللللللللللة عللللللللللللللى  اللللللللللللللذاتي ,

 التقديم واللقاء

عمليلللللللات التحقلللللللق ملللللللن مسللللللللتويات 

 الطلبةإنجاز 
 لجنة متخصصة بالقسم

مراجعللللللة عينللللللة مللللللن االجابللللللات مللللللن 

 قبل لجنة متخصصة بالقسم

ترتيبللللللللللللللات التخطلللللللللللللليط للمراجعللللللللللللللة 

الدورية لفاعليلة املقلرر والتخطليط 

 للتحسين

 لجنة الخطط الدراسية بالقسم

يللتم مراجعللة املقللرر بشللكل مسللتمر 

ملللن قبللللل لجنلللة الخطللللط الدراسللللية 

بالقسلللللللللللللللللللللللم لضلللللللللللللللللللللللمان مواكبتللللللللللللللللللللللله 

الحديثلللللللللللللللللة بالسلللللللللللللللللوق للتطلللللللللللللللللورات 

 واحتياجاته

تحلللللديا املصلللللادر واملراجلللللع بشلللللكل 

االسللللللللللللللللتخدا  املسللللللللللللللللتمر منللللللللللللللللتظم ,

 تقديم املقرر  فيللتقنيات الحديثة 

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق



 
9 
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