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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

 ) المستوى الثالث (

 

 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  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7
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 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

الهياكل التنظيمية واالدارية للفنادق واسس االشراف واملتابعة ومراقبة الجودة. إجراءات تطبيق  يشمل:

شروط الصحة العامة والسالمة في املنشآت الفندقية. األمراض التي تنقل عن طريق األغذية وأنواع التسمم 

ب تطبيقه على مراحل الغذائي وطرق التلوث.  نظام التحليل والتحكم في نقاط الخطر الحرجة وأسالي

 .التشغيل املختلفة. الطرق املتبعة للرقابة على سالمة املنشآت والعاملين والنزالء.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يتكون لدى الطالب معرفة بالهياكل التنظيمية واالدارية للفنادق واسس االشراف واملتابعة ومراقبة 

إجراءات تطبيق شروط الصحة العامة والسالمة في املنشآت الفندقية. وأن يلم  الجودة. والتعرف على

باألمراض التي تنقل عن طريق األغذية وأنواع التسمم الغذائي وطرق التلوث بالتمرير في جميع مراحل 

التشغيل. وكذلك التعرف على نظام التحليل والتحكم في نقاط الخطر الحرجة وأساليب تطبيقه على مراحل 

 ورة األغذية. باإلضافة إلي التعرف على الطرق املتبعة للرقابة على سالمة املنشآت والعاملين والنزالءد

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .وقواعد االشراف واملتابعة ومراقبة الجودة للفنادق واسسالهياكل التنظيمية واالدارية يبين  1.1

الرقابة علىى سىالمة  الفندقية وقواعد في املنشآتإجراءات تطبيق شروط الصحة العامة يوضح  1.2

 .النزالء.

 

 ومرافىىىىىىق املنشىىىىىىآتإجىىىىىىراءات تطبيىىىىىىق نظىىىىىىام السىىىىىىالمة املهنيىىىىىىة والرقابىىىىىىة لحمايىىىىىىة العىىىىىىاملين  نىىىىىىاق ي 1.3

 املخاطر املحتملة الفندقية ضد

 

  .اسس وقواعد االشراف واملتابعة ومراقبة الجودةيشرح  1.4

  .الصحة العامة والسالمة في املنشآت الفندقية يذكر شروط 1.5

  المهارات 2

املخىىىاطر  الفندقيىىىة ضىىىدنظىىىام السىىىالمة املهنيىىىة لحمايىىىة املرافىىىق والعىىىاملين فىىىي املنشىىىآت بىىىين يميىىىز  2.1

 املحتملة.

 

  .عناصر الوقاية من الحوادث وإصابات العملليوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .قانون الصحة والسالمة للعاملين باملنشآتاهمية يقارن بين  2.3

الطىىىرق املتبعىىىة للرقابىىىة علىىىى سىىىالمة املنشىىىآت والعىىىاملين يوظىىىف وسىىىاقل التقنيىىىة الحدي ىىىة ملعرفىىىة  2.4

 والنزالء.

 

  (إجراءات الصحة والسالمة املهنية والرقابة في املنشآت الفندقية .نموذج تفتي  على م صمي 2.5

  القيم 3

والقىدرة علىى التكيىف مىع  ويظهىر االلتىزام .الهياكل التنظيمية واالدارية للفنىادقيتحمل مسؤولية  3.1

 .املتغيرات.

 

ويلتىىىزم بقخالقيىىىات املهنىىىة  الحرجىىىة نظىىىام التحليىىىل والىىىتحكم فىىىي نقىىىاط الخطىىىر  يةموضىىىوعبيحىىىاور  3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقيبكل ما يتصل 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

سياحة العودة  –املهرجانات  أنواع املخاطر الصحية واملهنية وسياحةملعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

 .ويتقبل النقد البناء  ويحترم آراء اآلخرين للجذور 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 الموضوعاتقائمة  م
ساعات 

 االتصال

1 
 الهياكل التنظيمية واالدارية للفنادق -

 اسس وقواعد االشراف واملتابعة ومراقبة الجودة
3 

 3 إجراءات تطبيق شروط الصحة العامة والسالمة في املنشآت الفندقية 2

3 
 .األمراض التي تنقل عن طريق األغذية

 .في جميع مراحل اإلنتاج والخدمة أنواع التسمم الغذائي وطرق التلوث بالتمرير
6 

4 

 الفصل األول  االختبار  -

نظىىىىىىام التحليىىىىىىل والىىىىىىتحكم فىىىىىىي نقىىىىىىاط الخطىىىىىىر الحرجىىىىىىة وأسىىىىىىاليب تطبيقىىىىىىه علىىىىىىى مراحىىىىىىل دورة 

 .األغذية

3 

 3 الواجب الفصلي األول  - 5

 3 شروط الصحة والسالمة املهنية لحماية العاملين في املنشآت الفندقية - 6

 6 الصحة والسالمة املهنية لحماية العاملين في مجال الحشود والفعالياتشروط  - 7

8 
 الفصل ال اني االختبار

 .قانون الصحة والسالمة للعاملين بالمنشآت

3 

9 
  الواجب الفصلي ال اني

 عناصر الوقاية من الحوادث وإصابات العمل-

3 

 3 الفندقيةمنشآت أنواع المخاطر الصحية والمهنية في ال 10

 3 الطرق املتبعة للرقابة على سالمة املنشآت والعاملين والنزالء.  - 11

 3 مراجعة عامة 12

 3 النهائي االختبار 13

 ساعة 45 المجموع
 

 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 
 للفنىىىىىىىادق واسىىىىىىىسالهياكىىىىىىىل التنظيميىىىىىىىة واالداريىىىىىىىة يبىىىىىىىين 

 .وقواعد االشراف واملتابعة ومراقبة الجودة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية  االختبارات

 والشفهية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 
فىىىىىىىي إجىىىىىىىراءات تطبيىىىىىىىق شىىىىىىىروط الصىىىىىىىحة العامىىىىىىىة يوضىىىىىىىح 

 .الرقابة على سالمة النزالء. وقواعدالفندقية  املنشآت

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهاقية

1.3 

إجراءات تطبيق نظام السىالمة املهنيىة والرقابىة يناق  

 الفندقيىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىد ومرافىىىىىىىىىق املنشىىىىىىىىىآتلحمايىىىىىىىىىة العىىىىىىىىىاملين 

 املخاطر املحتملة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

 .االختبارات الفصلية

 والنهاقية

1.4 
اسىىىىىىىىىس وقواعىىىىىىىىىد االشىىىىىىىىىراف واملتابعىىىىىىىىىة ومراقبىىىىىىىىىة يشىىىىىىىىىرح 

 .الجودة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 
الصىىىىىىحة العامىىىىىىة والسىىىىىىالمة فىىىىىىي املنشىىىىىىآت  يىىىىىىذكر شىىىىىىروط

 .الفندقية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
بىىىىىىىىىىىين نظىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىالمة املهنيىىىىىىىىىىة لحمايىىىىىىىىىىىة املرافىىىىىىىىىىىق يميىىىىىىىىىىز 

 املخاطر املحتملة. الفندقية ضدوالعاملين في املنشآت 

 الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتعلم التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوني

 العصف الذهني

 بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
عناصىىىىىىىىىىىر الوقايىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىن ليوظىىىىىىىىىىىف النظريىىىىىىىىىىىات املتنوعىىىىىىىىىىىة 

 الحوادث وإصابات العمل.

 العصف الذهني

 األدوارلعب 

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
اهميىىىىىة قىىىىىانون الصىىىىىحة والسىىىىىالمة للعىىىىىاملين يقىىىىىارن بىىىىىين 

 .باملنشآت
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير.

2.4 
الطىىرق املتبعىىة يوظىىف وسىىاقل التقنيىىة الحدي ىىة ملعرفىىة 

 للرقابة على سالمة املنشآت والعاملين والنزالء.

الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتعلم التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوني 

 النقاشحلقات 

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
م نموذج تفتىي  علىى إجىراءات الصىحة والسىالمة صمي

 (املهنية والرقابة في املنشآت الفندقية .

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 
 .الهياكىىل التنظيميىىة واالداريىىة للفنىىادقيتحمىىل مسىىؤولية 

 .والقدرة على التكيف مع املتغيرات. االلتزامويظهر 
  إدارة فريق العمل

املالحظىىة مىىن قبىىل املشىىرف علىىى 

 التدريب امليداني

3.2 

نظىىىىىىام التحليىىىىىىل والىىىىىىتحكم فىىىىىىي نقىىىىىىاط  يةموضىىىىىىوعبيحىىىىىىاور 

ويلتىزم بقخالقيىىات املهنىة بكىل مىا يتصىىل  الحرجىة الخطىر 

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 

3.3 

ملعرفىىىىىىىىة أنىىىىىىىىواع املخىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىحية بىىىىىىىىروح الفريىىىىىىىىق ل يعمىىىىىىىى

 سىياحة العىودة للجىىذور  –واملهنيىة وسىياحة املهرجانىىات 

 .ويتقبل النقد البناء  ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق
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 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 خالل الفصل الدراس ي الحضور واملشاركة الفصلية 1

 %10 رابعال األول  االختبار 2

 %10 الخامس الواجب الفصلي األول  3

 %20 ال امن  ال اني االختبار 4

 %10 ال اني عشر الواجب الفصلي ال اني 5

 %40 عشرالخامس  النهائي االختبار 6

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 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 )

 

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

 املرجع الرئيس للمقرر 
الىىىدغمي    السىىىالمة والصىىىحة املهنيىىىة والوقايىىىة مىىىن املخىىىاطر املهنيىىىة   يناصىىىر علىىى

 2012دار اليازوري العلمية للنشر  

 املساندةاملراجع 

 References Materials (Journals, Reports, etc.) 

• Schneider, Mary-Jane (2016). Introduction To Public Health, 

Jones & Bartlett Learning Journal of Quality Assurance in Hospitality 

& Tourism, Taylor & Francis Group 

• Singh, K. (2011). Hygiene and Sanitation Management in 

Hospitality Industry, Naman Publisher & Distributors. 

• Recreation, Parks, and Tourism in Public Health Journal, 

Indiana University Pres 

 اإللكترونيةاملصادر 
Occupational Health & Safety on-line Magazine, 

https://ohsonline.com/Home.aspx 

   ى أخر 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية  املختبرات  قاعات  القاعات)

 ... إلخ(   قاعات املحاكاةالعرض

 طالب 35تتسع ملتوسط قاعة 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات  السبورة الذكية  

 البرمجيات(

 طالب 35قاعة تتسع ملتوسط 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 تنسيق املقرراتلجنة 

تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحي  أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئلة االختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجىىىىىىىات الىىىىىىىتعلم مىىىىىىىدى تحصىىىىىىىيل 

 للمقرر 

 التىىىىىىىىدريس أعضىىىىىىىىاء هيئىىىىىىىىة  الطلبىىىىىىىىة 

 البرنامجقيادات 

 ى االختبارات الشهرية.1

 ى األسئلة الشفوية. 2

 ى التقويم املستمر. 3

ىالقيام بواجبىىىىىىىىىىىىات إضىىىىىىىىىىىىىافية أو  4

 أساسية.

   

   
 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
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 . اعتماد التوصيف ح

 


