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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  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات9 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات9 املكتبة 3
 ساعات8 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات10 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

اإلشراف الداخلي. الهيكل التنظيمي واملسميات الوظيفية. أقســام الغسيل والكي  شرح إدارة يشمل املقرر 

واملرافق العامة. عمليات تشغيل أقسام اإلشراف الداخلي. عالقة هذه األقسام باألقســـام األخرى داخل 

بادئ واملالمح امل حتوضي باألداءاملنشأة وكيفية التنسيق بينها. عناصر جودة عمليات التشغيل وطرق االرتقاء 

 الضيافة.األساسية في مجال خدمة الغرف واإلشراف الداخلي في قطاع 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

التعرف على الهيكل التنظيمي إلدارة اإلشراف الداخلي واملسميات الوظيفية والواجبات واملسؤوليات         

 اهم مالمح االشراف الداخلي وطرق الخدمة الفندقية.لتعرف على لملقرر يهدف اإلدارة واملوظفين واملهام ملدير 

عمليات تشغيل أقســام اإلشراف  ،عمليات تشغيل أقســام اإلشراف الداخلي والغسيل والكي واملرافق العامة

 ،الداخلي والغسيل والكي واملرافق العامة

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

    .الهيكل التنظيمي لإلشراف الداخلي بفنادق الخمس نجوم يبين 1.1

  .العامة واملناطقأعمال عامل الغرف املساعد  ناقشي 1.2

  .مدير اإلشراف الداخلي ومساعد ومديرأعمال مشرف األدوار  ذكري 1.3

  .العمليات التشغيلية بقسم املغسلةيشرح  1.4

  .األماكن التي تقع تحت مسئوليه اإلشراف الداخلي يوضح 1.5

  المهارات 2

  .العاملين وزي واملفروشاتالبياضات  غسيل مراحل يميز 2.1

   .عليها واملحافظةصيانة أصول الفندق ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .والصيانةاملكاتب األمامية  وقسمقسم اإلشراف الداخلي يقارن بين  2.3

  العمليات التشغيلية بقسم املغسلة عرفةمل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

م 2.5 ِّ
  .ومتابعتهاتنسيق الزهور ط خط ُيصم 

  القيم 3

 القللة ع ع للت الت  للف   يظهللر اتلالل ا  املغســلة،العمليــات التشــغيلية بقســم يتحمللم ؤوللة ل ة  3.1

 ؤع املتغيرات.

 

 يلا   بأخالق ات املهنة بكم ؤا يتصم للسياحة التواصل الفعال  يحاور بموضوعية 3.2

 . الفعال ات بالقطاع الو احي  الفنةقي

 

  .من خالل فريق العمل وتقبل وجهات النظر تقديم الخدمةل عمل بروح الفريقي 3.3

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لإلشراف الداخلي بفنادق الخمس نجومالهيكل التنظيمي  1

 3 والصيانةاملكاتب األمامية  وقسمالعالقة بين قسم اإلشراف الداخلي  2

 3 ومتابعتهاتنسيق الزهور  3

 3 واملفروشات والغسيل واملفتوحةالعامة  واملناطقأعمال عامل الغرف املساعد  4

 3 مدير اإلشراف الداخلي ومساعد ومديرأعمال مشرف األدوار  5

 3 األماكن التي تقع تحت مسئوليه اإلشراف الداخلي 6

 3 اليومية الالزمة للتشغيل واالحتياجاتمكونات تروللى املوظف  7

 3 و زى العاملين واملفروشات واملفتوحةنظافة املناطق العامة  8

 3 العمليات التشغيلية بقسم املغسلة 9

 3 و زى العاملين واملفروشاتغسيل البياضات  10

 3 دريب العاملين بقسم اإلشراف الداخلي 11

 3 عليها واملحافظةصيانة أصول الفندق  12

 3 .السالمة املهنية 13

 3 التي تنظم ذلك واألمور املفقودات والعثور عليها  14

 3 دراسة حالة 15

 ساعة30 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 
الهيكل التنظيمي لإلشراف الداخلي  يبين

   .بفنادق الخمس نجوم

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 
أعمال عامل الغرف املساعد  ناقشي

 .العامة واملناطق

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 ومديرأعمال مشرف األدوار  ذكري

 .مدير اإلشراف الداخلي ومساعد

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.4 
 املحاضرات .العمليات التشغيلية بقسم املغسلةيشرح 

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 
األماكن التي تقع تحت مسئوليه  يوضح

 .اإلشراف الداخلي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 
 واملفروشـــاتالبياضـــات  غســـيل مراحـــل يميــز

 .العاملين وزي

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
صــــيانة أصــــول ليوظــــف النظريــــات املتنوعــــة 

 . عليها واملحافظةالفندق 

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
 وقســــمقســــم اإلشــــراف الــــداخلي يقــــارن بــــين 

 والصيانة.املكاتب األمامية 
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
 يوظــــــــف وســــــــائل التقنيــــــــة الحديثــــــــة ملعرفــــــــة

 العمليات التشغيلية بقسم املغسلة

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

م 2.5 ِّ
 ومتابعتها.تنسيق الزهور خطط  ُيصم 

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 تقديميعرض 

 بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

العمليات التشغيلية بقسم يتحمم ؤوة ل ة 

 القة ع ع ت الت  ف   يظهر اتلا ا  املغسلة،

 ؤع املتغيرات.

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

التواصل الفعال  يحاور بموضوعية

 يلا   بأخالق ات املهنة بكم ؤا للسياحة 

 . الفعال ات بالقطاع الو احي  الفنةقييتصم 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
من  تقديم الخدمةل عمل بروح الفريقي

 .خالل فريق العمل وتقبل وجهات النظر
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %25 خالل االسبوع السادس األسئلة املباشرة 1

 %25 خالل االسبوع الثاني عشر االختبارات 2

 %5 يتم تحديده تقديم عروض 3

 %5 كل محاضرة املناقشة 4

 %40  على حسب الجدول  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 )

 

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

 املرجع الرئيس للمقر  

 2012،مكتبة بستــان المعرفة ،نيفين شريف ،مبادئ اإلشراف الداخلي

- Thomas J.A. Jones (2007) Housekeeping Operations,  

 

U.S.A 

- Margrett Cappa (2008) housekeeping management. U.S.A 

. 

 املوانةعاملراجع 

- Journal of hospitality and leisure marketing 

- Journal of hospitality financial management 

- Journal of hospitality and tourism education 

- Cornell Quarterly 

 www.ahla.com اإلل ار ن ةاملصاد  

 مواد اونالين تعليمية -لإلقامة األمريكياالتحاد  –واملغسلةاإلشراف الداخلي   ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

  30القاعات الدراسية تتسع لعدد 
 
  طالبا

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 معمل حاسب للتدريب على البرامج الحاسوبية املختصة

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
 
 آلي . معمل حاسب تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصــــــــــــــــــــحيح أســــــــــــــــــــئلة االختبــــــــــــــــــــارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجـــــــات الـــــــتعلم مـــــــدى تحصـــــــيل 

 للمقرر 

 التــــــــدريس،أعضــــــــاء هيئــــــــة  الطلبــــــــة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم املستمر. 3

ـالقيام بواجبــــــــــــات إضـــــــــــــافية 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

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


