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 التعريف بالخبرة امليدانية: أ. 

 ساعات تسع . الساعات املعتمدة:1

 الفصل الثامن/ الفصل الدراس ي الثاني . السنة / املستوى الذي تقدم فيه الخبرة امليدانية:2

 :. األوقات املخصصة ألنشطة الخبرة امليدانية3

 ( أسبوع  14)   عدد األسابيع

 األسبوع/( يوم 5) عدد األيام )األوقات(

 اليوم /( ساعة 8 )  عدد الساعات

 الفصل الدراس ي الثاني. التاريخ
 
 )إن وجدت( لاللتحاق بالخبرة امليدانية. املتطلبات السابقة 4

 سيح426   -   سيح429  -   سيح423   -  سيح422     ضرورة اجتياز مقررات أرقام:

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(.5
 

 

 

 ( األهداف   

 :لخبرة امليدانيةنواتج التعلم األساسية ل –1

 الفندقة. منشآت الضيافة و عمل اتقان املهارات الالزمة للعمل في مجال 

 

 خطط تطوير أو تحسين الخبرة امليدانية: –2

متابعة الطلبة في امليدان واالشراف على عمليات التدريب ومناقشة البرنامج التدريبي مع املشرفين في املؤسسات 

املستقبلة للطلبة وتقديم تقارير عن سير عمليات التدريب واملشكالت التي تواجه كل من الطلبة واملؤسسات في 

 مجال التدريب والعمل على تحسين البرنامج التدريبي 

 

 مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم ب.

 . مخرجات التعلم املستهدفة في الخبرة امليدانية1

 مخرجات التعلم املستهدفة 
 رمز 

مخرج تعلم 

  البرنامج املرتبط به

  املعرفة والفهم 1

  الخدمات املختلفة التي تقدمها األقسام املختلفة في الفنادقيبين  1.1

  .واألدوات املستخدمة في مجاالت العمل الفندقيالبرامج يوضح  1.2

وسائل انتاج الطعام واملشروبات في املطاعم وقسم الطعام والشراب في يحدد  1.3

 .الفنادق
 

  .وسائل االمن والحماية في املنشآت الفندقيةيشرح  1.4
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 مخرجات التعلم املستهدفة 
 رمز 

مخرج تعلم 

  البرنامج املرتبط به

  .األقسام الخدمية في املنشآت الفندقيةيوضح  1.5

  املهارات 2

  .أهمية األقسام االيرادية في املنشآت الفندقيةيميز  2.1

  .القيمة االقتصادية لبرامج الحجوزات الفندقيةمعايير يحلل  2.2

  أهمية األقسام الخدمية في املنشآت الفندقيةيقارن  2.3

  . دور الفنادق في القطاع السياحيعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  اعمال املكاتب االمامية املختلفةيصمم خطة إلنجاز  2.5

  القيم 3

 الداخلي وخدمة الغرف باإلشرافاملهمات املتعلقة  نجازإل يقود العمل في مجموعات  3.1

 . ويظهر االلتزام وتحمل مسؤولية
 

ويلتزم  اعداد الوجبات الغذائية وتحديد املقادير الالزمة لها يةموضوعبيحاور  3.2

 .يتصل بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة بأخالقيات املهنة بكل ما
 

ويحترم  املكاتب االمامية صرافوعمليات املحاسبة واعمال  الفريق إلتقانبروح  يعمل 3.3

 .آراء اآلخرين
 

3...   

 أنشطة التدريب والتقييم  /.  ربط مخرجات التعلم مع كل من طرق 2

 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق 

 التدريب
 التقييمطرق 

 املعرفة والفهم 1.0

1.1 
الخدمات املختلفة التي تقدمها األقسام يبين 

 املختلفة في الفنادق

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.2 
البرامج واألدوات املستخدمة في مجاالت يوضح 

 .العمل الفندقي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
وسائل انتاج الطعام واملشروبات في املطاعم يحدد 

 .وقسم الطعام والشراب في الفنادق

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية
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 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق 

 التدريب
 التقييمطرق 

1.4 
 املحاضرات .وسائل االمن والحماية في املنشآت الفندقيةيشرح 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

   يوضح األقسام الخدمية في املنشآت الفندقية 1.5

 املهارات 2.0

2.1 
أهمية األقسام االيرادية في املنشآت يميز 

 .الفندقية

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
القيمة االقتصادية لبرامج معايير يحلل 

 .الحجوزات الفندقية

 املالحظةبطاقة  حل املشكالت

2.3 
أهمية األقسام الخدمية في املنشآت يقارن 

 الفندقية

 التنبؤ والتقدير 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
دور عرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 . الفنادق في القطاع السياحي

 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
اعمال املكاتب االمامية يصمم خطة إلنجاز 

 املختلفة

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0

3.1 

املهمات املتعلقة  نجازإل يقود العمل في مجموعات 

ويظهر االلتزام  الداخلي وخدمة الغرف باإلشراف

 . وتحمل مسؤولية

 

املشرف املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

اعداد الوجبات الغذائية  يةموضوعبيحاور 

ويلتزم بأخالقيات  وتحديد املقادير الالزمة لها

املهنة بكل ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته 

 .املتنوعة

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

عمليات املحاسبة  الفريق إلتقانبروح  يعمل

ويحترم آراء  املكاتب االمامية صرافوواعمال 

 .اآلخرين

 مجموعات العمل

 املتابعةبطاقة 
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 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة امليدانية3
 أ. الجدول الزمني لتقييم الطلبة

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 تقييم المنشأة  1

نموذج التقييم السري -)المشرف المسؤول ) 

 %20 األسبوع الثالث والرابع

 تقييم محاضر المقرر 

)الزيارات والتواصل مع الجهة التدريبية  ) 

 %20 األسبوع الخامس والسادس

 %10 األسبوع السابع والثامن التقرير األول 2

 %10 األسبوع التاسع والعاشر التقرير الثاني 3

 60 األسبوع التاسع والعاشر المجموع 4

 %15 األسبوع الحادي عشر والثاني عشر التقييم االنضباطي والسلوكي 5

 %25 األسبوع الثالث عشر والرابع عشر التقرير والعرض النهائي 6

 40 األسبوع األخير المجموع 7

 %100  النهائ   المجموع  

 عرض تقديمي، مشروع ، واجبات، ورقة عمل ، تقارير ....... الخ(، شفهي، تطبيقيأنشطة التقييم )اختبار 

  

 مسؤولية التقييم. ب. 

 مسؤولية التقييم الفئة م

1 

عضو هيئة 

 ريسالتد

 تقديم املشورة والنصح ✓

 املشاركة في اختيار موقع مربعات التدريب ✓

 القيام بزيارات متفرقة للموقع ✓

 متابعة العمل من خالل التواصل الهاتفي ✓

 تذليل الصعوبات التي تحتاج إلى حل من مركز اإلشراف في القسم والكلية ✓

 .كتابة التقرير ✓

 تقييم وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني. ✓

 تقييم التقارير النهائية التي يكتبها الطالب ✓

 

2 

املشرف 

 امليداني

 )القسم الذى سيتم التدريب فيه باملنشأة الفندقية(.اختيار مكان التدريب  ✓

 مهام العمل اليومية التى سيتم التدريب عليها.تحديد  ✓

 .توزيع الطالب ✓

 .أقسا التدريب باملنشأة الفندقيةاملتابعة املستمرة في  ✓

 .الطالب اثناء التدريب ومراقبة عمل  توجيه  ✓

 .وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني تقييم ✓

تقييمات مشاريع  3

 ومهام الطالب
 .عن مهام كل طالب ودرجة األداء أسبوعيةكتابة مالحظات  ✓

 مراجعة التقرير النهائي الذي يعده الطالب
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إجراءات تقييم  4

 األداء
 توزيع الدرجات على املقرر على النحو التالي: ✓

اقع ) 60 ✓ درجة للتقرير  15درجة للعمل امليداني،  45درجة للعمل امليداني والتقرير بو

 النهائي(.

 درجة امتحان نهائي. 40

 

 إدارة الخبرة امليدانيةج. 

اقع الخبرة امليدانية1  . مو
اقع الخبرة امليدانية أ.  متطلبات مو

 لخاصة**االمتطلبات  المتطلبات العامة *  مواقع الخبرة الميدانية المقترحة

 المكاتب االمامية الشراكة مع فنادق أربعة/خمسة نجوم 
استقبال/حجوزات/اتصاالت/خدمة غرف/ 

 التدبير واالشراف المنزلي 

 المكاتب الخلفية فندق أربعة/خمسة نجوم 
الموارد 

 البشرية/التسويق/الحسابات/المخازن

 مطعم ومطبخ رئيسي/الحفالت األغذية والمشروبات فندق أربعة/خمسة نجوم 

 النادي الصحي/المالعب  المرافق العامة فندق أربعة/خمسة نجوم 

   

  مثل : توفر تقنية معلومات، التجهيزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات... ألخ* 

مثل: معايير السالمة والتعامل مع المرضى في التخصصات مرتبطة بطبيعة التخصص، خاصة بالمؤسسة محل التدريب أو  متطلبات** 

 الطبية.... الخ
 

 اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبةب. 
 اإلجراءات املتبعة لتحديد مجال الخبرة امليدانية.  -1

 ما العمليات املستخدمة لتحديد تعيينات التدريب املناسبة )بما في ذلك محك االختيار(؟

افق والتجهيزات الالزمة  وجود املر

 وجود مستلزمات االمان 

 وجود مدرب متمكن في التعامل مع الطلبة

 وجود البرامج الالزمة للتدريب

. 

 

 

 . الطاقم اإلشرافي2
 أ. اختيار الطاقم اإلشرافي

 عضو هيئة التدريس املشرف امليداني عناصر االختيار

 املؤهالت
مديرى األقسام التنفيذين باملنشآت 

 الفندقية املختارة

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 أستاذ 
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 الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية ضوابط االختيار

 

 ب. تأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي

 يتضمن اإلجراءات واألنشطة املتبعة لتأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي على عمليات اإلشراف وتنفيذ األنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم 

 ترتيبات التقييم من كل من:  -1

 الطلبة -أ

 من خالل التقرير املقدم من الطالب واملقابالت املتعددة واستطالع رائ الطلبة

 املشرف امليداني  -ب

 التقارير الدورية من قبل املشرف امليداني والقاءات معه في امليدان

 املشرف من الجامعة -ج

 األكاديميومقابالت الطلبة واملشرف  األكاديميتقرير املشرف 

 أخرى )مثل خريجين، مقيم مستقل وهكذا( -د

اقع التدريب . واستطالع اراء جهات  نواملسؤولياراء الخريجين وجهات العمل   عمل الخريجينفي مو

 والتخطيط للتحسين التقويماتالترتيبات ملراجعة  -2

التقييم املستمر للبرنامج التدريبي والحقائب التدريبية واراء الطلبة واملشرفين وجهات العمل والخريجين والعمل باستمرار 

 لتحديث املهارات بما يتناسب وحاجات سوق العمل

 . املسؤوليات3

 أ. الهيكل التنظيمي ملسؤوليات الخبرة امليدانية 

 يتضمن الوحدات أو اإلدارات واللجان املسؤولة عن الخبرة امليدانية بما يتضح به العالقات بينها.

 الكلية. ✓

 قسم اإلدارة السياحية والفندقية ✓

 وحدة الجودة والتطوير. ✓

 نادي اإلرشاد والدعم الطالبي. ✓

 الخبرة امليدانيةب. توزيع مسؤوليات أنشطة 

 النشاط
القسم أو 

 الكلية

عضو هيئة 

 التدريس 
 الطالب

جهة 

 التدريب

املشرف 

 امليداني

 √ √  √ √ اختيار موقع الخبرة امليدانية

 √ √   √ اختيار الطاقم اإلشرافي

 √ √   √ توفير التجهيزات املطلوبة

 √ √   √ توفير مصادر التعلم

 √ √   √ التأكد من سالمة املوقع

التنقل من وإلى موقع الخبرة 

 امليدانية
√   √ 

√ 

  √   √ تقديم الدعم واإلرشاد
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 النشاط
القسم أو 

 الكلية

عضو هيئة 

 التدريس 
 الطالب

جهة 

 التدريب

املشرف 

 امليداني

تنفيذ أنشطة التدريب )الواجبات 

 والتقارير واملشاريع، .....(
    

√ 

 √     متابعة أنشطة تدريب الطالب

 √     ضبط الحضور واالنصراف

 √    √ تقويم مخرجات التعلم

 √ √  √ √ امليدانيةتقويم جودة الخبرة 

      أخرى )تذكر(

 

 

 . تنفيذ الخبرة امليدانية:4
 أ. آلية اإلشراف واملتابعة:

 .تم الية االشراف واملتابعة من قبل عضو هيئة التدريس واملشرف امليدانيت 

 أقسام التدريب الفندقى.و ختيار مكان ا 

 هام وأعمال التدريب اليومية املحددة.محديد ت 

 التدريب قسامأوزيع الطالب على ت 

 لطالب.احديد مهام ت 

 .دريب الطالبتهام ماإلشراف على و راجعة م 

 لرد على استفسارات الطالب وتوجيههم وإرشادهما 

اقصهام   راجعة السجالت اليومية وتصحيحها وتوجيه الطالب إلى استكمال نو

أقسام التدريب باملنشآت الفندقية.متابعة الطالب في م  اقع و  و

 لتنسيق مع املشرفين امليدانيين فى املنشآت الفندقية.ا 

 تابة التقرير اإلداري.ك 

. 

 

 

 ب. أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي:
اقع التدريب ويتم تحميلهم مسؤلية العمل والشراف عليهم من قبل املشرف  يشارك الطلبة في القيام بالعمل في مو

محددة تم التدرب عليها سابقا ومنحهم فرصة تحمل املسؤلية ووضع امليداني وزمالء العمل بحيث يكلفوا بمهمات 

 .ضوابط للتنفيذ واملتابعة واالشراف

على أن يقوم عضو هيئة التدريس بالتعاون مع املشرف امليدانى بتوفير كافة أنشطة الدعم والتوجيه الطالبى 

 العمل. طوال فترة التدريب وحل أى مشاكل أو صعوبات تواجههم فى اكتساب مهارات
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 . إدارة السالمة واملخاطر5

 إجراءات التعامل مع املخاطر إجراءات الوقاية املخاطر املحتملة

اقع  التعرض إلصاااااااابات فى مو

 العمل الفندقى

تنبيه الطالب إلى املخاطر التي قد يتعرضون لها    -

 املوقع

: توفير مسااااااااااااتلزمااااات العالج ومواجهااااة مثاااال تلااااك 

بأسااااااارع وقت ممكن إلى املشااااااااكل ونقل املصاااااااابين 

 املستشفى للعالج.

 

تااحااااااذياار الااطااالب قااباااااال إجااراءات الااعااماااااال املااياااااادانااي 

  .باملخاطر املتوقعة

تأمين مواد السااااااااااالمة الخاصااااااااااة بالتنقيبات اال رية -

 .وتوزيعها على الطالب بشكل يومي

 قرب الوحدات الصحية من املوقع.-

 االجازات الطبية  الفحوصات الطبية األولية  العوائق الصحية 

   

   

 د. تقويم جودة التدريب:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس

 اإلشراف امليدانيلجنة 

 تقييم التقارير النهائية للعمل امليداني -

 .ومناقشتها

 .حلقات النقاش -

  .ورش العملعقد  -

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،

الطلبة، أعضاء هيئة 

جهة التدريب، التدريس، 

 املشرف امليداني.

 .االختبارات التحصيلية. 1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم املستمر. 3

 . القيام بعمل تقارير4

. تبادل التدريب بين أعضاء هيئة التدريس 5

 في الكلية.

   

 .)مثل. فاعلية التدريب، فاعلية طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم ، مصادر التعلم ... إلخ( :مجاالت التقويم

 .)الطلبة، الطاقم اإلشرافي، قيادات البرنامج، املراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها( :املقيمون 

 .)مباشر وغير مباشر( :طرق التقييم
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  ها. اعتماد التوصيف

 


