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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هذ اإلدارح انزمٍُيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

  رمُُبد انسُبحخ   / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 إدارح انفُبدق اسى / ريش انًمزر .3

 َظزٌ  أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2117 - 2116 انفصم / انسُخ .5

 سبػبد 6 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2116/  11/  25 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 بأهم االمور اإلدارية املتعلقة بادارة الفندق واقسامه الفرعية والرئيسية وكيفية إدارة األقسام األمامية يف الفندق تعريف الطالب   -ا

 متكني الطالب من القيام بأجراءات احلجز لألفراد واجملاميع السياحية القادمة للفندق –ب     

 يتفهم الطالب طبيعة عمل مجيع اإلقسام الفندقية  -ج   

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزج .11

  هذاف انًؼزيُخ األ -أ
 انفُذق رؼزَف انطبنت  جٍَُ -1أ

 َفصم أَىاع انزصُُفبد انفُذلُخ  -2أ

 َطهغ ػهً إَجبثُبد ػًم انسالسم انفُذلُخ  -3أ
 َفسز انؼىايم انزٍ رؤثز ػهً انهُكم انزُظًٍُ نهفُذق -4أ
 رَز ػٍ َست انحجىساد انفُذلُخ وثشكم َىيٍَؼذ انزمب -5أ
 َحذد انًهبو وانىاججبد انخبصخ ثكم لسى يٍ انفُذق  -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 كُفُخ إسزمجبل انضُىف يٍ انفُذق  – 1ة

 رطجُك خطىاد انحجش وثشكم دلُك ويمب نهُظبو  – 2ة

  إػذاد كشف ثًىلف انضُىف وثشكم دورٌ – 3ة

   انزؼبيم يغ انضُىف ويك لىاػذ األرُكُذ  -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انًحبضزاد انُىيُخ ,وسبئم أَضبح, ثحىس ودراسبد.

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 اإلخزجبراد انشفهُخ وانزحزَزَخ وانًُبلشبد انُىيُخ.

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 .للمحاضرة االستاذإلى شرح  صغاءوبإ الطالب يستمع أن --1ج
 .دور واهًُخ انفُبدق ضًٍ لطبع انسُبحخأٌ َزؼزف انطبنت ػهً    -2ج

 .أهًُخ ويهبراد اإلرصبل وإرُكُذ انًخبطجخ أٌ َصف انطبنت  -3ج

 أٌ َهزى انطبنت ثهذوِء وَظبِو انصف -4ج

 أٌ َهزشو  انطبنت ثحسٍ انسهىن ضًٍ ثُئخ انصف-5

    

  
 ؼهُى وانزؼهى طزائك انز    

 

 انًحبضزاد انُىيُخ ,وسبئم أَضبح, ثحىس ودراسبد.
 طزائك انزمُُى    

 

 اإلخزجبراد انشفهُخ وانزحزَزَخ وانًُبلشبد انُىيُخ.
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 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 االسئهخ انًزؼهمخ ثًجبل اخزصبصه َجُت انطبنت ػهً -1د

 َؼذ رمبرَز ثًجبل انسُبحخ وانفُذلخ -2د

 َُبلش انطبنت ثًىاضُغ رطىَز يجبل اخزصبصه-3د

 َمبرٌ ثٍُ انُظزَخ وانىالغ انًؼذ نهزطجُك-4د

 ثُُخ انًمزر .11

يخزجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طزَمخ  طزَمخ انزؼهُى

 زمُُىان

انطبنت َفهى انذرص  4 1

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد    التطور التاريخي لصناعة الفنادق 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 2

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد مفهوم وتعريف الفندف 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 3

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد تصنيف الفنادق من حيث الموقع 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 4

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد تصنيف الفنادق من حيث الخدمة 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 5

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد تصنيف الفنادق من حيث الملكية 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 6

 ثشكم جُذ

ندقي )إيجابيات طبيعة العمل الف
 وسلبيات(

االخزجبراد    يحبضزاد

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 7

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد إيجابيات السالسل الفندقية 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 8

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد تصنيف الفنادق وفقا لألسعار 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 9

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد الفندق والمجتمع 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 11

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد اإلستغالل الفندقي 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 11

 ثشكم جُذ

مفهوم وتعريف الهيكل التنظيمي 
 للفندق وانواعه 

 االخزجبراد   يحبضزاد

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 12

 ثشكم جُذ

العوامل التي تساعد على نجاح 
  نفُذقا

االخزجبراد    يحبضزاد

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 13

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد وثائق التأمين في الفنادق وانواعها 

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 14

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد ة الفندقية وظائف اإلدار  

 انزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 15

 ثشكم جُذ

االخزجبراد    يحبضزاد   التوسع والتطور في صناعة الفنادق 

 انزحزَزَخ
اد االخزجبر يحبضزاد تطور الفنادق وتوسع اقسامها  انطبنت َفهى انذرص  4 16



4 

 

انشفىَخ  الوصف الوظيفي للعمل الفندقي  ثشكم جُذ ػًهُب  

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 17

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  طبيعة السوق بالنسبة للعمل الفندقي 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 18

 ثشكم جُذ ػًهُب  

األقسام االمامية  والخلفية وطبيعة 
 اعمالها 

االخزجبراد  يحبضزاد 

انشفىَخ 

 خوانزحزَزَ
انطبنت َفهى انذرص  4 19

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  المكتب األمامي وأقسامه 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 21

 ثشكم جُذ ػًهُب  

مصادر الحجز وفق التطورات 
 العالمية 

االخزجبراد  يحبضزاد 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 21

 ب  ثشكم جُذ ػًهُ

االخزجبراد  يحبضزاد  قسم التدبير الفندقي وأقسامه 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 22

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  قسم األطعمة والمشروبات 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 23

 ثشكم جُذ ػًهُب  
خزجبراد اال يحبضزاد  (قسم األمن ) السالمة الفندقية 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 24

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  قسم الصيانة 

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 25

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  لسى انًشززَبد  

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 26

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  . سم التسويق والمبيعات ق

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 27

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  قسم األفراد  

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 28

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد   قسم المبيعات  

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 29

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  قسم الحسابات والمالية  

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
انطبنت َفهى انذرص  4 31

 ثشكم جُذ ػًهُب  

االخزجبراد  يحبضزاد  .طبيعة ومفهوم الخدمة الفندقية  

انشفىَخ 

 وانزحزَزَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 اليوجد ثخ ـ انكزت انًمزرح انًطهى1

 sudair andrus 2008التدبري الفندقي ,  )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئُسُخ 2

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 اليوجد

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 اليوجد

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 اإلطالع ػهً انذراسبد  وانكزت واإلثحبس وانًىالغ اإلنكززوَُخ .

 

 

 
 

 


