
 وصف المساقات لتخصص اإلدارة الفندقية و السياحة
 

       ]3 -3[ }3{ مبادئ إدارة الضيافة   10565
الفنادق، تصنيف خدمات اإليواء،  خدمات اإليواء: أنواع خدمات اإليواء، ؛صناعة السياحة بالضيافة ةالضيافة؛ عالقمفهوم 

ير، قسووم المتاتووم ايماميووة؛ خوودمات المووواعم، أنووواع المووواعم، أنووواع الفنووادق، تصوونيف الفنووادق، أقسووام الفنوودق، قسووم التوودب
 تصنيف المواعم، أنواع تقديم الخدمة في المواعم.

 ال يوجد: المتطلب السابق 
 
 

    ]3 -3[ }3{مقدمة في صناعة السياحة  10561
عالقوة بويا السوياحة و السوفر ؛ صناعة السياحة ؛ أنواع السياحة ؛ المؤشرات السياحة في العالم؛ تواري  السوياحة ؛ ال مفهوم

السلوك السياحي ؛ المنتج السياحي ؛ اآلثوار السوياحية:  االقتصوادية ، االجتماعيوة والثقافيوة ، البي يوة ؛ التوووير و التخوويو 
 السياحي.

 (2اللغة االنجليزية ) 82282: المتطلب السابق
 
 

 ]3 -3[ }3{إدارة الفنادق    10555
صف إدارة الفنادق ، تووير اإلدارة الفندقية ، اختيار الموقع المناسم للفندق ، تصنيف الفنادق ، و : أساسيات إدارة الفنادق

إدارة الفنوادق تمفهوووم ، ووصوف عووام لمودير الفنوودق والمسووؤوليات التوي يتوالدووا داخوا الفنوودق، والو وا ف اإلداريووة داخووا 
إدارة  ؛إدارة عمليوات المتاتوم ايماميوة  ؛شوييلية والمسواعدة، ايقسوام التالفندق تمن مة: ديتا المن مة )الفنودق   ؛الفندق 
الخودمات اإلداريوة ، المحاسوبة ، قسوم التسوويق فوي الفنودق  إدارة عمليات أقسام الفنودق ايخور : التدبير الفندقي ؛ عمليات 

 وإدارة الموارد البشرية في داخا الفندق.

 مبادئ إدارة الضيافة 10262المتطلب السابق: 
 

 ]0 -3[ }3{( عملي       5أدارة العمليات الفندقية )    10551
قسوم خدموة العموالء،  الصندوق،أمانة  الحجز، االستعالمات، االستقباا،قسم   :أعماا المتاتم ايمامية اليرف؛قسم أعماا 

 اليسيا. قسم خدمات ؛خدمات تن يف و ترتيم و تجهيز اليرف الفندقي:التدبير أعماا قسم  االتصاا؛قسم 

 إدارة الفنادق 10228المتطلب السابق: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]0 -3[ }3{( عملي      5إدارة العمليات الفندقية )   01055
؛ خووودمات قسوووم المووووب  : إدارة المووووب ، أقسوووام المووووب  ، و وووا ف المووووب  ، أدوات و قسوووم الوعوووام و الشووورام 

ووواعم ، تجهيووزات المووواعم؛ قسووم خدمووة تجهيووزات الموووب  ؛ خوودمات قسووم المووواعم: أنووواع المووواعم ، إدارة الم
 اليرف ؛ قسم الحفالت و المناسبات ؛ قسم البار: أنواع البارات ، تجهيز البارات، إدارة البارات .

 (2إدارة العمليات الفندقية ) 10221المتطلب السابق: 
 

        ]3 -3[ }3{  تسويق و مبيعات فندقية   10555
عناصور الموزيج التسوويقي للخودمات  ؛الفنودقي جوانبي الولوم و العور ؛سويق الخدمات مفهوم ت ؛مفهوم التسويق الفندقي 

؛  ةهووم المبيعوات الفندقيومف ؛لمنوتج الفنودقيا ؛المنتج، السعر، الترويج، التوزيع، العامليا، العمليات، الدليا المواد  :الفندقية
 .إدارة المبيعات الفندقية

 مبادئ التسويق 11222المتطلب السابق: 
 

       ]3 -3[ }3{الصحة الغذائية و السالمة المهنية   05211



اإلجراءات الضرورية التوي تضوما صوحة ايةذيوة و  ؛العناصر الضرورية لتوفير اليذاء الصحي ؛مفهوم اليذاء الصحي 

 نتوا اإل وورق ؛ حفو  ايةذيوة؛ة تلوف ايةذيوةمتافحو إجوراءات ،اليوذاء تلوف ، متونوات اليوذاء :صحة اليذاء  ؛ سالمتها

 . الوقا ية لضماا سالمة العامليا في قواع الفنادق اإلرشادات؛السالمة المهنية  ؛وأنواعه

 ال يوجد المتطلب السابق:
 

       ]3 -3[ }3{  مهارات االتصال الفندقية و السياحية  10515
التواصا مع اإلدارة و  مهارات ؛بي ة العما و الفرص ؛ ورق االتصاا ؛ مهارات االتصاا ؛ مفهوم مهارات االتصاا 

؛ وورق التعاموا موع العموالء فوي الفنوادق؛ للمخاوبوةالمهوارات الليويوة  ؛تتابوة الرسوا ا ؛عما السيرة الذاتية  ؛العمالء 
 بروتوتوالت التعاما مع الزبا ا في المواعم و الفنادق؛ فا االتيتيت؛ فا الداللة السياحية.

 (2) ةاللغة االنجليزي 82282 المتطلب السابق:
 
 

 ]3 -3[ }3{ نظم المعلومات السياحية و الفندقية   10506
أدميوة ؛توبيقات ن م المعلومات السياحية و الفندقيوة  ؛مفهوم ن م المعلومات  السياحية و الفندقية  ؛مفهوم ن م المعلومات 

توبيقوات الموبايوا فوي  ؛رونويالحجوز االلتت ؛ ةمفهووم السوياحة االلتترونيو؛ن م المعلومات في اإلدارة السياحية و التسوويق

 اوبيرا . ،ن ام فيديليو  ، ن ام اميديوس، ن ام جاليليو  :أن مة الحجز الفندقي و السياحي ؛ السياحة

 نظم معلومات إدارية 12262 المتطلب السابق:
 
 
 

               ]3 -3[ }3{  إدارة المطاعم 10565
 ؛الموواعم فوي قوواع الضويافة  أدميوة ؛ تصنيف الموواعم؛ ع المواعم أنواصناعة ايةذية والمشروبات  ؛مفهوم المواعم 
فووي  المسووتخدمة  المعوودات وايدوات ؛هم وخصووا ص المووو فيا وسوولوتأدميووة  ؛هووا حسووم أنواعهوواوتن يمإدارة المووواعم 

الخدموة  ،وسويةالر، الخدموة ايمريتيوة  ، الخدموةخدموة الفرنسوية ال  :في المواعم أساليم و ورق تقديم الخدمة  ؛المواعم 

 تخويو و إعداد قوا م الوعام.  ؛اإلفواروبوفيه الخدمة   ؛االنجليزية

 (8إدارة العمليات الفندقية ) 10820 المتطلب السابق:
 

    ]3 -3[ }3{ المواقع السياحية وألثرية في األردن   10356
 : أنوواع المواقوع السوياحية ؛ السوياحية المواقوع خصوا صمميوزات و  ؛ تواري  المواقوع السوياحية؛ الموقوع السوياحيةمفهوم 

؛ في المواقع السياحية الخدمات المقدمة  ؛المواقع السياحية في ايردا  ؛الثقافي التاريخي  ،الحضار   ،الديني  ،الوبيعية 
 إدارة المواقع السياحية ؛ صيانة  و ترميم المواقع السياحية و حمايتها.

 مقدمة في صناعة السياحة 10261 المتطلب السابق:
 

      ]3 -3[ }3{تقنيات فن طهي      " عملي "     10331
السوولق، الشووو ، التحميوور،  ، :تقنيووات الوهوويأدوات و تجهيووز الموووب  ، إدارة الموووب  ؛  ،الموووب  : أقسووام الموووب 

 ؛ ات، المعجنووات، المقووبالتو متوناتهووا: السولوات، الشووورب ايوعمووة؛ ووورق عموا التشووي،، القلووي، الوهوي الجوواف
: الموووب  االيوووالي، الموووب  الشوورقي، الموووب  المتسوويتي، الموووب  الترتووي، الموووب  الصوويني، المووواب  العالميووة 

 .الهند الموب  
 إدارة المطاعم 10828 المتطلب السابق:

 

      ]3 -3[ }3{ جغرافيا سياحية      10333
؛  ال وادر والخصا ص الجيرافية الوبيعية والبشرية ؛الجيرافيا السياحية أدمية دراسة  ؛مفهوم الجيرافيا السياحية 
جيرافية ايردا  ؛ال وادر الجيرافية و تيفية المحاف ة عليها و إدارتها العواما التي تؤثر عالقة السياحة بالجيرافيا؛

 .ي ايرداف المواقع السياحية الوبيعية ؛ايردافي  المقومات الجيرافية السياحية؛ السياحية 

 المواقع السياحية و األثرية في األردن 10326 المتطلب السابق:
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

               ]3 -3[ }3{ السياحة البيئية     10320
 ةالسوياحة الوبيعيوة و السوياحة و المعتمود ؛السياحة المستدامة  ؛مفهوم السياحة البي ية ؛البي ة  عناصر ،مفهوم البي ة البي ة: 

؛ علوى االقتصواد  السوياحة البي وة إثور ؛اثر السياحة البي يوة علوى المجتمعوات المحليوة ؛ أدمية السياحة البي ية  ؛بيعةعلى الو
 واقع السياحة البي ية في ايردا. ؛تخويو السياحة البي ية ؛مفهوم إدارة السياحة البي ية 

 الجغرافيا السياحية 10333 المتطلب السابق:
 
 

     ]3 -3[ }3{ ركات السياحة والسفر   أدارة أعمال ش  10312
المهوام التوي تقووم بهوا شورتات  ؛مفهووم وتوالء السوياحة و السوفر و من موو الورحالت السوياحية  ؛مفهوم السوفر و السوياحة 

 شورتات اينشووة ايساسوية والفرعيوة التوي تمارسوها ؛ورق تأسيس شرتات السوياحة والسوفر وتن يمهوا ؛السياحة والسفر 

 :تخويو البرامج السياحية ؛ أدارة وتن يم الرحالت السياحية  ؛و ورق حسام العمولة لعمليات الماليةا ؛السفر  السياحة و
 .البرامج السياحية و إدارتها، تسعير البرامج السياحية، ترويج البرامج السياحية. تن يم البرامج السياحية،  إعداد

 مقدمة في صناعة السياحة 10261 المتطلب السابق:
 

     ]3 -3[ }3{ أدارة الحفالت وتنظيم المؤتمرات      10306
وورق تجهيوز ؛ إدارة الحفوالت و الموؤتمرات ؛أنواع الحفوالت و الموؤتمرات  ؛أدارة الحفالت وتن يم المؤتمرات  مفهوم

يم المعوار  و ترت ؛التخويو والتن يم للمؤتمرات و الحفالت ؛ عما الترتيبات لتا ما الحفالت و المؤتمرات ؛القاعات 

 خدمة الوعام و الشرام في الحفالت . ؛المناسبات بأنواعها و تيفية إدارتها

 إدارة المطاعم 10828 المتطلب السابق:
 
 

       ]3 -3[ }3{ تشريعات سياحية وفندقية     10365
، النووواحي التن يميووة  : دافووي ايرالسووياحية التشووريعات و القوووانيا ؛المفوواديم القانونيووة  ؛مفهوووم القووانوا و التشووريعات 

الجمعيوات  ،الموواعم  ،الفنادق  ،شرتات السياحة و السفر  ،دي ة تنشيو السياحة  ،وزارة السياحة  ،اإلجراءات التأسيسية 

االدالء   ؛و الفنوادق الشوروو و ايحتوام التوي يجوم اا تتووفر فوي العوامليا فوي قوواع السوياحة؛ التي تعنى بقوواع السوياحة

 أسس و ورق تصنيف الخدمات الفندقية المتبعة في ايردا. ؛ االسياحيي

 مقدمة في صناعة السياحة 10261 المتطلب السابق:
 
 

           ]55 -0[ }0{   تدريب ميداني   10232
 .نجوم 5التدريم في احد فنادق 

 السياحة البيئية  10360 المتطلب السابق:

 لطهيتقنيات فن ا  10331                         
 
 
 

         ]3 -3[ }3{  مشروع التخرج    10265
 .تتابة بحث في مجاا السياحة و الفنادق

 السياحة البيئية  10360 المتطلب السابق:
    

 ]3 -3[ }3{  المحاسبة الفندقية    10216
ريتوي التحواد الفنوادق و ن ام محاسبة الفنوادق نمووذ  الن وام المحاسوبي ايم؛ التن يم المحاسبي ؛خصا ص النشاو الفندقي 

الودورة المسوتندية المحاسوبية لمحاسوبة اإليورادات و ؛  American Hotel and Motels Association المووتيالت 

 القوا م المالية في النشاو الفندقي. عدادإ ؛المصروفات و قوا م الدخا لألقسام اإلنتاجية في الفندق 

  2مبادئ المحاسبة  13262 المتطلب السابق:
 



          ]3 -3[ }3{ لغة فرنسية في مجال السياحة و الفنادق   10265
تخدام مهوارات الليوة الفرنسوة اسو؛قواع السياحة و الفنوادق  فيالمصولحات الفرنسية  ؛مبادئ المخاوبة و اللف  بالفرنسية 

فوي شورتات الويوراا و ؛ مهارات اللية الفرنسية في الفنادق؛ مهارات اليوة الفرنسوية في متاتم و شرتات السياحة
الموارات؛ مهارات اللية الفرنسوية فوي الموواعم؛ مهوارات الليوة الفرنسوية فوي الداللوة السوياحية ؛ مهوارات الليوة 

 الفرنسية في الحفالت و المعار ؛ مهارات اللية الفرنسية في المواقع السياحية. 

 ( 2لغة أوروبية حديثة ) فرنسي  86882 المتطلب السابق:
 

         ]3 -3[ }3{  قتصاد السياحي و الفندقياال 10251
نسوم  ؛الواقة االستيعابية  ؛المضاعف السياحي  ؛العر  و الولم السياحية  ؛السياحة و الفنادق  فيالمفاديم االقتصادية 

اد ايردني و اثر السياحة على االقتص ؛ايثر االقتصاد  لقواع السياحة و الفنادق على القواع االقتصاد ؛اإلشياا الفندقي

 .         االستثمار السياحي ؛اإلنفاق السياحي ؛ قياساس الدخا السياحييق ؛ميزاا المدفوعات 

 مبادئ االقتصاد الجزئي 11262المتطلب السابق:
 
  
 
  

 

 
 
 
 

 


