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مقترح
الدبلوم التدريبي في إدارة الفنادق و المطاعم
أوال :مدة الدبلوم التدريبي سنة دراسية =  9شهور
ثانيا :الشريحة المستدفة  .الحاصلين على ثانوية عامة ناجح او راسب و العاملين في الفنادق و المطاعم
ثالثا  :مبررات البرنامج
 -1تطورت صناعة السياحة األردنية بشكل تسسكارخ كال السكنوات الاايكية وأصكحت ثكان أهك صكناعة و االسكعخ
ناوا ف االقسصاد الوطن  .وقد بلغ تساهاة السكياحة أكثكع تك  %14تك النكاتا الاتلك اإلجاكال فك الااللكة ووفكعت
أكثع ت  46ألف فعصة عا تحاشعة وساها فك تكوفيع د ك ألكثكع تك  180ألكف أسكعة أردنيكة بشكل تحاشكع أو غيكع
تحاشع.
 -2بلغ عدد الفنادق عام  2013ف الااللة  519فندق يعا فيها  18307توظف تنه  2081توظف غيع اردن حيث
تعسحع الفنادق ثان اكحع توظف للعاالة ف القطاخ السياح االردن .
 -3بلغ عدد الاطاع السياحية ف الااللة  960تطع تصنف يعاك فيهكا أكثكع تك  19ألكف عاتك بشكل تحاشكع تكنه
اكثع ت  6االف عات غيع أردن أو تا نسحسه  %33ت إجاال العاتلي ف الاطاع السياحية والس تعسحع األعلى على
تسسوى الاه السياحية ف الااللة ت حيث نسحة غيع االردنيي ت اجاال العاتلي .
 -4هذا باإليافة إلى الاطاع الشكعحية العديكدة والغيكع تصكنفة والسك تنسشكع بشكل كثيكف فك الااللكة وتكوفع آالف فكع
العا تعظاها يشغلها عاتلي غيع أردنيي .
 -5وتع تزايد الفقع والحطالة ف الااللة (بلغ نسحة الحطالكة فك الااللكة  %30عكام  2014حسك تقكاريع الحنك الكدول
والتاجككة الااسككة لسككوطي األيككد العاتلككة والتككد تك االعساككاد علككى األيككد العاتلككة األجنحيككة وتأثيعهككا الوايكح باسككسنزاف
الاوارد السياحية والعاات الصعحة ف الااللة أصحح ت الضعور تنفيذ هذا الحعناتا والذ يعسحع الوحيد والفعيد تك
نوعه ف الااللة حاليا.
 -6تسعى العديد ت تؤسسات الضيافة حاليا السسقطاب أيكد عاتلكة تك الفلحكي وكينيكا واندونيسكيا و تصكع و سكوريا لسكد
العجز الاوجود ف السوق األردنية.
 -7يسايككز هككذا الحعنككاتا بيلككت تككزيا تسجككان ت ك الاعككارف النظعيككة والسطحيككت العال ك و السككدري الايككدان الككذ يؤه ك
الاشارك للتصول على فعصة عا حال تيعجه و يسااشى تع تسطلحات سوق العا ف االردن و ارجه.
رابعا :أهداف البرنامج
 -1توفيع كوادر بشعية تؤهلة ت األردنيي العاغحي بالعا ف الفنادق والاطاع .
 -2دع وتساندة السياحة األردنية عاوتا ,و الفنكادق والاطكاع بشكل كا تك كال تكوفيع اللكوادر الحشكعية السك
تسناس تع حاجات السوق الفعلية.
اصكة تك لك يتكالفه التكب بالتصكول علكى تقعكد
 -3الاساهاة ف التكد تك الفقكع والحطالكة بكي الشكحاب االردنك
جاتع .
 -4التد ت تسعب العاات الصعحة ت ال تا يسقاياه أكثع ت  8000عات وتوظكف غيكع أردنك فك الفنكادق و
الاطاع األردنية و دع االقسصاد االردن ت ال تاهي الاشاركي و تساعدته بالتصول على فكع عاك
دا االردن و ف الدول الاجاوره.
 -5تفعي تساهاة الجاتعة و الللية ف دتة الاجساع الاتل وتعزيز توجهاته.
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خامسا  :الخطة الدراسية
ينقس الحعناتا إلى ثاثة أقسام  :نظع وتطحيق و تدري عال تيدان
 -1يشا الجان النظري ( 190ساعة على تدار ( 12اسحوخ بواقع ( 4ساعات يوتيا .
 -2يشا الجان التطبيقي (( 100تطحيت عال ف الاطابخ والاطاع دا الجاتعكة أو ارجهكا ااا تعكذر الك
بإشعاف أكاديا تحاشع على تدار شهع و نصف بواقع ( 5ساعات يوتيا .
 -3تدري تيدان بواقع ( 200ساعة ف الفنادق والاطاع على تدار ( 10اسابيع بواقع  8ساعات يوتيا.
 -4أ .تقعرات اليطة  :كاا ف الجدول (1
جدول ( )1مقررات الخطة الدراسية للدبلوم التدريبي في ادارة المطاعم
رمز ورقم المساق

عدد الساعات الصفية

اسم المساق

نظري
فط 100
فط 101
فط 102
فط 105
فط 106
فط 107
فط 109
فط 112
فط 115
فط 117
فط 121
فط 125
فط 129
فط 130
فط 141

لغة انجليزية تسيصصة للفنادق و الاطاع
تد

إلى صناعة الضيافة العالاية

30
20

تقدتة ف إدارة الاطاع

20

تهارات االتصال وف السعات

20

ف االسسقحال و دتة العااء

20

تجهيزات الفنادق و الاطاع

10

إدارة الاؤتاعات والاناسحات

20

السدبيع الفندق

20

إنساج األغذية و الاشعوبات

20

إدارة الاطحخ

10

صتة األغذية و ساتسها

20

دتة األغذية والاشعوبات

20

تسويت دتات الفنادق والاطاع

20

الشعاء و السيزي ف الفنادق الاطاع

20

نظ الاعلوتات ف الفنادق و الاطاع

20

المجموع
فط 199

تطبيقي

تدريب ميداني

النظري  12 :اسبوع *  5ايام في االسبوع * 4ساعات يوميه = ( )240ساعة
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 190ساعة

100

2

200ساعة

التطبيقي  10 :اسابيع *  5ايام اسبوعيا *  5ساعات يوميا = (  ) 250ساعه
التدريب الميداني 10 :اسابيع *  5ايام في االسبوع *  8ساعات يوميا

 32 = 10+10+12اسبوع =  8شهور

وصف المقررات
فط  100لغة انجليزية متخصصة في المطاعم ( 30ساعة )
يعكككز الاسككاق علككى الاهككارات اللغويككة والاهنيككة الالتككة للطلحككة للعاك بنجككاي فك الاهك الاساحككة فك الفنككادق و
الاطاع بايسلف أنواعها .كاا يهس الاساق بسطويع الاهارات اللغوية للطلحة للسليف تع دراسكسه األكاديايكة فك
تساقات السيصص وتزويده بالاصطلتات اإلنجليزية العاتة والاسيصصة الس تساعده للعا بلفاءة ف حق
السيصص.
فط  101مدخل إلى صناعة الضيافة العالمية (  20ساعة )
يععف الاساق الطلحة بصناعة الضيافة بسنوعها وتايزها ويساعد ف فهك آفكاق الصكناعة وتعقيكداتها والاسكال
األساسككية فك الضككيافة والفككع الوظيفيككة الاسككوفعة فك الاطككاع والفنككادق وتؤسسككات الضككيافة الاعنيككة بسقككدي
األطعاة و الاشعوبات وتعاككز السعفيكه و طكوط النقك الحتكع وغيعهكا تك تؤسسكات الضكيافة .كاكا يسنكاول
الاساق ا اقيات الاهنة يا اطار الثقافة و الدي و العادات و السقاليد.
فط  102مقدمة في إدارة المطاعم ( 20ساعة )
يعكز الاساق على طحيعة وآفاق وأهاية إدارة الاطاع يا صناعة الضيافة .يعط لاتكة عك أنكواخ و أعاكال
الاطكاع القالاكة السك يكس إدارتهكا بشكل جيكد ,وتسضكا تهكام السيطكيط والسنظكي والسوظيكف وتنسكيت النشككاطات
وإعداد الاوالنات الياصة بالاطع كاا يسطعق إلى قوال الطعام وكيفية تصاياها وتيطيطها.
فط  105مهارات االتصال وفن التعامل ( 20ساعة)
يُععِّف الاساق الطلحكه بعاليكة االتصكال ووسكالله والاهكارات الشكفوية واللسابيكة لاتصكال وأسكالي السعاتك تكع
الجنسيات والثقافات الايسلفة وف السياط والسقدي وآداب الاالدة و السعات تع شلاوى و اقسعاحات العاكاء.
كاا يسناول تناية الاهارات الشيصكية بكي األفكعاد والجااعكات وبنكاء الفعيكت واالهساكام بكالعااء فك الفنكادق و
الاطاع وكيفية اسسجابة الاطاع لتاجات العااء الاسحاينة.
فط  106فن االستقبال و خدمة العمالء (  20ساعة )
يهدف الاساق إلى اعرفة القواعد األساسية ف فنون االسسقحال و توظيف تهارات االتصال اللفظ وغيع اللفظك
باإليافة للطعق الصكتيتة للسعاتك تكع تيسلكف الاواقكف وتالكي الاسكدرب باععفكة آليكات الكعد علكى الهكاتف و
السعات تع أجهزة االتصكال بشكل عكام .كاكا يسنكاول الاسكاق اهك الطكعق و الوسكال الياصكة بيدتكة العاكاء و
االحسفاظ به و توافاة حاجاته و رغحاته .
فط  107تجهيزات الفنادق و المطاعم ( 10ساعة )
يحكي الاسكاق الاعككدات والسجهيكزات الايسلفككة واألسكالي الاسككسيدتة فك إنشككاء الفنكادق والاطككاع الايسلفكة كاككا
والاطكاع
يغط احسياجات الاطع تك الاعكدات والسجهيكزات واألثكا فك تنكاطت الاطكحخ ( الحكارد والسكا
وباق أقسام الاطع  .تعل الطال باألسالي األساسية الاسسيدتة ف الصيانة الوقالية لهذه الاعدات والسجهيزات.
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فط  109إدارة المؤتمرات والمناسبات (  20ساعة )
يويح الاساق آفاق وأقسام سوق الاؤتاعات والاناسحات ويفسع تا يلزم لاوافاة حاجات الضكيوف والحتكث عك
األسالي والوسال الس تساه ف الوصول ليدتات أفضك  .يقكدم الاسكاق نظكعة عاليكة لايسلكف أنكواخ اللقكاءات
والاناسحات ونوخ الاؤسسات الس تقدتها .يسسطلع الطلحة الوظالف السنظياية الالتة لسنظكي الاناسكحات الياصكة
وتتلي ك العوات ك الاككؤثعة ف ك نجككاي تث ك هككذه اللقككاءات كالحنككاء السنظيا ك للاؤسسككة وإدارة الايككاطع والفعاليككة
السنظيااية و الااليه.
فط  111إدارة التغذية ( 20ساعة )
يقكدم الاسكاق تيسلكف الاعافكت السك يالك تقككدي كدتات األطعاكة والاشكعوبات فيهكا ويقكدم تعاجعكة لوظكالف
وعاليات وأسالي العقابة الاسوفعة ف أعاال السغذية وإدارتها بنجاي  .باإليافة يساه الاساق ف فه أفض
عناصككع وتلونككات األطعاككة .ت ك أه ك الاوايككيع الس ك يككس تناولهككا اللعبوهيككدرات و الحعوتينككات و الككدهون و
الفيساتينات واألتاي والااء و السغذية ال تعاح التياة الايسلفة واألليكاف والوجحكات السكعيعة واهك التقكالت
والاغالطات الاسداولة ف هذا الاجال.
فط  115إنتاج األغذية و المشروبات ( 20ساعة )
يعكز هذا الاساق على الطعق الايسلفة والعاليات اات العاقة بإنساج األغذية والاشعوبات حيث يسكدرب الطالك
على كيفية تصنيف و إنساج األغذية و دتة األطعاة والاشعوبات فك الفنكادق والاطكاع  .ييسحكع الطلحكة تيسلكف
الاسؤوليات والاسال اإلدارية و والعاليات الاعتحطة باألطعاة والاشعوبات .كاكا يسنكاول الاسكاق كيفيكة حسكاب
تلاليف األغذية والاشعوبات حس األسالي والاعاييع الاسحعة.
فط  117إدارة المطبخ ( 10ساعة )
يععف الاساق الطال باألسالي واألدوات الضعورية لزيادة فعاليكة العاك فك الاطكحخ والتفكاظ علكى بيئكة آتنكه
للعاتلي والعااء والاؤسسة وكذل تقدي قياة تضافة للضيوف .كاا يسناول الاسكاق الاهكارات الاهنيكة الاايكزة
إلدارة العاتلي ف الاطحخ.
فط  121صحة األغذية و سالمتها ( 20ساعة )
يغط الاساق تحادئ وتطحيقات صتة األغذية وساتسها ف صناعة دتة األغذيكة و يعككز علكى تكدري الطلحكة
على إجعاءات صتة األغذية وساتسها وتناية وع الطلحة حكول تكأثيع األقسكام الاسكسجدة فك صكناعة األطعاكة
على ساتسها وأهاية إيجاد بعناتا  HACCPيُعنى بستلي نقاط العقابة الغذالية ف جايكع تنكاح الاؤسسكة
وتطويع تعاييع تتددة وتواصفات لألطعاة.
فط  125خدمة األغذية والمشروبات ( 20ساعة )
ينيككعط الطلحككة تك ككال هككذا الاسككاق بالجوانك العاليككة ألساسككيات ككدتات األطعاككة وآدابهككا وتجهيككز وتعتيك
الاطع لليدتة .كاا يسعل الطلحة أنااط اليدتة األساسية تث اليدتة اإلنجليزية والفعنسكية والعوسكية واألتعيليكة
و دتات األطعاة الياصة وتا يعتحط بها ت وظالف إدارية تعتحط بيدتات الضيوف.
فط  129تسويق خدمات الفنادق و المطاعم ( 20ساعة )
يق كدم الاسككاق تيسلككف الجوان ك اات العاقككة بسسككويت الفنككادق و الاطككاع  .يعكككز علككى طحيعككة و نطككاق وأهايككة
السسويت و دور السسويت كفلسفة ف نشاطات وأعاكال الاطكاع وناكط أساسك فيهكا وكنشكاط أساسك فك تيسلكف
قعاراتهككا وأعاالهككا .باإليككافة فككان الاسككاق يعكككز علككى تعلككي الطلحككة أساسككيات الاككزيا السسككويق واسككسعاتيجيات
السسويت وتقسي األسواق الياصة بالفنادق و الاطاع .
فط  130الشراء و التخزين في الفنادق و المطاعم ( 20ساعة )

يسضا الاساق شعي تفهوم الشعاء وإدارة سلسلة السوريد وتفهوم اإلدارة اإلسسعاتيجية لعاليات الشعاء بالجالكة
والسجزلة وسلسلة الطل واإلدارة اللوجسسية وعاليات السيزي واألسالي السقنية وتطحيقات التاس اآلل فك
أنظاة الشعاء والسيزي باإليافة إلى تواييع تسعلت بالشعاء ف الاناسحات الياصة او الطلحات اليارجية.
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فط  141نظم المعلومات في الفنادق و المطاعم ( 20ساعة )
يسناول الاساق أه نظ الاعلوتات الاسسيدتة ف الفنادق و الاطاع ت أنظاكة حجكولات و تيكزي ونقكاط بيكع
ف الفنادق و الاطاع
سادسا  :التدريب العملي الميداني
بعد إنهاء الاساقات النظعيكة بنجكاي يلستكت الاشكارك بالسكدري فك احكد الفنكادق او الاطكاع السكياحية باشكعاف
اكاديا و تيدان بواقع ( 200ساعة تدري تؤهلكه للعاك فك احكد أقسكام الاطعك  .يكس تسابعكة الطلحكة تك كال
تقاريع نصف شهعية تعس للاشعف االكاديا و تقعيع نهال يس تناقشسه ف نهاية السدري .
سابعا  :فرص العمل
بالسنسيت تع جاعية الفنادق أصتاب الاطاع والتلويات وت ال تجاوعة ت االتفاقيات الس يسعى القس
لسنظياها تع الفنادق و الاطاع و تتال التلويات و صاالت االفعاي ف تيسلف تناطت الااللة سيس إتاحة
فع عا ألكحع شعيتة ت الاشاركي .
ثامنا:الرسوم
رسوم الاشاركة  1250دينار أردن للاشارك الواحد .وااله هو وقف اسسنزاف الاوارد الاالية ت ال العاالة
الغيع أردنية وتعزيز الثقافة الاتلية ت ال االعسااد على الاواط األردن بدال ت العاالة الوافدة.
تاسعا :المحاضرون
 -1سيس االعسااد على أعضاء القس و االسسعانة بالاتايعي الغيع تسفكعغي تك الفنكادق والاطكاع حسك التاجكة
والسيصص ف تقدي الاادة النظعية.
 -2يس اإلشعاف على الجان السطحيق اليا بإنساج األغذية و الاشعوبات و دتاتها ت قح العاتلي ف الاطكاع
(دا الجاتعة او ارجها و صكاالت األفكعاي و تتكال التلويكات و الفنكادق فك الجاتعكة و باشكعاف تحاشكع تك
قسك اإلدارة الفندقيككة .كاكا يككس تسابعككة الجانك السطحيقك الغيككع وارد فك الفقككعة ( 2تك هككذا الحنككد تك قحك القسك و
تتايعي غيع تسفعغي .
 -3يس السنسيت و االشعاف على السدري الايدان ت قح قس االدارة الفندقية.

عاشرا :عدد الدورات سنويا
تعقد الدورات بواقع دورتي ف العام الواحد .
حادي عشر  :إدارة البرنامج
لضاان تتقيت الحعناتا ألهدافه يس تنفيذه تت تظلة الللية بالسنسيت تع تعككز الاللكة رانيكا لاسسشكارات و دتكة
الاجساع.
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