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في 
تخصص فنون الطيي 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجمس عمداء جامعة البمقاء التطبيقية رقم 
، وتمت الموافقة عمى 2017/2018وتطبق اعتبارًا من مطمع العام الجامعي  (33الجمسة )م 30/8/2017تاريخ 

 }(2)الجمسة رقم )م 4/10/2017 بتاريخ 10/2/2017/2018تعديمها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
تخصص فنون / تتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في البرنامج الفندقي والسياحي

:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (72)الطيي من 
ساعة معتمدة المتطمب الرقم 

 12الميارات العامة . 1
 6ميارات التشغيل . 2
 9العموم المساندة . 3
 45الميارات المتخصصة . 4

 72المجموع 
 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

: وصف مخرجات التخصص
ييدف التخصص إلى إعداد عاممين مينيين مؤىمين لمعمل في قطاع تحضير واعداد الطعام باقسامة 

 .الممحمة والمسمكة باالضافة الى قسم الحمويات و الخبز, المتعددة والتي تشمل المطبخ البارد والساخن
 

: المجاالت المعرفية لممهارات المتخصصة
 المواد التعميمية لممجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم

 عممي نظري
،  2/ ، انتاج طعام 1/المطابخ العالمية، انتاج طعام  8 4 المطبخ البارد و الساخن .1

، 3/انتاج طعام 
، انتاج المعجنات 2/، انتاج حمويات 1/انتاج حمويات  6 3 مطبخ الحمويات والمخبوزات .2

 والمخبوزات 
صحة وسالمة الغذاء في الفنادق ، ادارة الطعام والشراب  5 19 ميارات ادارية في ادارة قسم الطعام .3

، خدمة  الطعام والشراب ، المغة االنجميزية في الفنادق ، 
المغة اإلنجميزية في , 1المغة االنجميزية في الفنادق 

ميارات االتصال بالمغة اإلنجميزية في الفنادق، , 2الفنادق 
ادارة , مبادئ المحاسبة في المنشأت السياحية والفندقية

 المواد واالدوات
  3 - التدريب الميداني .4

 م. س48 22 26 مجموع الساعات المعتمدة
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" فنون الطهي"الخطة الدراسية لتخصص 
 =====================================================

: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (12)الميارات العامة، :  والً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3المواطنة اإليجابية وميارات الحياة  020000111
  0 3 3الثقافة اإلسالمية  020000121
  0 2 2التربية الوطنية  020000131
  0 1 1العموم العسكرية  020000181
  0 3 3 انجميزي/ ميارات لغوية 020000101

  0 12 12 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)ميارات التشغيل ، : ثانياً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
 020000101 0 2 2ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية  020000122
  0 2 2ريادة األعمال  020000231
  0 2 2الصحة والسالمة والبيئة المينية  020000141

  0 6 6 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (9)الميارات المساندة، : ثالثاً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3مبادئ ادارة الفنادق  021200111
  0 3 3مبادئ السياحة  021200112
مبادئ ادارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية  021200113

والفندقية 
3 3 0  

  0 9 9 (م.س)المجموع 
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" فنون الطهي " الخطة الدراسية لتخصص 

 ==================================================

: ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (45)الميارات المتخصصة، : رابعاً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
 021201132 6 1 3المطابخ العالمية  021201211
 021202111 6 1 3خدمة الطعام والشراب  021202121
  0 3 3صحة وسالمة الغذاء في الفنادق   021202122
  6 1 3 1إنتاج طعام  021201131
 021201131 6 1 3 2إنتاج طعام  021201132
  6 1 3 3إنتاج طعام  021201231
  6 1 3 1إنتاج حمويات  021201141
 021201141 6 1 3 2إنتاج حمويات  021201142
  6 1 3إنتاج المعجنات والمخبوزات  021201251
  3 2 3 1المغة االنجميزية في الفنادق  021202161
 021202161 3 2 3 2المغة اإلنجميزية في الفنادق  021202261
 021202261 3 2 3ميارات االتصال بالمغة اإلنجميزية في الفنادق  021202262
  0 3 3طعام والشراب إدارة  021202111
 021200111 0 3 3مبادئ المحاسبة في المنشآت السياحية والفندقية  021202272
  * - 3* التدريب الميداني 021201291

  19 26 45 (م.س)المجموع 

 .أسابيع (8)تدريب عممي متواصل لمدة *- 
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" فنون الطهي"الخطة االسترشادية لتخصص 

 ==========================================
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 3 020000111 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة
 3 021202122 صحة وسالمة الغذاء في الفنادق 3 020000101 انجميزي/ ميارات لغوية

 3 020000121 ثقافة اسالمية 3 021200111مبادئ ادارة الفنادق 
 3 021201132 2إنتاج طعام  3 021200112مبادئ السياحة 

 3 021201141 1إنتاج حمويات  3 021201131 1إنتاج طعام 
مبادئ ادارة الموارد البشرية في 

المنشآت السياحية والفندقية 
 3 021202161 1المغة االنجميزية في الفنادق  3 021200113

 1 020000181عموم عسكرية    
 18 المجموع 18 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة

مبادئ المحاسبة في المنشآت 
 السياحية والفندقية

 3 021202121 خدمة الطعام والشراب 3 021202272

 3 021202111 الطعام والشرابإدارة  3 021201231 3إنتاج طعام 
 3 021201211 المطابخ العالمية 3 021201142 2إنتاج حمويات 

 3 021201251إنتاج المعجنات والمخبوزات  3 021202261 2المغة اإلنجميزية في الفنادق 
ميارات االتصال بالمغة  2 020000231 ريادة األعمال

اإلنجميزية في الفنادق 
021202262 3 

 3 021202291 تدريب 2 020000131 تربية وطنية
    2 020000141الصحة والسالمة والبيئة المينية 

 18 المجموع 18 المجموع
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" فنون الطهي"الوصف المختصر لممواد التعميمية لتخصص 
 

الثقافة العامة : أوالً 
( 0-3: 3 )020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

ذه الميارات في يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة و ىميتيما في اكتساب ميارات قيمو، والعمل عمى استخدام ه
حيث ان المساق يراعي بناء المعرفو في الموضوعات التي سعييم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابيو في العمل، 

يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة عند الشباب الستخداميا في تطبيق المعرفو كما ويبني الثقو في قدرات الشباب عمى 
ذه المعرفو والميارة باالضافو الى توفير الدعم الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم المواطنة استخدام ه

 .االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي
( 0-3: 3 )020000121الثقافة اإلسالمية 

 .و ىدافيا وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر. 2
 .اإلسالمية الثقافة خصائص. 3
 واإليمان العمم بين والعالقة والعمم، اإلسالم. 4
 .اإلسالمية الثقافة تواجو التي التحديات. 5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبيات رد. 6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية األخالق. 7
 .اإلسالمية النظم. 8

( 0-2: 2 )020000131التربية الوطنية 
يعد مساق التربية الوطنية من المتطمبات اإلجبارية لجميع طمبة كميات المجتمع األردنية وامتدادا عضويا لفمسفة التربية 

من مجموعة " التربية الوطنية"الوطنية والتعميم باعتبارىا بعدا من  بعاد اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي، وينطمق مساق 
. الثوابت األردنية وعمى ر سيا العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية

( 0-1: 1 )020000181عموم عسكرية 
الجيش العربي،  سمحة المناورة،  سمحة اإلسناد،  سمحة الخدمات / نشأة وتطور القوات المسمحة: المحور األول
، حرب 1968، معركة الكرامو 1967، 1948حروب )الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيمية : المحور الثاني

الجيش العربي في التنمية الوطنية الشاممو - ، دور القوات المسمحة األردنية(1973تشرين 
األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني : المحور الثالث
( 0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية
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The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 

مهارات التشغيل واالستخدام  : ثانياً 
( 0-2: 2 )020000122مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

( 0-2: 2 )020000231ريادة األعمال 
يوضح المساق مفيوم ريادة األعمال، تأثيرىا في اإلقتصاد الوطني ودورىا في القضاء عمى البطالة، وكيفية استحداث  فكار 
ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات المجتمع و مواجية المخاطر والتحديات التي تعترضيا، وتقييم فرص نجاحيا من خالل دراسة 
دارة شؤؤونيا المالية، وكيفية عمل تسويق ليا، والطبيعة القانونية ليا وخطة العمل  الجدوى، وكيفية حساب كمفتيا وتمويميا وا 

. الالزمة لمبدء بيا مع التركيز عمى التجربة األردنية في ىذا المجال
( 0-2: 2 )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 

دراسة  ىم االخطار و كثرىا إنتشارا في مختمف  .اىداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطرق حماية المتواجدين والمتأثرين
مجاالت العمل ، تمييز المخاطر الكيماوية والبيولوجية والسقوط من المرتفعات والمخاطر الفيزيائية في بيئة العمل و الحريق 

والكيرباء والمخاطر الناتجة من المالئمة، تمييز مصادر المخاطر وتأثيرتيا عمى الصحة وسالمة العمل وطرق ضبط 
مناقشة التسمسل اليرمي لمسيطرة عمى المخاطر . المخاطر لتخفيف إحتمالية حدوثيا والتخفيف من نتائجيا في حالة حدوثيا

. وطرق إختيار معدات الحماية الشخصية وتطبيق االسعافات االولية في حاالت االصابات البشرية
. التعرف عمى المتطمبات القانونية االردنية  الرئيسية لحماية العاممين

 
العموم المساندة : ثالثاً 

( 0-3: 3 )021200111مبادئ إدارة الفنادق 
تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب بمراحل نشأة وتطور صناعة الفنادق عبر العصور وحتى الوقت الحالي، والتعرف عمى 

لمفنادق، ووصف  التنظيمي لمفنادق، والييكل التقييم وشروط  سس عمى  نواع التصنيف المتبع دوليًا ومحميًا لمفنادق، والتعرف
 .الفنادق إدارة في المتبعة المختمفة بالسياسات الوظائف لالقسام الفندقية، واإللمام

( 0-3: 3 )021200112مبادئ السياحة 
تعريف السياحة والسائح، مفيوم صناعة السياحة، نشأة السياحة وتطورىا عبر العصور،  نواع وعناصر السياحة، المنظمات 
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. السياحية المحمية واإلقميمية والعالمية، اآلثار اإليجابية والسمبية لمسياحة
 (0-3: 3 )021200113مبادئ ادارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية والفندقية 

   والفندقية السياحية المنشات في البشرية الموارد إدارة الناجحة، اإلدارة القيادة،  نواع الصالحيات، وظائفيا، اإلدارة، مفيوم
 المنشآت في الوظائف تحميل ، والفندقية السياحية المنشات في البشرية لمموارد ، التخطيط (والتطور  األىمية األىداف،)

 المنشآت في البشرية الموارد وتعيين اختيار والفندقية، السياحية المنشآت في البشرية الموارد استقطاب ، والفندقية السياحية
 السياحية المنشآت في البشرية الموارد تدريب ، والفندقية السياحية المنشآت في الموظفين  داء تقويم ، والفندقية السياحية
 .والفندقية السياحية المنشات في المينية السالمة ، والفندقية السياحية المنشآت في التعويضات نظام والفندقية،
 
المهارات المتخصصة : رابعاً 

 (6-1: 3 )021201211المطابخ العالمية  
تيدف ىذه المادة  الى تعريف الطالب بطريقة الطيي في المطابخ العالمية من جميع انحاء العالم لتتوفر لديو القدرة عمى 

معرفة األطعمة الرئيسية في كل بمد من مقبالت باردة وساخنة وسمطات ، وعميو يصبح الطالب قادرا عمى تجييز المقبالت 
والمازات العالمية في البمدان والقارات السبعة وتطبيق ميارات الطيي حسب التقاليد المتبعة في تمك البمدان، باالضافة الى 

كما تعرف المادة عمى تقسيمات المناطق والقارات كالمطبخ الشامي . التعرف عمى المواد االساسية المتوفرة في تمك البمدان
 والخميجي والتركي وااليراني واالفريقي والمغرب العربي واالسترالي واالوروبي وااليطالي والفرنسي والمكسيكي واالمريكي

( 6-1: 3  )021202121خدمة الطعام والشراب  
وطرق , والتعرف عمى ادوات  ومعدات الطعام, تركز المادة عمى اكساب الطالب ميارات العمل في قسم خدمة الطعام والشراب

والتعامل , وتحضير و خدمة المشروبات الساخنة و الباردة, وانواع خدمات الطعام و الشراب, وتسمسل الخدمة, اعداد الموائد
 ..مع شكاوي الضيوف و التحقق من رضى الزبائن

( 0-3: 3  )021202122صحة وسالمة الغذاء في الفنادق  
تزود ىذه المادة الطالب بالمعرفة في تغذية االنسان من حيث انواع العناصر الغذائية، والكربوىيدرات، والبروتينات، 

كما يتعرف الطالب عمى وظائف كل عنصر غذائي، واعراض النقص، . والدىنيات، واالمالح المعدنية، والفيتامينات والماء
كما تزود ىذه المادة الطالب بمعرفة التغذية في مراحل الحياة المختمفة . والتركيب، والمصادر الغذائية، واالحتياجات اليومية

. والحميات الغذائية
وتزود الطالب . تركز ىذه المادة عمى اسباب التسمم الغذائي، ومصادر التموث وانواعو، الحيوي او الكيميائي او الفيزيائي

باالضافة الى تعريف . بالمعرفة باجراءات صحة وسالمة الغذاء، ومكافحة االفات، والتنظيف والتعقيم وتناول الغذاء السميم
 HACCPالطالب باساسيات تطبيق نظام تحميل المخاطر وضبط النقاط الحرجة 

( 6-1: 3 )021201131 1إنتاج طعام 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

يتضمن ىذا المساق المادة النظرية المتعمقة بتاريخ الطيي القديم والحديث ونشأة عالم الطيي والنظافة الشخصية واىميتيا 
كما يتم . لمطاىي وعممية استالم وتنظيف الخضروات، والمحوم، والدواجن واألسماك وكيفية تخزينيا عمي المدى القريب والبعيد

باالضافة الى التعرف عمي . تعريف الطالب بمختمف انواع األعشاب والبيارات والتعامل معيا وحفظيا وترتيب ادوات المطبخ
كما يتضمن المساق . األوزان والمقاييس ودرجات الحرارة وطرق الطبخ المناسبة ليا حسب اسسس عممية حديثة ومحترفة

التعرف عمى انواع السمطات الغربية والعربية 
( 6-1: 3  )021201132  2إنتاج طعام 

ييدف ىذا المساق الى تعريف الطالب بانواع المرق والصوصات، الشوربات، وانواع األرز، والباستا والسانويشات العالمية 
كما ييدف ىذا المساق الى التعرف عمى مشتقات الصوصات . وكيفية تحضيرىا وتجييزىا وكيفية الطيي

( 6-1: 3 )021201231 3إنتاج طعام 
ييدف ىذا المساق الى التعرف عمى كيفية تحضير المحوم والدواجن واألسماك والشوربات والصمصات والصوصات العالمية 
وايضا تحضير البيض  والفطور بكافة انواعو العالمية، باالضافة الى كيفية كتابة قوائم الطعام عمى اساس عممي حديث 

كما تغطي المادة الميارات االساسية لمطالب كي . ووصفات الطعام وادارة تكاليفيا وكيفية طمب المواد من قسم المشتريات
.يكون قادرا عمي ادارة المطعم بكافة تفاصيمو وتحمل المسؤولية واألبداع في فنون الطيي  

. كما يتضمن المساق تعريف الطالب بميارات سكب الطعام داخل الطبق
(  6-1: 3  )021201141  1إنتاج حمويات 

ييدف المساق الى تعريف الطالب نظريا لمدة اسبوعين عن المواد واالدوات المستخدمة بقسم الحمويات وطرق حفظ المواد 
ثم عمميا يتم تعريف الطالب بمختمف انواع الحمويات الغربية مثل الموس بانواعو، والتارت بانواعو، .وكيفية استخدام المعدات

وانواع البودنق وانواع الكيك والبيتي فور والكوكيز ، وانواع الحمويات الفرنسية وااللمانية، وانواع من الديكورات والتزيينات 
. العالمية مثل ديكور السكر والشوكالتو والديكورات العالمية الحديثة

( 6-1: 3  )021201142  2إنتاج حمويات 
يتم تعريف الطالب بأنواع كثيرة من الحمويات العربية مثل الكنافة بأنواعيا والوربات واليريسة و صابع زينب والعوامو وبمح 
الشام والغربية والبرازق والمعمول ، باالضافة الى تعميم الطالب كيفية عمل القشطة والقطر بانواعو والميمبية وليالي لبنان 

. وعش السرايا والرز بالحميب والمواردية والعصممية وعش البمبل وبين نارين
( 6-1: 3  )021201251إنتاج المعجنات والمخبوزات  

ييدف ىذا المساق الى تعريف الطالب عمى انواع من المعجنات العالمية مثل الكروسان السادة والزعتر والجبنو والشوكالتو 
والمربى والمحوم، ويتم اعطاء الطالب انواع من الدنش، وتعميم الطالب انواع الخبز مثل الديسيبمو والرول االبيض واالسود 
والخبز الفرنسي وااليطالي مثل الفوكاشيا والشباتا والخبز االلماني وخبز التوست، كما يتم تعريف  الطالب بعجينة الميميفة 

. المتفرع منيا الموالح العالمية وبعض انواع الحمويات من نفس العجينة 
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( 3-2: 3  )021202161 1المغة االنجميزية في الفنادق 
This course aims to introduce students to key terms and expressions used in hotels as well as 

developing their skills when dealing with hotels’ guests. Students will be introduced to different 

hotel departments, different language structures and different problem solving techniques. 

( 3-2: 3  )021202261 2المغة اإلنجميزية في الفنادق 
This course aims to introduce students to concepts and techniques related to hotel and 

restaurant operations, food preparation and service, front and back office operations as well as 

marketing, and financial analysis. Students will gain a foundation of national and international 

markets, exceptional guest service, leadership, and cultural diversity and management skills 

( 3-2: 3  )021202262مهارات االتصال بالمغة اإلنجميزية في الفنادق 
This course aims to equip students with the necessary communication skills in everyday life & 

work situations, especially in hotels. Students will be introduced to different communication 

techniques in dealing with customers over the phone and during meetings. , Students will have 

the ability to deal with individuals and groups, open and close meetings, and present themselves 

effectively in presentations in a professional English language. 
 (0-3: 3 ) 021202111 إدارة الطعام والشراب

, والييكل التنظيمي لقسم الطعام و الشراب و المطاعم المستقمة, تيدف ىذه المادة الى التعرف عمى انواع وادارة المطاعم
وميام وواجبات اعضاء فريق قسم الطعام و الشراب، وتحميل قائمة الدخل او االرباح و الخسائر، وحساب تكاليف الطعام 

. وسعر البيع ، وانواع قوائم الطعام و وتصميميا
( 0-3: 3  )021202272مبادئ المحاسبة في المنشآت السياحية والفندقية 

ييدف ىذا المساق الى تعريف محاسبة المنشآت السياحية والفندقية و ىدافيا، تطور محاسبة المنشآت السياحية والفندقية، 
النظام المحاسبي في المنشات السياحية والفندقية، إيرادات ومصروفات األقسام، المعالجات المحاسبة، قوائم التسويات 

.الجردية، وعممية تسعير وحساب البرامج السياحية  
( أسابيع (8)تدريب عممي متواصل لمدة : 3 )021201291التدريب الميداني 

 . جميع  قسام المطبخيوفر ىذا المساق فرص التدريب العممي لمطمبة ويتضمن برنامج تدريبي متكامل موزع عمى
 


