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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1  والمشرب المأكل ةإدار

 التدريسي المسؤول. 2 رنا نيسان يوسف

 . القسم/ الكلية3 قتصاد اإلدارة و اإل /دارة المنظمات السياحية إ

 rana.yousif @su.edu.krd يميل:الا

 07504153892 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

 4النظري 

  2العملي 

)بالساعة( خالل  الدراسيە  وحدات. ال5

 االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ( ساعة 30)

 

AETO0201 7رمز المادة . (course code) 

 بتسلسل االولى على  الكلية والقسم. 2008–  2007بكالوريوس ادارة اعمال 

 2009 – 3-  19تأريخ المباشرة في الكلية : 

ادارة استراتيجية/ جامعة صالح   –ماجستير ادارة اعمال  2014 –  2013

 ولير  هه - الدين
 الحصول على لقب العلمي مدرس مساعد. 2015 –  2014
وحتى االن تدريسي في قسم ادارة المنظمات السياحية / كلية   2017 –2016

  عة صالح الدين.جام –االدارة و االقتصاد 
 وقد درست عدة مواد منها: 

 مرحلة االولى  –مبادئ ادارة االعمال 
 مرحلة رابعة.  –ادارة االنتاج والعمليات 

 مرحلة ثالثة   –االدارة المالية 
 مرحلة رابعة   –ادارة صناعة السياحة 

 مرحلة ثانية    – رب والمش المأكلادارة 
 مرحلة ثانية  –ادارة المطاعم 

 مرحلة ثالثة. –ادارة التسويق السياحي 

 االكاديمي للتدريسي البروفايل. ٨
 

 
 
 
 
 

الوحدات التابعة لقسم  ،االغذية والمشروباتمدير  ، ادارة األغذية والمشروبات 

قسم االغذية  العاملون في ، انشطة االغذية والمشروبات  ،االغذية والمشروبات

 .المنشآت التي تقدم خدمة األغذية والشروبات،والمشروبات 

المفردات الرئيسية للمادة   .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة . ١٠

  -: اهمية دراسة المادة •

المقدمددة للفدد   الشك ان االنطباع األول لدى النزيل ينبع من خدمة المقدمة له من قبل المنشأة ومن أحددد بنددود التدددمات     

هي المأكوالت المشروبات التي يتناولها الف   عندما يحل بتلك المنشآت الغذائ ة ح ث تتشعب هذه المنشآت لتشددمل الاندداد  

والمطاعم ومؤسسات والمشآت التغذية وكذلك تغذية المستشا ات وبعض دور المؤسسات االجتماع ددة وكددذلك االنديددة وكددذلك 

وخدمددة تقددديم األغذيددة  خدمة تقددديم االغذيددة علدد  أسددط  عددابرات البحددار وفددي الطددائرات.  المصانع ووسائل النقل وكذلك

والمشروبات بمثل هذه المؤسسات او المنظمات سالاة الذكر لها عظ م األثر في جذب أو ناور الكث ر من النزالء او الف وف 

 .عن النزول بمثل هذه االماكن لذا يجب االهتمام بمثل هذا القطاع الح وي 

 

جانددددب ال التددددو  فددددي تاا دددد لمددددن خدددد ل القدددداء ويددددتم  لددددك  -: استتتتتيعاب المفتتتتاهيم االساستتتتية للمتتتتادة •

األقلدددد م  ادارة االغذيددددة والمشددددروبات فدددديلكددددي يتنسدددد  للطلبددددة الق ددددام بددددالتطب   العملددددي فددددي  النظددددري 

العمدددددل بموجدددددب والانددددداد   المطددددداعم و فدددددي االغذيدددددة والمشدددددروبات والتعدددددرف علددددد  ك ا دددددة  دارة 

 المطدددداعم  األغذيددددة والمشددددروبات فددددي الاندددداد  و المعدددداي ر العالم ددددة او الوان ددددة مددددن اجددددل رفددددع مسددددتوى

فدددي اقلددد م كوردسدددتان لجدددذب اكبدددر عددددد مدددن السددد اا والزبدددائن ال هدددا واعطددداء الطددد ب واجبدددات ب ت دددة و
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 كتقارير م دان ة عن المطاعم من اجل تعري  عن قرب عن المادة 

إلضافة  با,  المقرر ماردات وضع في  هاعل االعتماد تم التيالعلمي   المنهج اساس اتتعتبر  -: مبادئ ونظريات المادة •

ى كمتبة الكل ة التقن ة  ومكاتب الكل ات االخر  الكل ة مكتبة في الموجودة العلم ة المصادر و بالكتب  االستعانة جانب ال 

 .والمكتبة المركزية في ارب ل 

و لك من خ ل اإلا ع عل  منهج العديد من الكل ات الر  نة التي تناولت   -:  لالجزاء الرئيسية للمادةسليمة معرفة  •

 . بوك للمادة  ومن خ ل  لك تم وضع كورس األغذية والمشروبات موضوع  دارة 

العملي لكي   الواقع عن  امثلةو اعطاء معلومات كاف ة  -: تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف •

من اجل الحصول عل    القاعة داخل ط بلل باإلضافة ال  المناقشات العلم ة والعمل ةللمادة  استعابهم و فهمهم يسهل

 .تتناسب مع ما تعرفوا عل ه في الكل ة عن المادة  الوظائ  بعد التترج 

 - :أهداف المادة .١١
 االقليم والعالم بصورة عامة   المطاعم والفنادق في األغذية والمشروبات تفقيه الطالب بفن إدارة  -

 ادارة االغذية والمشروبات.التعرف على مفهوم  -
 . غذية والمشروبات دارة األ هم ةأتعرف الطالب ب -

 ماكن)منشآت( تقديم خدمة األغذية والمشروبات والغر  منها تعرف االب بأ  -

 .والمشروباتطر  تقديم االغذية تعرف الطالب ب - 

 .أهم ة  ناعة خدمة األغذية والمشروباتبتعرف  -

 . الوحدات التابعة لقسم األغذية والمشروباتبتعرف  -

 .نجاا  دارة األغذية والمشروباتالطالب بعوامل  تعرف -

   .التنظ م اإلداري واإلشرافي إلدارة االغذية والمشروباتالتعرف ب -
  .المسئول ن عن عمل بقسم األغذية والمشروباتالعامل ن تعرف الطالب ب -
 . قسام الاند  التي لها ع قة بإدارة األغذية والمشروباتتعري  الطالب باأل -

 .مهام ادارة االغذية والمشروبات -

 .احت اجات  دارة اإلغذية والمشروبات-

 -:الطالبالتزامات  .١٢
ال  جانب   ،منهم  واتمامهم ل ختبارات والواجبات والتقارير المطلوبةال  القاعات الدراس ة بالحفور  التزام الط ب     

  . تطب قهم للقوان ن والتعل مات المصدرة من وزارة التعل م العالي و البحث العلمي

 -:  . طرق التدريس١٣

    -هي : مها على اتخدسيتم إالطرق التدريسية التي             

 اإلعداد للمحاضرة من جم ع النواحي قبل دخول القاعة .  -1

 التوا ل البصري.  -2

 التذك ر بالمحاضرة السابقة من خ ل ارا بعض االسئلة عل  الطلبة. -3

 ة اي استتدام عدة الوان في الكتابة .محاضرتلوين ال -4

 وغ رها من الوسائل التعل م ة   اللوا االب ض او االسود والم زم ستتدام  -5

 لداتاشو في العر   ستتدام ا -6

 الموضوع  بالبوربوينت  مع استتدام المؤشر الل زري للتوض  . عر  -7

 العلم ة داخل القاعة و عطاء فر ة للطلبة لطرا افكارهم بتصوص الموضوع المطروا. مناقشاتال -8

  عطاء امثلة من واقع الح اة التي يع شها الطالب . -9

 .محاضرةال تقديم عند  الصوت نبرات أنواع جم ع  ستتدام -10

 .الحديثة التعل م ووسائل أسال ب  ستتدام -11

 اعداد الطاعم وكذلك زيارة المطاعم من اجل التعرف عل ها عمل اً .  متتبراتزيارات م دان ة ل -12

 الواجبات ال وم ة والتقارير المطلوبة من الط ب بعد االنتهاء من المحاضرة . -13

 . الط ب ال  العلم ة  الرسالة ايصال بغ ة ما د هو ما كل  ستتدام  -14

 نظام التقييم . ١٤

 .  سمنارو وتقرير  درجة 20،  20درجة اجراء اختبارالمتبعة هي ار  التق  م 

 

 



Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 النهائي  اإلمتحان السنوي  يالسع درجة السمنار والتقرير  التحريري   اإلمتحان

 درجة 60 درجة 40 درجة 20 درجة 20
 

 كلمة( 100)ان التقل عن نتائج تعلم الطالب . ١٥

  عامة بصورة والعالم االقل م والاناد  المطاعم في  والمشروبات األغذية  دارة بان الطالب تاق ه ➢

 .والمشروبات االغذية ادارة ماهوم عل  التعرف - ➢

 . والمشروبات األغذية  دارة بأهم ة الطالب تعرف - ➢

 منها  والغر  والمشروبات األغذية خدمة تقديم( منشآت )بأماكن االب تعرف - ➢

 .والمشروبات االغذية تقديم بطر  الطالب تعرف -  ➢

 .والمشروبات األغذية خدمة  ناعة بأهم ة تعرف - ➢

 .والمشروبات األغذية لقسم التابعة بالوحدات تعرف - ➢

 .والمشروبات األغذية  دارة نجاا بعوامل الطالب تعرف - ➢

  .والمشروبات االغذية إلدارة واإلشرافي اإلداري بالتنظ م التعرف - ➢

  .والمشروبات األغذية بقسم عمل  عن المسئول ن بالعامل ن الطالب تعرف - ➢

 .والمشروبات األغذية بإدارة ع قة لها التي الاند  باألقسام الطالب فتعر - ➢

 .والمشروبات االغذية ادارة مهامتعرف الطالب ب - ➢

 .والمشروبات اإلغذية  دارة حت اجاتالطالب بإتعرف - ➢

 . قائمة المراجع والكتب ١٦

الحديث في األغذية والمشروبات بالاناد  ( "  2006)   أ.د محمد يح   عل  و ال  ، د سن ة انور  ،الهواري و ال    -1

 .  المعهد العالي للس احة ،اسكندرية ،مصر ،"  والمطاعم 

 . االردن ، عمان ، والتوزيع  للنشر زهران دار ، المطاعم ادارة ،( 2009) ماهر ، عبدالعزيز  -2

 ،دار الراية الدول ة للصحافة واإلع م.ادارة المنشآت الس اح ة والاندق ة ( ،2008عبودي، زيد من ر،) -3

 ناعة األغذية  (، مبادىء  ه  1429، )رة العامة لتصم م وتطوير المناهجالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،االدا -4

 والمشروبات، المملكة العرب ة السعودية.

5- ( المناهج،  وتطوير  لتصم م  العامة  ،االدارة  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  األغذية  دورة  (،  ه  1429المؤسسة 

 .والمشروبات، المملكة العرب ة السعودية

 . المواضيع١٧ اسم المحاضر

 

 اسم التدريسي        
 ( رنا ن سان يوس  م.)

 ساعات  4

2022- 2023 
 

 المواضيع  األسابيع 

 والمشروبات  األغذية - 1
 والمشربات  االغذية ادارة -
 منها  والغرض والمشروبات األغذية  خدمة تقديم( منشآت) اماكن -
 والمشروبات  األغذية انشطة تقسيم   اساس  -

 . طرق تقديم االغذية والمشروبات  - 2

 . األغذية والمشروباتأهمية صناعة خدمة  - 3
 ابه المتغيرات التي حدثتوتتجه حالياً صناعة الغذية والمشروبات الى التطور لتج -

 . إدارة االغذية والمشروبات في الفنادق  - 4
 . الوحدات التابعة لقسم األغذية والمشروبات -
 . عوامل نجاح إدارة األغذية والمشروبات -

 . االغذية والمشروباتالتنظيم اإلداري واإلشرافي إلدارة  - 5
 . العاملين المسئولين عن عمل بقسم األغذية والمشروبات -

 : أقسام الفندق التي لها عالقة بإدارة األغذية والمشروبات - 6
  الحسابات 
 األمامية   المكاتب 
 الداخلي  االشراف 
 والصيانة  الهندسة 
  التسويق 
 البشرية الموارد  
 البشرية الموارد  

 والمشروبات:  االغذية ادارة مهام - 7
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   التخطيط 
   تنظيم 
   توجيه 
   رقابة 

 . احتياجات إدارة اإلغذية والمشروبات -
 المتطلبات الواجب توافرها في موظفي خدمة االغذية والمشروبات  - 8

 : والمهني  الصحي المظهر: اوالً 
 ثانياً: المعرفة باألطعمة والمشروبات: 

 ثالثاً:الدقة بالمواعيد:  
 رابعاً:المعلومات المحلية: 

 والمشروبات  االغذية خدمة  موظفي في  توافرها الواجب  المتطلبات - 9
   خامساً: الصفات الشخصية:          
 سادساً: الموقف من الضيوف :           
 سابعا: الذاكرة:            
 ثامناً:األمانة:            
 تاسعاً: السلوك:            

 عاشراً: القدرة البيعية:          
 احد عشر: اإلخالص:            
 ثاني عشر:رضا وقناعة الضيف:            
 ثالث عشر: اللغة:            
 رابع عشر:الشكاوي:           

 دورة االغذية والمشروبات   - 10
 اوالً :اختيار وشراء الخامات: 

 مهام قسم المشتريات   -
 خطوات الشراء  -

 ثانياً:االستالم: 
 

11 

 دورة االغذية والمشروبات   -
 ثالثا: تخزين البضائع: 

 رابعا:انتاج الطعام والشراب: 
  خامسا:خدمة األغذية والمشروبات : 

 

 اسم التدريسي 
 ( م.رنا ن سان يوس  )

2020- 2021 

   -: المواضيع التطبيقية .١٨
توجد ولكن بقلة وذلك من خالل الذهاب الى المطاعم والتعرف على كيفية عملها وكيفية ادارتها من خالل  ) 

. (إجراء السفرات العلمية وبرفقة مدرس المادة   
 

 االختبارات . ١٩

ك  ...؟ مع في هذا النوع من االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كد: وض  ك  ، ماهي اسباب ...؟ لما ا ...؟ انشائي:  .1

   كر االجوبة النمو ج ة ل سئلة. يجب  كر امثلة

   والمشروبات األغذية خدمة  تقديم(  المنشآت) اماكن عدد وثم ؟ والمشروبات األغذية إدارة عرف/ 1س 

 / اشرح  مهام إدارة األغذية والمشروبات؟ 2س

 ؟اشرح عوامل نجاح إدارة األغذية والمشروبات/ 3س        
 

  مع نه جملة اسال او بجانب الماردات او العبارات من عدد  كر يتم  االختبارات من النوع هذا في  -:المتعدده الخيارات .2

من الوحدات التابعة لقسم (  المطعم الرئ سي -ب  )يعتبر  -1.) امثلة  كر يجب. الصح حه العبارة باخت ار الط ب ويقوم

 (. االشراف الداخلي -دالحسابات  -جالمطعم الرئ سي  -ب االستابال -أ)االغذية والمشروبات 

 .للطالب  سؤال 50 اعطاء تم قد و ❖

 

 . مالحظات اضافية: ٢٠

 

 .. مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١
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