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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم  بكلية المجتمع

 نبذة عن الكلية
نورة بنت عبد الرحمن بالرياض  بناء على قرار مجلس   األميرةبجامعة أنشئت كلية المجتمع 

, وهي مؤسسة أكاديمية مهنية  هـ 21/ 1/ 1432/م ب( وتاريخ 446الوزراء بالموافقة السامية رقم ) 

الريادة الوطنية والتميز في تأهيل المرأة في  ذات طبيعة تطويرية مستمرة تهدف إلى تحقيق 

تضم كلية المجتمع أربعة أقسام  سوق العمل.  غيرة لاالحتياجات المتتتالءم مع متنوعة تخصصات 

 في مختلف التخصصات.   (Diploma)تمنح من خاللها شهادات دبلوم  أكاديمية 

في ضوء الحاجة الماسة لفتح مجاالت جديدة لعمل المرأة, تسعى الكلية بشكل مستمر الستحداث  

نشاء  . كما تسعى الكلية ل 2030تتوافق مع التحول الوطني وتواكب رؤية  أكاديمية وتطوير برامج 

من  خطط التنمية حاجات تماشيا مع  القطاعين العام والخاص للتعاون مع  آفاقشراكات مهنية وفتح 

 .  2030ومواكبة لرؤية  الكوادر البشرية  

 رؤية الكلية   

 الريادة والتميز في تقديم برامج علمية ومهنية متوافقة مع احتياجات سوق العمل. 

 الكلية رسالة 

والمجتمعية لعداد خريجات   ة تقديم أفضل البرامج التعليمية والمهنية وتعزيز الشراكات االستراتيجي 

 .  مؤهالت يساهمن في بناء االقتصاد المعرفي

 أهداف الكلية  

 تقديم برامج تعليمية متنوعة متوافقة مع احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية المستدامة.   .1

 .توفير بيئة تعليمية منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر. 2

. تهيئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنية والتي تحقق لهن المنافسة في سوق العمل من  3

 خالل الخطط الدراسية أو الفرص التدريبية. 

 ة. .إعداد خريجات مؤهالت علمياً ومهنياً في المجاالت التي تحتاجها القطاعات المختلف4

 .عقد شراكات استراتيجية ومجتمعية تخدم العملية التعليمية والتدريبية. 5

 :البرنامجمنحها يالدرجات العلمية التي 

 الدبلوم في ادارة الضيافة  -
                          Diploma in Hospitality Management 
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 رؤية القسم 

   والضيافة. ، السفر،السياحة تمجاالالريادة والتميز في تأهيل الكوادر النسائية في 

 رسالة القسم

اعداد كوادر نسائية مؤهلة لريادة عمل المرأة في قطاعات السياحة، السفر والضيافة من 

 .خالل برامج اكاديمية ومهنية مميزة

 الضيافة إدارة برنامج رسالة

ً في مجال ادارة الضيافة من نمؤهلة علمياً ومهكوادر نسائية  اعداد خالل برنامج يا

 تعليمي وتدريبي عالي الجودة يمكنهن من المنافسة في سوق العمل.

 الضيافة  إدارة برنامجأهداف 
ً في مجال ادارة الضيافة قادرات علي  .1 ً ومهنيا اعداد خريجات مؤهالت علميا

 المنافسة في سوق العمل.

التطورات والمواقف  ،تعامل مع مختلف المتغيراتلعلي االخريجات بناء قدرات  .2

 .الضيافة والفندقةفي مجال 
ادارة  مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال ناء شراكات استراتيجية ب  .3

 .الميداني لتطوير التدريبالضيافة 
 اقتراح انشطة ومبادرات تساهم في خدمة وتنمية المجتمع.  .4

 :نظام الدراسة

  ،ساعة معتمدة للمقررات ( 63ثالث وستون )  الدراسة ويحتوي على يعتمد البرنامج النظام الفصلي في 

  اربع تتضمن الوحدات الدراسية اإللزامية واالختيارية. تستطيع الطالبات إنجاز البرنامج خالل 

 فصول دراسية.
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  :الفرص الوظيفية

حيث تستطيع   الضيافةإدارة يتيح القطاع الخاص العديد من الفرص الوظيفية لخريجات برنامج 

 : مزاولة العمل في مجاالت عديدة منها على سبيل المثالالخريجات 

 قطاع الغرف في الفنادق مثال:  (1

i. ق(    سم االستقبالReception). 

ii. ( قسم الحجزReservation). 

iii. ( قسم االستعالماتInformation ). 
iv.  االشراف الداخلي(Housekeeping) 
v.  عالقات النزالء(Guest Relations) 

vi. (  مركز خدمات رجال األعمالBusiness Center). 

 : المختلفةالضيافة مؤسسات في الفنادق و االغذية والمشروباتخدمة قطاع  (2
i. (      المطاعم بأنواعها المختلفةRestaurants). 
ii.   قاعات الحفالت  (Banquets). 

iii. (   قاعات المؤتمراتConference Halls) . 

iv. (  خدمة الغرفRoom service). 

v. ت الكافيتريا   (Coffee Shops) . 
 المختلفة الضيافة ومؤسسات اقسام الموارد البشرية بالفنادق  (3
 المختلفة الضيافة ومؤسسات اقسام التسويق والمبيعات بالفنادق  (4

 

 

 لغة الدراسة: 

 في الدراسة.اللغة االنجليزية  يعتمد برنامج إدارة الضيافة  
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 ترميز المقررات:  

 يتكون رمز المقرر من تصنيف حرفي و تصنيف عددي.

 الدراسي داخل القسم: البرنامجيرمز التصنيف الحرفي إلى 
الرمز الحرفي باللغة  البرنامج الدراس ي

 العربية

 االنجليزيةالرمز الحرفي باللغة 

 Hos ضاف ادارة الضيافة
 و يتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي: 

 يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية. •
 يرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخل القسم. •
 يرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق للقسم. •

 

 المقررات مدلول رقم العشرات في ترميز 

 

 التخصص الدقيق  الرقم 

 التواصل في صناعة السياحة والضيافة  0

  التشريعات 1
 األغذية والمشروبات خدمات 2
 قطاع الغرف 3
 في الضيافة  عمالاالادارة  4
 الفندقية جودة ال 5

 تدريب التعاوني ال 9
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 لدبلوملمرحلة ا الخطة الدراسية

 وستون ثالث منالمجتمع  بكلية ادارة الضيافة دبلوم برنامجتتكون الخطة الدراسية ل

 دراسية موزعة  على النحو اآلتي: وحدة (63)

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 .  متطلبات الجامعة1

 6 جباريإ

 - اختياري

 .  متطلبات الكلية2
 3 جباريإ

 - اختياري

 .  متطلبات التخصص3
 51 إجباري

 3 اختياري

 63 المجموع
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 متطلبات الجامعة

  مقرران وهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها 

 دراسية موزعة كالتالي: ات ( وحد 6) ساعات  ست  بواقع

سل 
مسل

 

عدد   عدد ساعات االتصال  Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر 
الوحدات  
 املعتمدة 

CR 

 السابق املتطلب  

Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

     

 

LB 

 تدريب

TR 
 ( 1اللغة اإلجنليزية )   1

English Language (1) 
 - ENG 101 12 - 3 101إنج  

 ( 2اللغة اإلجنليزية )   2
English Language (2) 

 ENG 102 12 - 3 ENG 101 102إنج  

   2  اجملموع
Total 2  

 وحدات دراسية   6  
6 CR 
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 متطلبات الكلية  

 متطلبات الكلية االجبارية (أ
 ( وحدات دراسية.3وعددها مقرراً واحداً بواقع ثالث )

 
 متطلبات الكلية االختيارية: (ب

 اليوجد

  

  

 اسم املقرر  م

Course Title 

عدد   عدد ساعات االتصال  Code/No الرمز/ الرقم 
الوحدات  
 املعتمدة 

CR 

 املتطلب السابق 

Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

 التعبير الكتابي باللغة االنجليزية 1

English Composition 
 ENG 103 3  - 3 ENG 102 103أنج 

 1اجملموع  

Total 1 

 دراسية   اتوحد   3

3 CR 
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 متطلبات التخصص

 أ ( متطلبات التخصص اإلجبارية:

 دراسية موزعة على النحو التالي: ( وحدة 51( مقرراً بواقع )17و عددها ) 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرمز/ الرقم Code/No 
عدد  عدد ساعات االتصال 

الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 عملي -متاري

LB 
تدريب 
TR 

1 
 مقدمة فى صناعة السياحة والضيافة 

Introduction to Tourism and 

Hospitality Industry 
  HOS 100 3   3 100ضاف  

في   التشريعات المنظمة لصناعة الضيافة   2

 المملكة العربية السعودية

 

Hospitality Legal Issues in 

KSA 

 

  HOS 110 2 - - 2 110ضاف  

 ادارة الموارد البشرية في صناعة الضيافة  3

Hospitality Human Resources 

Management 

 

  HOS 140 2 2 - 3 140 ضاف 

 مبادىء المحاسبة في صناعة الضيافة 4

Principles of Hospitality 

Accounting 

  HOS 141 2 - - 2 141ضاف  

 التواصل بين الثقافات المختلفة  5

Cross Cultural 

Communications 

  HOS 101 2 2 - 3   101  ضاف

نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى   6

 الفنادق

ICT in Hotels 

  HOS 130 1 2 - 2 130ضاف  

 خدمة المطاعم  7

Restaurant Service 

 

  HOS 120 1 2 - 2 120ضاف  

 اعمال المكاتب األمامية 8

Front Office Operations 
 HOS 131 2 2   3 HOS 130 131ضاف  

 والمبيعات في صناعة الضيافة  التسويق 9

Hospitality Marketing and 

Sales 

  HOS 142 2 2  3 142ضاف  

 ادارة االشراف الداخلي 10

Housekeeping Management 
  HOS 132 1 2  2 132ضاف  

 ادارة األغذية والمشروبات 11

Food & Beverage 

Management 

 

  HOS 121 2 2  3 121ضاف  

 االتيكيت والبروتوكول الدولية 12

International Business 

Protocol & Etiquette 

  HOS 102 2 2  3 102 ضاف 

https://www.hccs.edu/finder/index.php?rbx=HAMG&cnbr=1340&search=course
https://www.hccs.edu/finder/index.php?rbx=HAMG&cnbr=1340&search=course
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 ب ( متطلبات التخصص االختيارية:

 ( وحدات دراسية على النحو التالي: 3)  ثالث تختار الطالبة مقررا واحداً بواقع 

 

 خدمة العمالء 13

Customer service 
  HOS 203 2 2  3 203ضاف  

 ادارة االيرادات الفندقية 14

Hotel Revenue Management 

 

 HOS 233  2 2 - 3 HOS 131   233 ضاف

 ادارة المؤتمرات والفعاليات  15

Conference & Event 

Management 

 

 HOS 243 2 2 - 3 HOS 101 243ضاف  

 

 ادارة جودة الخدمات الفندقية 16

Service Quality Management 

in Hotels 

 

 HOS 250 2 2  3 HOS 140 250ضاف  

 التدريب التعاونى 17

Cooperative Training 
 55ان جتتاز الطالبة  HOS 290   40 8 290ضاف  

معتمدة من ساعة 
متطلبات الربانمج حيت 

 هناية املستوي الثالث
 

    

 المجموع  
 وحدة دراسية 51

51 CR 

 اسم املقرر م

Course Title 

عدد  عدد ساعات االتصال Code/No الرمز/ الرقم
الوحدات 
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 ريادة اعمال ادارة الضيافة 1

Hospitality Management 

Entrepreneurship 

244ضاف   HOS 244 3 - - 3  

في صناعة الضيافة السلوك التنظيمي 2  

Organizational Behaviour in the 

Hospitality Industry 

  HOS 251 3 - - 3 251ضاف  

 القيادة في صناعة الضيافة 3

Leadership in the Hospitality 

Industry 

  HOS 252 3 - - 3 252ضاف 

 وحدة دراسية 9  
9 CR 



 

    
 
 

 14من  11الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضيافة –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
F028 

            

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 

جداول توزيع المقررات والساعات الدراسية على المستويات الدراسية  

ادارة الضيافةلبرنامج   

 السنة األولى : المستوى األول 
 م

 .Code/ No الرمز/ الرقم اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق 

 نظرى )إن وجد(
عملى 

 تمارين
 تدريب

  مقدمة فى صناعة السياحة 1

 والضيافة

Introduction to 

Tourism and 

Hospitality Industry 

 - HOS 100 3 - - 3 100ضاف 

التشريعات المنظمة لصناعة  2

الضيافة في المملكة العربية 

 السعودية

Hospitality Legal 

Issues in KSA 

  HOS 110 2 - - 2 110ضاف 

 (1اللغة االنجليزية ) 3

English Language 

(1) 

  - ENG 101 12 - 3 101أنج 

ادارة الموارد البشرية في  4

 الضيافةصناعة 

Hospitality Human 

Resources 

Management 

 - HOS 140 2 2 - 3 140 ضاف 

مبادىء المحاسبة في  5

 صناعة الضيافة

Principles of 

Hospitality 

Accounting 

 - HOS 141 2 - - 2 141ضاف 

التواصل بين الثقافات  6

 المختلفة

Cross Cultural 

Communications 

  HOS 101 2 2 - 3  101ضاف 

نظم االتصاالت وتكنولوجيا  7

 الفنادقالمعلومات فى 

ICT in Hotels 

  HOS 130 1 2 - 2 130ضاف 

  وحدة دراسية  18 المجموع

 

 

 

 

 

 

https://www.hccs.edu/finder/index.php?rbx=HAMG&cnbr=1340&search=course
https://www.hccs.edu/finder/index.php?rbx=HAMG&cnbr=1340&search=course
https://www.hccs.edu/finder/index.php?rbx=HAMG&cnbr=1340&search=course


 

    
 
 

 14من  12الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضيافة –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
F028 

            

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 

 السنة األولى : المستوى الثاني 
 م

 .Code/ No الرمز/ الرقم اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق 

 نظرى )إن وجد(
عملى 

 تمارين
 تدريب

 خدمة المطاعم 1

Resturant Service 

 HOS 120 1 2 - 2 120ضاف 
 

 (2اللغة االنجليزية ) 2

English Language (2) 

 ENG 102 12 102أنج 

 

- 3 
ENG 101 

 اعمال المكاتب األمامية 3

Front Office 

Operations 

131ضاف   HOS 131 2 2 - 3 HOS 130 

والمبيعات في  التسويق 4

 صناعة الضيافة

Hospitality 

Marketing and Sales 

  HOS 142 2 2 - 3 142ضاف 

 ادارة االشراف الداخلي 5

Housekeeping 

Management 

  HOS 132 1 2 - 2 132 ضاف

 ادارة األغذية والمشروبات 6

Food and Beverage 

Managment  

  HOS 121 2 2 - 3 121ضاف 

االتيكيت والبروتوكوالت  7

 الدولية

International 

Business Protocol & 

Etiquette 

 

  HOS 102 2 2 - 3 102ضاف 

  وحدة دراسية  19 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 14من  13الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضيافة –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
F028 

            

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 

 السنة الثانية : المستوى الثالث
 م

 اسم المقرر
الرمز/ 

 الرقم
Code/ No. 

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق 

 نظرى )إن وجد(
عملى 

 تمارين
 تدريب 

التعبير الكتابي باللغة  1

 االنجليزية

English 

Composition  

  ENG 103 103انج 

 

3 - - 3 ENG 102 

 خدمة العمالء 2

Customer Service 

 

  HOS 203 2 2 - 3 203ضاف 

الفندقية ادارة االيرادات 3  

Hotel Revenue 

Management 

 

 HOS 233 2 2 - 3 HOS 131 233ضاف 

 

ادارة المؤتمرات  4

 والفعاليات

Conference & 

Event 

Management  

 HOS 243 2 2 - 3 HOS 101  243 ضاف

ادارة جودة الخدمات  5

 ةيالفندق

Service Quality 

Management in 

Hotels 

 

 HOS 250 2 2 - 3 HOS 140 250ضاف 

متطلب تخصص  6

 ياختيار

Elective Course 

  3 - - 3  

  وحدة دراسية  18    المجموع   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 14من  14الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضيافة –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
F028 

            

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 

 

 

 السنة الثانية : المستوى الرابع
 م

 .Code/ No الرمز/ الرقم اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق 

 نظرى )إن وجد(
عملى 

 تمارين
 تدريب 

  التدريب التعاونى 1

Cooperative 

Training  

ان تجتاز  HOS 290 - - 40 8 290ضاف 

 55الطالبة 

معتمدة ساعة 

من متطلبات 

البرنامج حتي 

نهاية 

المستوي 

 الثالث

 

 وحدة دراسية  8 المجموع

8 Cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


