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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم بكلية المجتمع

 نبذة عن الكلية

نورة بنت عبد الرحمن بالرٌاض  بناء على لرار مجلس  األمٌرةبجامعة أنشئت كلٌة المجتمع 

, وهً مؤسسة أكادٌمٌة هـ1432/1/21/م ب( وتارٌخ 446الوزراء بالموافمة السامٌة رلم )

الرٌادة الوطنٌة والتمٌز فً تأهٌل المرأة مهنٌة ذات طبٌعة تطوٌرٌة مستمرة تهدف إلى تحمٌك 

تضم كلٌة المجتمع سوق العمل.  االحتٌاجات المتغٌرة لتتالءم مع متنوعة فً تخصصات 

 خصصات.فً مختلف الت  (Diploma)تمنح من خاللها شهادات دبلوم  أربعة ألسام أكادٌمٌة

فً ضوء الحاجة الماسة لفتح مجاالت جدٌدة لعمل المرأة, تسعى الكلٌة بشكل مستمر 

. كما 2030تتوافك مع التحول الوطنً وتواكب رؤٌة  أكادٌمٌةالستحداث وتطوٌر برامج 

تماشٌا مع  المطاعٌن العام والخاصللتعاون مع  آفاقنشاء شراكات مهنٌة وفتح تسعى الكلٌة إل

 . 2030ومواكبة لرؤٌة من الكوادر البشرٌة خطط التنمٌة حاجات 

 رؤية الكلية  

 .عملالرٌادة والتمٌز فً تمدٌم برامج علمٌة ومهنٌة متوافمة مع احتٌاجات سوق ال

 رسالة الكلية

والمجتمعٌة إلعداد  ةتمدٌم أفضل البرامج التعلٌمٌة والمهنٌة وتعزٌز الشراكات االستراتٌجٌ

 .خرٌجات مؤهالت ٌساهمن فً بناء االلتصاد المعرفً

 :أهداف الكلية
تمدٌم برامج تعلٌمٌة متنوعة متوافمة مع احتٌاجات سوق العمل وتواكب خطط التنمٌة 1.

 المستدامة. 

 .توفٌر بٌئة تعلٌمٌة منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر.2

دات المهنٌة والتً تحمك لهن المنافسة فً سوق العمل . تهٌئة الطالبات للحصول على الشها3

 من خالل الخطط الدراسٌة أو الفرص التدرٌبٌة.
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 إعداد خرٌجات مؤهالت علمٌاً ومهنٌاً فً المجاالت التً تحتاجها المطاعات المختلفة..4

 ..عمد شراكات استراتٌجٌة ومجتمعٌة تخدم العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة5

 

 :لبرنامجمنحها ايالدرجات العلمية التي 
 الدبلوم فً فن الطهً -

                                     Diploma in Culinary Arts 
 رؤية القسم

  والضٌافة. ، السفر،السٌاحة تالرٌادة والتمٌز فً تأهٌل الكوادر النسائٌة فً مجاال

 رسالة القسم

عمل المرأة فً لطاعات السٌاحة، السفر والضٌافة من اعداد كوادر نسائٌة مؤهلة لرٌادة 

 .خالل برامج اكادٌمٌة ومهنٌة ممٌزة

 

 برنامج فن الطهي رسالة 

ً فً مجال فن الطهً من خالل برنامج تعلٌمً اعداد كوادر نسائٌة  ً ومهنٌا مؤهلة علمٌا

 وتدرٌبً عالً الجودة ٌمكنهن من المنافسة فً سوق العمل.

 

 الطهي فن برنامجاهداف 

1.  ً ً اعداد خرٌجات مؤهالت علمٌا فً مجال فن الطهً لادرات علً  ومهارٌا

 المنافسة فً سوق العمل.

فن الطهً مع المؤسسات الحكومٌة والخاصة فً مجال ناء شراكات استراتٌجٌة ب .2

 .المٌدانً لتطوٌر التدرٌب
 التراح انشطة ومبادرات تساهم فً خدمة وتنمٌة المجتمع.  .3
جات على التعامل مع مختلف المتغٌرات والتطورات والموالف فً بناء لدرات الخرٌ .4

 .فن الطهًمجال 
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 :نظام الدراسة

ساعة معتمدة ( 63وستون ) ثالث ٌعتمد البرنامج النظام الفصلً فً الدراسة و ٌحتوي على

تتضمن الوحدات الدراسٌة اإللزامٌة واالختٌارٌة. تستطٌع الطالبات إنجاز   ،للممررات

 فصول دراسٌة. اربع البرنامج خالل 

  :الفرص الوظيفية

حٌث تستطٌع  فن الطهً ٌتٌح المطاع الخاص العدٌد من الفرص الوظٌفٌة لخرٌجات برنامج 

الفنادق وجمٌع فً اعداد وتجهٌز االغذٌة والمشروبات  مزاولة العمل فً مجالالخرٌجات 

 علً سبٌل المثال:باختالف انواعها االخري  ؤسسات الضٌافةم

 اخصائٌات طهً  -
 المختلفةالمطبخ ألسام مشرفات على  -
 مؤسسات الضٌافةالفنادق ومشرفة سالمة الغذاء ب -
 مسم االغذٌة والمشروباتمشرفة ب -

 
 لغة الدراسة: 

 فً الدراسة.اللغة االنجلٌزٌة فن الطهً ٌعتمد برنامج 
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 ترميز المقررات: 

 عددي. وتصنٌفٌتكون رمز الممرر من تصنٌف حرفً 

 :داخل المسم: البرنامج الدراسًإلى ٌرمز التصنٌف الحرفً 

 
الرمز الحرفي  الرمز الحرفي باللغة العربية البرنامج الدراس ي

 باللغة الانجليزية

 CUL طهي فن الطهي
 
 و ٌتكون التصنٌف العددي من ثالثة أرلام كما ٌلً: 

 .ٌرمز رلم المئات إلى السنة الدراسٌة 
 .ٌرمز رلم العشرات إلى التخصص الدلٌك داخل المسم 
 .ٌرمز رلم اآلحاد إلى تسلسل الممرر ضمن التخصص الدلٌك للمسم 

 

 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات 

 
 التخصص الدقيق الرقم

 فنون الطهيأسس  0

 انتاج الطعام 1
 مطابخ من ثقافات مختلفة 2

 عمال الطهيأادارة  3

 الغذاء و التغذية 4

 التدريب التعاوني 9
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 لدبلوم لمرحلة ا الخطة الدراسية

 (63) وستون ثالث منالمجتمع  بكلٌة فن الطهًدبلوم لبرنامج تتكون الخطة الدراسٌة 

 دراسٌة موزعة  على النحو اآلتً: وحدة

 عدد الوحدات الدراسٌة المتطلبات

 .  متطلبات الجامعة1

 6 جباريإ

 - اختٌاري

 .  متطلبات الكلٌة2
 3 جباريإ

 - اختٌاري

 .  متطلبات التخصص3

 51 إجباري

 3 اختٌاري

 63 المجموع
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 متطلبات الجامعة

 ممررانوهً الممررات الدراسٌة التً تدرسها طالبات الجامعة فً جمٌع الكلٌات وعددها 

 دراسٌة موزعة كالتالً:ات ( وحد6) ساعات ست بوالع

سل
مسل

 

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

CR 

 املتطلب السابق

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

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

 
 متطلبات الكلية االختيارية: ( ب

 اليوجد

 

  

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 التؼبُز الكتابٍ باللغت االًدلُشَت 1

English Composition  103أًح ENG 103 3  - 3 ENG 102 

 1اجملموع 

Total 1 

 دراسية اتوحد  3

3 CR 
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 متطلبات التخصص

  اإلجباريةأ ( متطلبات التخصص 

 دراسٌة موزعة على النحو التالً: ات( وحد51( ممرراً بوالع )17عددها )

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

1 
 فٍ صٌاػت السُاحت والضُافتهقذهت 

Introduction to Tourism and Hospitality 

Industry 
  HOS 100 3   3 100ضاف 

2 
فٍ الوولكت  التشزَؼاث الوٌظوت لصٌاػت الضُافت

  الؼزبُت السؼىدَت

Hospitality Legal Issues in KSA 
  HOS 110 2  - 2 110ضاف 

 هقذهت فٍ فٌىى الطهٍ 3

Introduction to Culinary Arts 

 CUL 100 100طهٍ 
2 2 - 3  

 سالمة الغذاءصحة و 4

Food Safety and Sanitation 
  CUL 140 2 2 - 3 140 طهٍ

 فٍ صٌاػت الضُافتهباديء الوحاسبت  5

Principles of Hospitality Accounting 

 HOS 141 141ضاف 
2 - - 2  

 هطبخ االفطار 6

Breakfast Cuisine 
  CUL 101 1 2  2 101 طهٍ

7 
 اًتاج الحساء، الخضزواث، والٌشىَاث

Soups, Vegetables and Starches 

Production 
 CUL 110 1 2  2 CUL 100 110طهٍ  

 الوطبخ السؼىدٌ 8

Saudi Cuisine 
  CUL 120 1 4  3 120طهٍ 

 التغذَت وهٌذست قىائن الطؼام 9

Nutrition & Menu Engineering 
  CUL  141 1 2 - 2 141طهٍ 
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10 
 اًتاج اللحىم، الذواخي والوأكىالث البحزَت

Meat, Poultry and 

Seafood Production 

 CUL 111 1 4 - 3 CUL 101 111طهٍ 

 ادارة األغذَت والوشزوباث 11

Food & Beverage Management 
  HOS 121 2 2  3 121 ضاف

 الوخبىساث والحلىَاث 12

Pastry & Bakery 
  CUL 112 1 4 - 3 112طهٍ  

13 
 الوطبخ البارد

Cold Cuisine 

 
 CUL 213 1 4  3 CUL 111 213طهٍ 

 الوطبخ الؼالوٍ 14

International Cuisine 
 CUL 221 1 4  3 CUL 120 221طهٍ 

15 
 شزاء واستالم وتخشَي األغذَت

Food Purchasing, Receiving and Storing 
 CUL 230 2 2 - 3 CUL 140 230طهٍ 

16 
 ضبظ تكالُف األغذَت والوشزوباث

Food & Beverage Cost Control 
 CUL 231 2 2 - 3 HOS 141 231طهٍ 

 التذرَب التؼاوًً 17

Cooperative Training ٍ290 طه 

 

 

 

CUL 290 

 

 

- 

 

- 

 
40 8 

ساعة  55ان جتتاز الطالبة 
معتمدة من متطلبات 

هناية املستوي  حىتالربانمج 
 الثالث

 وحدة دراسية 51  اجملموع
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 ب ( متطلبات التخصص االختيارية:

 :على النحو التالً ( وحدات دراسٌة3)ثالثبوالع  (1) اً ا واحدممررتختار الطالبة 

 

 

  

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

ىدة األغذَتادارة خ 1  

Food Quality Management 
  CUL 232 3 -  3 232طهٍ 

 خذهت الؼوالء 2

Customer Service 

203 ضاف  HOS 203 
2 2  3  

 رَادة اػوال الطهٍ 3

Culinary Entrepreneurship 
  CUL 233 3 -  3 233 طهٍ

 وحدات دراسية 3 اجملموع 
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خذاول تىسَغ الوقزراث والساػاث الذراسُت ػلً الوستىَاث الذراسُت 

 في الطهٍلبزًاهح 

 

 السٌت األولً : الوستىي األول

 اسن الوقزر م
الزهش/ 

 الزقن

Code/ 

No. 

 ػذد ساػاث االتصال
ػذد 

الىحذاث 

 الوؼتوذة

 الوتطلب السابق

 ًظزي
ػولً 

 توارَي
 تذرَب

1 
 الضُافتالسُاحت و هقذهت فً صٌاػت

Introduction to Tourism and 

Hospitality Industry 

 - HOS 100 3 - - 3 100ضاف 

2 
التشزَؼاث الوٌظوت لصٌاػت الضُافت فٍ 

 الوولكت الؼزبُت السؼىدَت

Hospitality Legal Issues in KSA 

  HOS 110 2 - - 2 110 ضاف 

3 
 (1اللغت االًدلُشَت )

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

4 
 هقذهت فٍ فٌىى الطهٍ

Introduction to Culinary Arts 
 - CUL 100 2 2 - 3 100طهٍ 

5 
 سالمة الغذاءصحة و

Food Safety and Sanitation 
 - CUL 140 2 2 - 3 140طهٍ 

6 
 فٍ صٌاػت الضُافتهباديء الوحاسبت 

Principles of Hospitality 

Accounting 

 - HOS 141 2 - - 2 141ضاف 

7 
 هطبخ االفطار

Breakfast Cuisine 
  CUL 101 1 2  2 101طهٍ 

 وحذة دراسُت  18 الودوىع  
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-0130رمز النموذج:                                  برنامج فن الطهي –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
F028 

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

  

 السٌت األولً : الوستىي الثاًٍ

 .Code/ No الزهش/ الزقن اسن الوقزر م

ػذد  ػذد ساػاث االتصال

الىحذاث 

 الوؼتوذة
 الوتطلب السابق 

 ًظزي
ػولً 

 توارَي
 تذرَب

1 
 اًتاج الحساء، الخضزواث، والٌشىَاث

Soups, Vegetables and Starches 

Production 

 CUL 110 1 2  2 CUL 100 110طهٍ  

2 
 (2اللغت االًدلُشَت )

English Language (2) 
 ENG 102 12 - 3 ENG 101 102أًح 

3 
 الوطبخ السؼىدٌ

Saudi Cuisine 
  CUL 120 1 4  3 120طهٍ 

4 
 التغذَت وهٌذست قىائن الطؼام

Nutrition & Menu Engineering 
  CUL  141 1 2 - 2 141طهٍ 

5 
 اًتاج اللحىم، الذواخي والوأكىالث البحزَت

Meat, Poultry and 

Seafood Production 

 CUL 111 1 4 - 3 CUL 101 111طهٍ 

6 
والوشزوباثادارة األغذَت   

Food & Beverage Management 
  HOS 121 2 2 - 3 121 ضاف

7 
 الوخبىساث والحلىَاث

Pastry & Bakery 
  CUL 112 1 4 - 3 112طهٍ  

 وحذة دراسُت  19 الودوىع



 

 
 

 16من  14الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج

 

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

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 السٌت الثاًُت : الوستىي الثالث

 .Code/ No الزهش/ الزقن اسن الوقزر م

ػذد  ػذد ساػاث االتصال

الىحذاث 

 الوؼتوذة

 الوتطلب السابق 
 ًظزي

ػولً 

 توارَي
 تذرَب

1 
 التؼبُز الكتابٍ باللغت االًدلُشَت

English Composition 
 ENG 103 3 - - 3 ENG 102 103اًح 



 

 
 

 16من  15الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج

 

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

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 

 

 
 

 

 السٌت الثاًُت : الوستىي الزابغ
 م

 .Code/ No الزهش/ الزقن اسن الوقزر

ػذد  ػذد ساػاث االتصال

الىحذاث 

 الوؼتوذة

 الوتطلب السابق 

 ًظزي )إى وخذ(
ػولً 

 توارَي
 تذرَب 

ساعة  55ان جتتاز الطالبة  8  - -  290 طهٍ التذرَب التؼاوًً 1

2 
 الوطبخ البارد

Cold Cuisine 
 CUL 213 1 4 - 3 CUL 111 213طهٍ 

3 
 الوطبخ الؼالوٍ

International Cuisine 
 CUL 221 1 4 - 3 CUL 120 221طهٍ 

4 

 شزاء واستالم وتخشَي األغذَت

Food Purchasing, Receiving and 

Storing 

 CUL 230 2 2 - 3 CUL 140 230طهٍ 

5 
 ضبظ تكالُف األغذَت والوشزوباث

Food & Beverage Cost Control 
 CUL 231 2 2 - 3 HOS 141 231طهٍ 

6 
 هتطلب تخصص اختُار

Elective Course   - - - 3  

 وحذة دراسُت  18  الودوىع  



 

 
 

 16من  16الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج

 

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

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

Cooperative 

Training 
CUL 290 

 
40 

 

معتمدة من متطلبات 
الربانمج حيت هناية املستوي 

 الثالث

 دراسُت ذاث وح  8 الودوىع

 

 
 

 

 


