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 الخطة الدراسٌة لمرحلة الدبلوم  بكلٌة المجتمع

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

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

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

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

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

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

نشاء . كما تسعى الكلٌة إل2030تتوافك مع التحول الوطنً وتواكب رؤٌة  أكادٌمٌةوتطوٌر برامج 

من تنمٌة خطط الحاجات تماشٌا مع  المطاعٌن العام والخاصللتعاون مع  آفاقشراكات مهنٌة وفتح 

 . 2030ومواكبة لرؤٌة الكوادر البشرٌة 

 رؤٌة الكلٌة  

 الرٌادة والتمٌز فً تمدٌم برامج علمٌة ومهنٌة متوافمة مع احتٌاجات سوق العمل.

 رسالة الكلٌة

والمجتمعٌة إلعداد خرٌجات  ةتمدٌم أفضل البرامج التعلٌمٌة والمهنٌة وتعزٌز الشراكات االستراتٌجٌ

 . مؤهالت ٌساهمن فً بناء االلتصاد المعرفً

 أهداف الكلٌة 

 تمدٌم برامج تعلٌمٌة متنوعة متوافمة مع احتٌاجات سوق العمل وتواكب خطط التنمٌة المستدامة.  .1

 .توفٌر بٌئة تعلٌمٌة منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر.2

هادات المهنٌة والتً تحمك لهن المنافسة فً سوق العمل من . تهٌئة الطالبات للحصول على الش3

 خالل الخطط الدراسٌة أو الفرص التدرٌبٌة.

 .إعداد خرٌجات مؤهالت علمٌاً ومهنٌاً فً المجاالت التً تحتاجها المطاعات المختلفة.4

 .عمد شراكات استراتٌجٌة ومجتمعٌة تخدم العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة.5

 :البرنامجمنحها ٌالدرجات العلمٌة التً 
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 الدبلوم فً ادارة الضٌافة -
                          Diploma in Hospitality Management 

 
 رؤٌة المسم

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

 رسالة المسم

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

 .خالل برامج اكادٌمٌة ومهنٌة ممٌزة

 الضٌافة إدارة برنامج رسالة

ً فً مجال ادارة الضٌافة من خالل برنامج نمؤهلة علمٌاً ومهكوادر نسائٌة  اعداد ٌا

 تعلٌمً وتدرٌبً عالً الجودة ٌمكنهن من المنافسة فً سوق العمل.

 الضٌافة إدارة برنامجأهداف 
ً فً مجال ادارة الضٌافة لادرات علً  .1 ً ومهنٌا اعداد خرٌجات مؤهالت علمٌا

 المنافسة فً سوق العمل.

التطورات والموالف  ،تعامل مع مختلف المتغٌراتلعلً االخرٌجات بناء لدرات  .2

 .الضٌافة والفندلةفً مجال 
ادارة مع المؤسسات الحكومٌة والخاصة فً مجال ناء شراكات استراتٌجٌة ب .3

 .المٌدانً لتطوٌر التدرٌبالضٌافة 
 التراح انشطة ومبادرات تساهم فً خدمة وتنمٌة المجتمع.  .4

 :نظام الدراسة

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

تتضمن الوحدات الدراسٌة اإللزامٌة واالختٌارٌة. تستطٌع الطالبات إنجاز البرنامج   ،للممررات

 فصول دراسٌة. اربع خالل 
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  :الفرص الوظٌفٌة

حٌث تستطٌع  الضٌافةإدارة ٌتٌح المطاع الخاص العدٌد من الفرص الوظٌفٌة لخرٌجات برنامج 

 :سبٌل المثالمزاولة العمل فً مجاالت عدٌدة منها على الخرٌجات 

 لطاع الغرف فً الفنادق مثال:مشرفات علً عملٌات تشغٌل  (1

i. ل(    سم االستمبالReception). 

ii. ( لسم الحجزReservation). 

iii. ( لسم االستعالماتInformation ). 
iv.  ًاالشراف الداخل(Housekeeping) 
v.  عاللات النزالء(Guest Relations) 

vi. (  مركز خدمات رجال األعمالBusiness Center). 

الضٌافة فً الفنادق ومؤسسات  ات االغذٌة والمشروباتمشرفات على خدم (2

 :والتى تُمدم على سبٌل المثال ولٌس الحصر فً منافذ البٌع التالٌةاالخري، 
i. (      المطاعم بأنواعها المختلفةRestaurants). 
ii.   لاعات الحفالت  (Banquets). 

iii. (   لاعات المؤتمراتConference Halls). 

iv. (  خدمة الغرفRoom service). 

v. تالكافٌترٌا   (Coffee Shops). 
 المختلفةالضٌافة ومؤسسات موارد بشرٌة بالفنادق مشرفات اخصائٌات و (3
 المختلفةالضٌافة ومؤسسات بالفنادق منسمات ومشرفات تسوٌك ومبٌعات  (4

 

 

 لغة الدراسة: 

 فً الدراسة.اللغة االنجلٌزٌة  ٌعتمد برنامج إدارة الضٌافة 
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 ترمٌز الممررات: 

 ٌتكون رمز الممرر من تصنٌف حرفً و تصنٌف عددي.

 الدراسً داخل المسم: البرنامجٌرمز التصنٌف الحرفً إلى 
الرمز الحرفي باللغة  البرنامج الدراس ي

 العربية

 الرمز الحرفي باللغة الانجليزية

 Hos ضاف ادارة الضيافة
 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 رلم العشرات فً ترمٌز الممررات

 
 التخصص الدلٌك الرلم 

 التواصل فً صناعة السٌاحة والضٌافة 0

  التشرٌعات 1
 األغذٌة والمشروبات خدمات 2
 لطاع الغرف 3
 فً الضٌافة عمالاالادارة  4
 الفندلٌةجودة ال 5

 تدرٌب التعاونًال 9
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 لدبلوملمرحلة ا الخطة الدراسٌة

 وستون ثالث منالمجتمع  بكلٌة ادارة الضٌافة دبلوم برنامجتتكون الخطة الدراسٌة ل

 دراسٌة موزعة  على النحو اآلتً: وحدة (63)

 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 الكلٌة 

 االجباريةمتطلبات الكلية  ( 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 

 انخؼبُز انكخابٍ بانهغت االَجهُشَت 1

English Composition 
 ENG 103 3  - 3 ENG 102 103أَج 

 1اجملموع 

Total 1 

 دراسية اتوحد  3

3 CR 
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 متطلبات التخصص

 أ ( متطلبات التخصص اإلجبارٌة:

 ( وحدة دراسٌة موزعة على النحو التالً:51( ممرراً بوالع )17و عددها )

 اسم املقرر م
Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 عملي-متاري

LB 
تدريب 
TR 

1 
 يمذيت فً صُاػت انسُاحت وانضُافت

Introduction to Tourism and 

Hospitality Industry 
  HOS 100 3   3 100ضاف 

فٍ  انخشزَؼاث انًُظًت نصُاػت انضُافت  2

 انًًهكت انؼزبُت انسؼىدَت

 

Hospitality Legal Issues in 

KSA 

 

  HOS 110 2 - - 2 110ضاف 

 ادارة انًىارد انبشزَت فٍ صُاػت انضُافت 3

Hospitality Human Resources 

Management 

 

  HOS 140 2 2 - 3 140 ضاف 

 يباديء انًحاسبت فٍ صُاػت انضُافت 4

Principles of Hospitality 

Accounting 

  HOS 141 2 - - 2 141ضاف 

 انخىاصم بٍُ انثمافاث انًخخهفت 5

Cross Cultural 

Communications 

  HOS 101 2 2 - 3  101 ضاف

َظى االحصاالث وحكُىنىجُا انًؼهىياث فً  6

 انفُادق

ICT in Hotels 

  HOS 130 1 2 - 2 130ضاف 

 خذيت انًطاػى 7

Restaurant Service 

 

  HOS 120 1 2 - 2 120ضاف 

 اػًال انًكاحب األيايُت 8

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

 وانًبُؼاث فٍ صُاػت انضُافت انخسىَك 9

Hospitality Marketing and 

Sales 

  HOS 142 2 2  3 142ضاف 

 ادارة االشزاف انذاخهٍ 10

Housekeeping Management 
  HOS 132 1 2  2 132ضاف 

 ادارة األغذَت وانًشزوباث 11

Food & Beverage 

Management 

 

  HOS 121 2 2  3 121ضاف 
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 ب ( متطلبات التخصص االختٌارٌة:

 ( وحدات دراسٌة على النحو التالً:3)  ثالثتختار الطالبة ممررا واحداً بوالع 

 االحُكُج وانبزوحىكىل انذونُت 12

International Business 

Protocol & Etiquette 

 

  HOS 102 2 2  3 102 ضاف 

 خذيت انؼًالء 13

Customer service 
  HOS 203 2 2  3 203ضاف 

 ادارة االَزاداث انفُذلُت 14

Hotel Revenue Management 

 

 HOS 233  2 2 - 3 HOS 131  233 ضاف

 ادارة انًؤحًزاث وانفؼانُاث 15

Conference & Event 

Management 

 

 HOS 243 2 2 - 3 HOS 101 243ضاف 

 

 جىدة انخذياث انفُذلُتادارة  16

Service Quality Management 

in Hotels 

 

 HOS 250 2 2  3 HOS 140 250ضاف 

 انخذرَب انخؼاوًَ 17

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

معتمدة من ساعة 
متطلبات الربانمج حيت 

 هناية املستوي الثالث
 

    

 انًجًىع 
 دراسيةوحدة  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 

 رَادة اػًال ادارة انضُافت 1

Hospitality Management 

Entrepreneurship 

244ضاف   HOS 244 3 - - 3  

فٍ صُاػت انضُافت انسهىن انخُظًٍُ 2  

Organizational Behaviour in the 

Hospitality Industry 

  HOS 251 3 - - 3 251ضاف  

 انمُادة فٍ صُاػت انضُافت 3

Leadership in the Hospitality 

Industry 

  HOS 252 3 - - 3 252ضاف 

 وحدة دراسية 9  
9 CR 
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-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضٌافة –لسم الضٌافة والفندلة –نموذج الخطة الدراسٌة لمرحلة الدبلوم كلٌة المجتمع 
F028 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

جذاول حىسَغ انًمزراث وانساػاث انذراسُت ػهً انًسخىَاث انذراسُت 

ادارة انضُافتنبزَايج   

 انسُت األونً : انًسخىي األول
 و

 .Code/ No انزيش/ انزلى اسى انًمزر

ػذد  ػذد ساػاث االحصال

انىحذاث 

 انًؼخًذة

انًخطهب 

 انسابك 

 َظزي )إٌ وجذ(
ػًهً 

 حًارٍَ
 حذرَب

  يمذيت فً صُاػت انسُاحت 1

 وانضُافت

Introduction to 

Tourism and 

Hospitality Industry 

 - HOS 100 3 - - 3 100ضاف 

انخشزَؼاث انًُظًت نصُاػت  2

انضُافت فٍ انًًهكت انؼزبُت 

 انسؼىدَت

Hospitality Legal 

Issues in KSA 

  HOS 110 2 - - 2 110ضاف 

 (1انهغت االَجهُشَت ) 3

English Language 

(1) 

  - ENG 101 12 - 3 101أَج 

ادارة انًىارد انبشزَت فٍ  4

 صُاػت انضُافت

Hospitality Human 

Resources 

Management 

 - HOS 140 2 2 - 3 140 ضاف 

يباديء انًحاسبت فٍ  5

 صُاػت انضُافت

Principles of 

Hospitality 

Accounting 

 - HOS 141 2 - - 2 141ضاف 

انخىاصم بٍُ انثمافاث  6

 انًخخهفت

Cross Cultural 

Communications 

  HOS 101 2 2 - 3  101ضاف 

َظى االحصاالث وحكُىنىجُا  7

 انفُادقانًؼهىياث فً 

ICT in Hotels 

  HOS 130 1 2 - 2 130ضاف 

 وحذة دراسُت  18 انًجًىع

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 15من  13الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمن جامعة األمٌرة
 وكالة الجامعة للشؤون التعلٌمٌة

 وحدة الخطط والمناهج

 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضٌافة –لسم الضٌافة والفندلة –نموذج الخطة الدراسٌة لمرحلة الدبلوم كلٌة المجتمع 
F028 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 
 انسُت األونً : انًسخىي انثاٍَ

 و

 .Code/ No انزيش/ انزلى اسى انًمزر

ػذد  ػذد ساػاث االحصال

انىحذاث 

 انًؼخًذة

انًخطهب 

 انسابك 

 َظزي )إٌ وجذ(
ػًهً 

 حًارٍَ
 حذرَب

 خذيت انًطاػى 1

Resturant Service 

 HOS 120 1 2 - 2 120ضاف 
 

 (2انهغت االَجهُشَت ) 2

English Language (2) 

 ENG 102 12 102أَج 

 

- 3 
ENG 101 

 اػًال انًكاحب األيايُت 3

Front Office 

Operations 

131ضاف   HOS 131 2 2 - 3 HOS 130 

وانًبُؼاث فٍ  انخسىَك 4

 صُاػت انضُافت

Hospitality 

Marketing and Sales 

  HOS 142 2 2 - 3 142ضاف 

 ادارة االشزاف انذاخهٍ 5

Housekeeping 

Management 

  HOS 132 1 2 - 2 132 ضاف

 ادارة األغذَت وانًشزوباث 6

Food and Beverage 

Managment  

  HOS 121 2 2 - 3 121ضاف 

االحُكُج وانبزوحىكىالث  7

 انذونُت

International 

Business Protocol & 

Etiquette 

 

  HOS 102 2 2 - 3 102ضاف 

 وحذة دراسُت  19 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 15من  14الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمن جامعة األمٌرة
 وكالة الجامعة للشؤون التعلٌمٌة

 وحدة الخطط والمناهج

 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضٌافة –لسم الضٌافة والفندلة –نموذج الخطة الدراسٌة لمرحلة الدبلوم كلٌة المجتمع 
F028 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 انسُت انثاَُت : انًسخىي انثانث
 و

 اسى انًمزر
انزيش/ 

 انزلى
Code/ No. 

ػذد  ػذد ساػاث االحصال

انىحذاث 

 انًؼخًذة

انًخطهب 

 انسابك 

 َظزي )إٌ وجذ(
ػًهً 

 حًارٍَ
 حذرَب 

انخؼبُز انكخابٍ بانهغت  1

 االَجهُشَت

English 

Composition 

 

  ENG 103 103اَج 

 

3 
- - 3 ENG 102 

 خذيت انؼًالء 2

Customer Service 

 

  HOS 203 2 2 - 3 203ضاف 

انفُذلُت ادارة االَزاداث 3  

Hotel Revenue 

Management 

 

 HOS 233 2 2 - 3 HOS 131 233ضاف 

 

ادارة انًؤحًزاث  4

 وانفؼانُاث

Conference & 

Event 

Management 

 

 HOS 243 2 2 - 3 HOS 101  243 ضاف

ادارة جىدة انخذياث  5

 تُانفُذل

Service Quality 

Management in 

Hotels 

 

 HOS 250 2 2 - 3 HOS 140 250ضاف 

 يخطهب حخصص اخخُار 6

Elective Course 

  3 - - 3  

 انًجًىع   

 

 وحذة دراسُت  18  

 

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 15من  15الصفحة 
 

 نورة بنت عبدالرحمن جامعة األمٌرة
 وكالة الجامعة للشؤون التعلٌمٌة

 وحدة الخطط والمناهج

 

-0130رمز النموذج:                                برنامج ادارة الضٌافة –لسم الضٌافة والفندلة –نموذج الخطة الدراسٌة لمرحلة الدبلوم كلٌة المجتمع 
F028 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 

 

 

 انسُت انثاَُت : انًسخىي انزابغ
 و

 .Code/ No انزيش/ انزلى اسى انًمزر

ػذد  ػذد ساػاث االحصال

انىحذاث 

 انًؼخًذة

انًخطهب 

 انسابك 

 َظزي )إٌ وجذ(
ػًهً 

 حًارٍَ
 حذرَب 

  انخذرَب انخؼاوًَ 1

Cooperative 

Training  

اٌ حجخاس  HOS 290 - - 40 8 290ضاف 

 55انطانبت 

يؼخًذة ساػت 

يٍ يخطهباث 

انبزَايج حخٍ 

َهاَت 

انًسخىٌ 

 انثانث

 

 وحذة دراسُت  8 انًجًىع

8 Cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


