مؤسسـة التدريـب المهنـي
مديرية البرامج واالختبارات
ومصادر التعلم

اســم البرنامج  :مهارات المطاعم( الضيافة والطبخ )
مستوى البرنامج  :مستوى أول

معلومات عامة
 :الخدمات

القطــــــــاع

 :السياحة والفندقة

العائلــة المهنيــة

اسم البرنامج /العمــل

 :مهارات المطاعم( الضيافة والطبخ )

مــدة البرنامــــج

 )0011( :ساعة

 :مستوى أول

المستــــــــوى

نمط التدريب


X

تدريب مؤسسي (داخل المؤسسات التدريبية)
تدريب ميداني (داخل المؤسسات اإلنتاجية)

تدريب مشترك (داخل المؤسسات التدريبية واإلنتاجية)

شروط االلتحاق بالبرنامج :
المؤهل العلمي

 :معرفة القراءة والكتابة

أخـــــرى

 :الئق صحيا وخالي من األمراض المعدية و اجتياز المقابلة الشخصية

العمـــــر

 61 :سنة

توزيع ساعات التدريب :
عدد الساعات الكلي

:

علـــوم مهنـة

:

عملـي  /مشغـل

مهارات استخداميه

فتــرة الخبـرة

:
:
:

( )6011ساعة
( )106ساعة
( )681ساعة
( )610ساعة
( )011ساعة

الفصل

الرقم

الوحدة التدريبية (المادة التعليمية)

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل المركز
 /ساعة

علم مهنة

عملي  /مشغل

-1

تجهيز مواقد وأفران الطهي وخدمتها

2-10-2-2-10

8

02

-2

توفير المواد األولية لطهي الطعام وتخزينها

2-10-2-2-12

8

02

-3

تجهيز الخضراوات والفواكه

2-10-2-2-10

9

01

-4

إعداد المقبالت واللططات الرريية

2-10-2-2-08

7

00

-5

إعداد المأكوالت البحرية
إعداد المرق )(Stock

2-10-2-2-09

7

00

2-10-2-2-09

01

21

-7

طهي الطعام الشرقي

2-10-2-2-21

01

29

-8

إعداد أطباق الباستا ( ) pasta

2-10-2-2-01

7

00

-9

تفقد جاهزية مكان العمل

2-10-2-0-10

20

28

-11

مراجعة حجوزات المطعم واالستقبال الضيوف

2-10-2-0-12

00

01

-11

ملاعدة الضيوف عطى اختيار اصناف الطعام
والشراب

2-10-2-0-10

21

07

-12

خدمة الضيوف

2-10-2-0-11

28

12

681

106

-6

المجموع

التجهيزات التدريبية المطلوبة :

مواصفات المدرب :
المؤهل العلمي :
التخصــص
الخبـــرات

دبلوم كلية مجتمع فندقة /
بكالوريوس ادارة فنادق
خبرات عملية في الفنادق او المطاعم وفي التدريب  /في الدورات المسلكية
 :دبلوم طعام وشراب او دبلوم االيواء الفندقي او بكالوريوس ادارة فنادق
 :خبرة 7 -5سنوات في المجال الفندقي

المهارات االستخدامية * :
الرقم
-1

المادة المقررة
اللغة االنجليزية متخصصة

عدد الساعات الكلي
 101ساعة

المجموع

 101ساعة

* مالحظة  :تم تدخيل المهارات االستخدامية رقم  1تحت اسم " اساسيات الطرة االنجطيزية"

