مؤسسـة التدريـب المهنـي
مديرية البرامج واالختبارات
ومصادر التعلم

اســم البرنامج  :مهارات إنتاج الخبائز والحلويات والمعجنات
مستوى البرنامج  :مستوى أول

معلومات عامة
 :الخدمات

القطــــــــاع

 :السياحة والفندقة

العائلــة المهنيــة

اسم البرنامج /العمــل

 :مهارات إنتاج الخبائز والحلويات والمعجنات

مــدة البرنامــــج

 )0671( :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

:

( )0671ساعة

علـــوم مهنـة

:

( )112ساعة

عملـي  /مشغـل

مهارات استخداميه

فتــرة الخبـرة

:
:
:

( )192ساعة

( ) 252ساعة

( )2992ساعة

محتــوى البرنــامــج التــدريبـي

الرقم

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم مهنة

عملي
مركز

-1

توفير المواد األولية والعدد واألدوات

1-92-1-2-92

55

03

-2

إعداد العجينة البيضاء( عجينة البقالوة  ،الوربات  ... ،الخ

1-92-1-2-91

19

25

-3

إعداد الجاتوه بأنواعه

1-92-1-2-22

19

25

إعداد عجينة السابليه والحلويات المشتقة منها ( بسكوت ،
تارت  ،باي  ... ،الخ )
ينتج الحلويات المثخنة بالجيالتين(الحلويات الباردة ,شارلوت,
شوكوال موس ,ترافيل ,جيز كيك)
انتاج الفطائر المنفوشة من عجينة  ( puff pastryبحشوة
النقانق  ،الخضروات  ،الدجاج  ،اللحمة  ،الفطر  ....الخ)

1-92-1-2-29

19

25

1-92-1-2-21

19

21

1-92-1-2-19

19

انتاج البيتي فور

1-92-1-2-25

29

تفقد جاهزية مكان العمل

1-92-1-2-92

19

خدمة الضيوف

1-92-1-2-92

23

22

222

296

-4
-5
-6
-7
-8
-9

المجموع

25
25
19

التجهيزات التدريبية المطلوبة :
مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

بكالويوس أدارة فنادق ،أو دبلوم أدارة الطعام والشراب

التخصــص

:

أدارة فنادق  ،أدارة الطعام والشراب

الخبـــرات

:

عشرة سنوات في نفس المجال

المهارات الحياتية والريادية ومهارات التشغيل الذاتي *
المادة المقررة
الرقم
االتصال الفعال
-1
العمل ضمن الفريق
-2
تطوير مهنتك في الضيافة
-0
برنامج جواز سفر(مهارات حياتية )
-4
اللغة االنجليزية
-5
المجموع

عدد الساعات الكلي
6
6
4
32ساعة
105ساعه
153

* مالحظة  :تم تدخيل المهارات الحياتية من رقم  1إلى رقم  4ضمن مسمى ( االتصال والتواصل الفعال)
عند إدخال البرنامج على موقع نظام إدارة التدريب

