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) مكثف(  3/ م1خدمة الطعام ف
  9112معٌدٌن نظامٌٌن +

 

 الفرع الفندقً والسٌاحً
 

      
 

   :     اعداد االستاذ
محمد الحجاوي      

 

 

  



  انواع كل من :عدد 
 الشاي                                        القهوة 

 
العربٌة / التركٌة                              االخضر   
االمرٌكٌة/ اسبرسوا                             المنكه   

سرٌعه الذوبان / الكابتشٌنوا              االسود               

المشتهرة بزراعه وانتاج كل من :عدد الدول   

سٌرٌالنكا  –الٌابان  –الهند  –الشاي   : الصٌن   

امرٌكا الالتٌنٌة -بعض دول اسٌا   –الحبشة  -القهوة : الٌمن    

 

 

-الجٌده ٌجب مراعاة ما ٌلً:  نكههقهوة ذات الللحصول على   

حفظ القهوه بأوعٌه محكمة األغالق  – 1  

استعمال قهوه طازجه حدٌثة التحمٌص. – 2  

استعمال ادوات تحضٌر نظٌفه. – 3  

استعمال الماء النقً. – 4  

تجهٌز القهوه آلٌا أو عن طرٌق الغالٌه قبل وصول الماء  – 5

 لدرجة الغلٌان.

وضع الماء الساخن فً االبرٌق لتسخٌنه  – 6  

تقدٌم القهوه مباشره قبل ان تبرد. – 7  

 

ما االمور التً ٌجب مراعاتها عند اعداد مشروب الشاي ذو نكهه ومذاق 
  --جٌد :

استعمال ماء نقً  – 1  

تسخٌن الماء لدرجة الغلٌان  – 2  

وضع ماء ساخن فً ابرالٌق التقدٌم  – 3  

افراغ الماء من ابرٌق التقدٌم قبل تحضٌر الشاي  – 4  

وضع كمٌة الشاي حسب حجم االبرٌق  – 5  
صب الماء المغلً فً االبرٌق  -6  

 وضح طرٌقة الخدمة المتبعه لكل من :

ى القهوه العربٌه: وتعد القهوه العربٌه من التراث والعادات االصٌله ٌقوم المضٌف بمسك دلة القهوه بالٌد الٌسرى والفناجٌن بالٌد الٌمن – 1

ثم سكب كمٌه قلٌله من القهوه وتقدٌمها للضٌف لحٌن االكتفاء   
  االدوات المستخدمة لخدمة  القهوة العربٌة ؟؟؟؟؟) الدلة / فنجان خاص / موقد فحم (

القهوه التركٌه: ٌقوم المضٌف بحمل فنجان القهوه وصحنها وغالٌة القهوه وٌقوم بسكب القهوه فً الفنجان وٌقدمها للضٌف من جهة  – 2

الٌمٌن   

القهوه االمرٌكٌه: وتتم بحمل االدوات الالزمة من فنجان القهوه و وعاء السكر والحلٌب وٌضعها على ٌمٌن الضٌف ٌسكب الفنجان  – 3

 لثالثة  أرباع مع ترك المجال للضٌف لوضع السكر و الحلٌب حسب الرغبة
مع ذكر مثالٌن :وضح طرق تحضٌر النباتات العطرٌة مع الشرح :  

دقٌقه ثم ٌقدم ساخن او بارد مثل الكركدٌه  15النقع الساخن: ٌوضع النبات فً الوعاء وٌضاف له الماء الساخن وٌترك مغطى  –أ 

  والبابونج  والنعناع

نا دقٌقه على االقل ثم ٌصفى وٌقدم ساخ 15ب_ الغلً:  ٌوضع النبات فً وعاء وٌضاف الٌه الماء البارد وٌترك فوق النار  حتى ٌغلً لمدة 

.مثل  الٌانسون والقرفه والحلبه    
 

 ٌحتاج اعداد العصائر لالهتمام بعده امور اذكرها ؟

النظافه العامه لالشخاص -1  

نظافة المواد واالدوات  -2  

  والتحضٌر  الخبرة فً االعداد والتقدٌم -3

 عدد انواع المشروبات البارده واقسام كل منها :
 مٌاه                                                            عصائر

)نوع واحد من الفواكة (طبٌعً    -        ( مفٌدة لالنسان )معادنمٌاه معدنٌة    
)مواد حافظة ونكهات(صناعً   -  ) غاز ثانً اكسٌد الكربون (   مٌاه غازٌة   

     وبعض النكهات                        
(نوعٌن من العصٌر الطبٌعً )كوكتٌل  -                                                    

 

 اذكر الماده المنبهه بكل من المشروبات التالٌة : ؟؟؟؟

 القهوة : الكافٌٌن 
 الشاي : التانٌٌن 
مٌن الكاكاو : الثٌوبرو  

 عدد انواع مذاق السكر فً القهوة التركٌة :؟؟؟؟؟؟؟؟

 بدون سكر  /  سكر قلٌل / وسط / حلو  
 

 عدد االدوات المستخدمة فً خدمة القهوة االمرٌكٌة : 

صٌنٌه / مفرش صٌنٌه / فنجان وصحن فنجان / سكرٌه / 
 ملعقه صغٌره / ابرٌق قهوه / ابرٌق حلٌب

 

 تحضر قهوة االسبرسوا والكابتشٌنوا بطرٌقة ) الفلترة (

 
تحضر بوضع القهوة فً  

غوة الحلٌب وٌرش علٌها القرفة او بودرة الكاكاومع الحلٌب ور فنجان  

 عدد االدوات المستخدمة فً خدمة الشاي :

 – 5ابرٌق ماء ساخن     – 4ابرٌق الشاي  -3مفرش  – 2الصٌنٌة  -1

فنجان وصحن – 8وعاء سكر  – 7مصفاة شاي  – 6ابرٌق حلٌب   

اناء للفضالت -11  ملعقة شاي – 9   
 
 
 
 



 
 

 عدد انواع البوفٌهات :
                                           افطار  /  غداء وعشاء  / حفالت

 
  عدد مهام الطباخٌن فً خدمة بوفٌه الحفالت :

( مساعدة المدعوٌن فً عملٌة سكب المأكوالت1  

( تقطٌع اللحوم2  

         
 كٌف ٌتم تحدٌد الشكل المناسب لبوفٌه الغداء والعشاء :

 أ (  عدد المدعوٌن     ب ( مساحة مدخل البوفٌه
 ج( نوع المناسبة 

 
 تقدم خدمة بوفٌه الحفالت بعدة مناسبات مثل : 

 الخطوبة  / الزواج  / اعٌاد المٌالد
  

 ما االمور الواجب ان تتناسب معها خدمه بوفٌه الحفالت :؟؟؟؟؟
 نوع الحفله / المناسبة / قائمة الطعام 

 

 

 تتبع ترتٌب اصناف الطعام على البوفٌهات )االطباق( : ؟؟؟؟؟؟؟

سلة الخبز بانواعه المختلفة .  --  1  

صحون الصٌنً  --  2  

اطباق واصناف السلطات والمقبالت  – 3  

اطباق الشوربات وفناجٌنها ومالعقها  – 4  

  االطباق الرئٌسٌة --  5

         اطباق واصناف الحلوٌات والفاكهه --  6

توضع ادوات المائدة كالشوك والسكاكٌن  – 7

 والمالعق مسبقا قبل بداٌة الحفلة 
  

 تستخدم الفنادق اسلوب خدمة البوفٌه لهدفٌن  اذكرها :
 

( خدمة االعداد الكبٌرة من الضٌوف 1  

والحلوٌات( لٌتسنى للفندق تقدٌم االطباق الباردة والساخنة 2  

 

تعتمد انواع االطباق الرئٌسٌة المقدمة على البوفٌه على مجموعه 

 عوامل اذكرها ؟؟؟؟؟؟
طرٌقة الخدمة/   نوع البوفٌه /  عدد الضٌوف   

 

ٌتطلب من موظفً خدمة البوفٌه اثناء الخدمة ما ٌلً : -- ٌكرر 
 ؟؟؟؟عدد مهام ؟؟

مساعدة الضٌوف على تقطٌع بعض انواع اللحوم .   --  1  

االجابة عن استفسارات الضٌف .   --  2  

تزوٌد البوفٌه باالطعمة عند فراغ الجاطات  --  3  

التواجد بالقرب من الموائد لتلبٌة حاجات الضٌف . --  4  

تنظٌف بقاٌا الطعام على طاولة البوفٌه --  5  

 

 ممٌزات خدمة البوفٌه :-- ؟؟؟؟

استعمالها فً المناسبات والحفالت الكبٌرة . --  1  

تقدٌم الخدمة لعدد كبٌر ووقت قصٌر .  --  2  

سرعة الخدمة مقارنة مع انواع خدمة اخرى .  --  3  

تذوق عدد اكبر من اصناف الطعام .  --  4  

امكانٌةعودة الضٌف للبوفٌه الخذ المزٌد من الطعام . --  5  

 
 

 
  

 

 اصبحت تستعمل خدمة البوفٌه فً الفنادق وذلك نظرا لعده اسباب ؟؟؟

( بساطتهاوسهولتها    1   

( قلة عدد االٌدي العاملة التً تقوم باالشراف علٌها  2   

( لتقدٌم الخدمة 3    
 

تحتاج الطاوالت فً خدمة البوفٌه لفرشها بكامل المواد واالدوات 
 والمستلزمات الرئٌسٌة قبل بدء الخدمة 

مباهر / منافض / شوك ومالعق / المزهرٌات  / ممالح / 
 سكاكٌن

اشكال البوفٌهات/ مستطٌل /  U / V / L   
 ما الشروط الواجب توافرها عند اختٌار شكل البوفٌه  ؟؟؟؟؟

( قادر على استٌعاب االصناف كلها   1  

عطً الوضع االمثلان ت(      2   

 
 

 اعداد :

 أ. محمد الحجاوي

 



 

 
 بٌن اهمٌة وجبة االفطار :مهم 

( توفر ثلثً احتٌاجات الجسم للطاقة 1  

( وجبة متوازنة صحٌة   2 

( تحتوي على جمٌع العناصر الغذائٌة3   

 

 ٌتم تشكٌل بوفٌه الفطور بهٌئات مختلفة حسب :

 

( اسلوب الخدمة المطلوب 2( عدد الضٌوف    1  

 

 تبرز طرٌقه خدمة بوفٌه الفطور امكانٌات المطبخ الفنٌه من حٌث :

( تزٌٌنه  3( تنوعه  2( جوده الطعام  1  

 

 تلجأ الفنادق لتقدٌم خدمة المشروبات فً الردهة لعدة اسباب :

انتظار الضٌوف بعض االشخاص / لمن انهوا وجباتهم وٌرغبون 

 بتناول المشروبات 

 

 تشجع الفنادق ضٌوفها لتناول المشروبات فً الكوفً شوب :

ضٌوف من خارج الفندق / او  لتتمكن من استقبال ضٌوف اخرٌن / او

 ضٌوف مقٌمٌن 

 

 

تقدم الفنادق خدمة المشروبات والمأكوالت الخفٌفة فً النادي 

 الصحً والبرك ل: علل : مهم

 تمكنهم من العوده لممارسة رٌاضاتهم 

 

التقتصر خدمة الطعام فً الفنادق والمطاعم بل تمتد لتشمل انواع 

اخرى من المؤسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والربحٌة وغٌر 

 الربحٌة , عدد ثمانٌة  من تلك المؤسسات :

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

( السفن 4( المصانع  3( المدارس  2( المستشفٌات  1  

( المؤسسات االجتماعٌة 6( الطائرات  5  

  ( خدمة الطعام الخارجٌة8 راكز االصالحٌة( الم7

 

 

 

 عدد مكونات كل من انواع الفطور التالٌة :
 االوروبً              االنجلٌزي                االمرٌكً           
 خبز توست           حبوب االفطار            لحوم بارده        

اسماك بارده     زبده                  البان واجبان          
 مربى+عسل         بٌض حسب الطلب       فاكهه الموسم

 مشروبات ساخنه    خضار وفواكه       
 عصٌر بارد           لحوم حمراء وبٌضاء

 

 ٌشمل بوفٌه الفطور ما ٌلً : -- اهم مكوناته مع ذكر مثال : 
( العصٌر البارد : توضع كاسات خاصة لعصٌر البرتقال والتفاح  1

 والبندورة والجرٌب فروت 

( انواع الخبز : منها خبز عربً والتوست والخبز الفرنسً . 2  

( المربى والعسل : منها البرتقال والمشمش والفراوله والعسل . 3  

( االلبان واالجبان : البٌضاء والصفراء . 4  

( منتجات الحبوب : كورن فلكس .  5  

( اطباق البٌض : مسلوق او قلً .  6  

( فواكه طازجة . 7  

( مشروبات ساخنة : شاي / قهوه . 8  

. ( بقولٌات : حمص / فول / فالفل  9  

 11( لحوم باردة وساخنة : مرتدٌال وكبده . 
استنتج الهدف من قٌام الفندق باٌجاد اقسام اخرى خاصة بخدمة الطعام 

 والشراب : ؟؟؟؟؟
( لتوفٌر الراحه لضٌوفها 1  

( اعطائهم مٌزة التمتع بالخدمات المقدمه فً مرافقه 2   

( نٌل رضاهم  3   

( تحقٌق سمعه جٌده للفندق  4   

انتشرت فً العصر الحدٌث وخاصة مطاعم الوجبات السرٌعة ومن 
 اسباب االنتشار : --- 

( العمل خارج البلد دون العائالت     2( تغٌر انماط الحٌاة      1  

( ساعات العمل والراحة . 3    

 صفات طعام الوجبات السرٌعة :--- وتتصف باالتً :---  
أ ( سرٌعة التحضٌر    ب ( تحتوي كمٌات كبٌرة من الدهون    

د ( غنٌة بالصودٌوم         ج ( فقٌرة بالعناصر الغذائٌة المفٌدة    
هـ ( ذات مذاق ممٌز بجذب صغار السن والشباب  و ( تكلفة الوجبة غٌر 

 عالٌة

 

 وضح بخطوات طرٌقة خدمة مطاعم الوجبات السرٌعة ؟

(   ٌقوم الضٌف باختٌار ما ٌناسبه من الوجبات 1: ذاتٌة

 والكمٌة المطلوبة 

( ثم ٌقوم بدفع الحساب2  

(  وبعد ذلك ٌستلم الوجبة على صٌنٌة خاصة وٌختار مكان 3

 جلوسه 

 * دور المضٌف الموجود فً الصالة ٌقوم بامور النظافة

 وضح طرٌقة الخدمة المتبعه بكل من :ٌكرر بصٌغة اخرى؟؟؟؟
المرضى  )خدمة غرف ( صوانًالمستشفٌات :  
العاملٌن  ) ذاتٌة (                  
ذاتٌة ) كاونتر (  المدارس    :  
ذاتٌة المصانع    :  
صوانً فضٌة + عربة التقطٌع للحوم + عربة الحلوٌات السفن      :  
نجوم كالفنادق ( 5) خدمة فرنسٌةالطائرات   :  
) كفتٌرٌا (المسنٌن   دور االٌتام  االجتماعٌة :المؤسسات   

) خدمة غرف ( وذوي الحاجات الخاصة                

 فطور رمضان ٌتضمن :

عصٌر فواكه او قمر الدٌن / 

بٌضاء او لبن ولبنه / جبنه 

حمص وفول / فواكه طازجة 

 / شاي او قهوة / خبز



 

                      خدمه الطعام المستوى الثالث) مكثف (   

الفندقــــً والسٌـــاحًالفرع   

 اعداد : أ . محمد الحجــــــاوي 

 

 ماالفق بٌن الحمٌات العالجٌة والحمٌات الروتٌنٌة : -- 
أ ( الحمٌات العالجٌة تشكل جزءأ من العالج .         
ب( الحمٌات العالجٌة تعطى لمدة اطول واحٌانا طوال فترة     

 المرض .
ج ( الحمٌات الروتٌنٌة هً طعام جرى تعدٌل فً قوامة اما     

 العالجٌة تركز على واحد او اكثر من العناصر 

 المرضى ٌعاملون عند اختٌار االطعمة حسب عاملٌن اذكرهما : ؟؟؟؟؟؟
الوالدة واالطفال  (    أ ( السن ) كبار السن وحاالت    

ب  ( المرض ) المصابٌن بالسكري او الضغط او اشخاص اجرٌت لهم 
 عملٌات ( 

 
 

 وضح كٌفٌة خدمة الطعام بالمستشفٌات ؟ ؟؟ ؟؟؟؟ 
( اعداد القوائم حسب سٌاسة المستشفى  / ٌومً /  1      

 اسبوعً / شهري . 

( ٌوجه رئٌس المطبخ فرٌقه العداد قوائم الطعام حسب  2      

 المعلومات من قسم التغذٌة  .

( وضع بطاقة التغذٌة على كل صٌنٌة . 3        

( تمرر الصوانً التً تحتوي بطاقات بواسطة حزام  4      

 ناقل ثم وضع الحصص فً صٌنٌة . 

ها المخصص ( وضع ادوات المائدة على الصٌنٌة فً مكان5     

 . 

( ٌدقق مشرف الطعام على كل وجبه تدقٌق نهائً .  6        

( تقدٌم الصوانً حسب رقم غرفة وسرٌر المرٌض . 7        

  عدد اهم مهمات اخصائًٌ التغذٌة  
التعاون مع الطبٌب واختٌار االطباق التً تتناسب مع تعلٌماته  *       

* ارشاد الطهاه بطرٌقة الطهو الالزمة .       
* االرشاد بوضع قوائم الطعام .       
* االرشاد الغذائً للمرضى .      

 ٌزود الطعام للموظفٌن بالمصانع بطرٌقتٌن اذكرهما  : -- 

(  التعاقد مع شركات تموٌنٌة .  1          

مصنع ( انشاء مطبخ وقسم تموٌل داخل الشركة او ال  2        

.__________________________________  
 وضح طرٌقة خدمة الطعام بالمدارس ؟

ٌستلم الطالب وجبته من امام الكاونتر  ثم ٌذهب لطاولة لتناول الطعام بعد 
ذلك ٌقوم عامل النظافة  بتجمٌع االطباق الفارغة وٌرسلها لمنطقة الجلً 

 والطعام المتبقً فً كٌس النفاٌات .

وٌعتمد نوع الخدمة المقدمة فً السفن على عدة عوامل  :: -
 - ؟؟؟؟؟؟

 أ(  طول الرحلة    ب ( نوع الرحلة اولى او سٌاحٌه   
ج( التسهٌالت الممنوحة    د ( مواصفات مكان الخدمة مثل 

 مطعم او بركه .

 

تحرص الشركات الخاصة بالرحالت السٌاحٌة على توفٌرعدد من االمور 
 لخدمة الطعام على متن السفن اذكرها : ؟؟

مطابخ ومطاعم فً موقع جٌد / االثاث من النوعٌة الفاخرة افضل قوائم  
 الطعام /  افضل االجهزة واالدوات / االٌدي العاملة المدربة

تقدم بعض الفنادق خدمة طعام خارج منطقة الفندق  لتغطٌة 
الحفالت والوالئم  وتوفر   هذه الفنادق عدد من االمور للخدمة 

  ؟؟؟؟اذكرها ؟؟؟ 
 التجهٌزات الالزمة لعرض الطعام 

لطعام الساخن والبارد اوسائل لنقل   
 موظفٌن مدربٌن ومؤهلٌن للخدمة

 

ٌجب الحرص على تقدٌم الخدمة بشكل ممتاز وبدون اخطاء 
 فً خدمة الطعام الخارجٌة وذلك لسببٌن هما ::؟؟؟

 للخفاظ على سمعة الفندق 
 عدم التسبب بخسارة مالٌة للفتدق . 

 

 تختلف الخدمة فً الطائرات حسب عدة عوامل اذكرها 
نوع الرحلة / درجة الراكب اولى او ثانٌه / على مسافة الرحلة   
 
 

 

 تمنٌاتنا بالتوفٌق والنجاح لكل الطلبة ::::


