
 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 فرع التعليم: الفندقي والسياحي                  )الدراسة الخاصة( المبحث: الدوائر األمامية والتدبير الفندقي

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %10 االستعالماتاألولى: 

 %10 محاسبة الدوائر األماميةالثانية: 

 %10 المغادرة وتسوية الحسابالثالثة: 

 %10 األجهزة والمعدات: الرابعة

 % 10 التقنيات المستخدمة في العمل الفندقي: الخامسة

ني
الثا

صل 
الف

 

 %9 تنظيف الغرفاألولى: 

 %9 األسطح واألثاثتنظيف الثانية: 

 %8 تنظيف األرضياتالثالثة: 

 %8 المخازن والعمل الفندقيالرابعة: 

 %8 التصميم الداخلي للفندقالخامسة: 

 %8 التطور التقني في العمل الفندقيالسادسة: 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40ت )المعلوما(، الفهم والتطبيق وتوظيف %40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •

 ( فقرات تقريباً للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي: 6( فقرة مثالً فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )60مثال إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 في مستوى المهارات العقلية العليا. ( فقرة1)( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، 3في مستوى المعرفة، و) ( فقرة2)
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 الفندقي والسياحيفرع التعليم:     المبحث: اللغة الفرنسية

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %27 لنذهب إلى األردن  الوحدة الرابعة السياحة أ:

 %13 األردن السياحة ب: نزورالوحدة الرابعة  

 %10 أ: في الطوابق الخامسة الخدمةالوحدة 

ني
الثا

صل 
الف

 

 %20 ب: في المطبخ الخامسة الخدمةالوحدة 

 %15 طيبة ةأ: عودالوحدة السادسة المغادرة  

 %15 ممتازة ةالمغادرة ب: خدمالوحدة السادسة 

 

 (%20(، قدرات عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •

  موزعة وفق اآلتي: الرابعة أللوحدة  ات( فقر8 فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان تقريبا على )فقرة مثًل  (30)مثال: فقرات االمتحان  •

 ( في مستوى المهارات العليا. 2) وفقرتين( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، 3ى الفهم، و)فقرات في مستو  (3)
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 
 فرع التعليم: الفندقي والسياحي     )الدراسة الخاصة( المبحث: السياحة والسفر

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي
الفصل األول

 %25 يرشاد السياح اإلاألولى:  

 %25 المنظمات السياحيةالثانية: 

الفصل الثاني
 %20 التخطيط السياحيالثالثة:  

 %10 التسويق السياحيالرابعة: 

 %20  ةوالحجوزات االلكتروني  الخامسة: السياحة

 
 (%20قدرات عقلية عليا )(، %40ت )(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلوما%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •

 

للوحىىدة األولىىى موزعىىة  اتقريبىىً  ة( فقىىر15( فقرة مثالً فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان علىىى )60مثال إذا كان االمتحان يتكون من ) •
وى فىىي مسىىت  اتفقىىر( 3)( فقرات في مستوى الفهم والتطبيىىق وتوظيىىف المعلومىىات، و 6( فقرات في مستوى المعرفة، و)6وفق اآلتي: )

 المهارات العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

           الصناعي والفندقي والسياحي / مسار كلياتفرع التعليم:                            الدراسة الخاصة(الريــاضيــات )مبحث: ال       

 الوحـــــدة الدراسيـــــة الوزن النسبي

21 %  الوحدة األولى: النهايات واالتصال  

92 %  الوحدة الثانية: التفاضل 
30 %  الوحدة الرابعة: التكامل وتطبيقاته  

20 % اإلحصاء واالحتماالت الوحدة الخامسة:    

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •

األولى تقريبا للوحدة  ات( فقر8) فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على مثًل  فقرة( 40مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •
في  فقرة (1( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)3في مستوى المعرفة، و) فقرات (4) موزعة وفق اآلتي:

 .مستوى المهارات العقلية العليا
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

  فندقي كلياتفرع التعليم:                                                   )الدراسة الخاصة( الجغرافيا المبحث:          

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية
 %43 الوحدة األولى: المناخ

 %57 الوحدة الثانية: قضايا بيئية
 

 (%20ة عليا )ي(، قدرات عقل%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة )تتوزع  •
( فقرة تقريباا للوحدة األولى موزعة وفق 30( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )٦0مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى المهارات ٦في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و) ة( فقر12في مستوى المعرفة، و) ةفقر( 12) اآلتي:
www.awa2el.net العقلية العليا.



 
 

 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 فرع التعليم: الفندقي والسياحي                                           )الدراسة الخاصة( المبحث: إنتاج الطعام وخدمته                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40ت )(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلوما%40مستويات القياس كاآلتي: المعرفة )على  تتوزع األسئلة •

 للوحدة األولى موزعة وفق اآلتي:  ا( فقرات تقريًب 6ي االمتحان على )( فقرة مثالً فإنه من المتوقع أن يحتو 60مثال إذا كان االمتحان يتكون من ) •

 ( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، وفقرة واحدة في مستوى المهارات العقلية العليا. 2معرفة، و)( فقرات في مستوى ال3)
 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية الفصل الدراسي

ول
 األ

صل
الف

 

 %10 األولى: المأكوالت الباردة

 %10 الثانية: المأكوالت الساخنة

 %10 الثالثة: األعشاب والتوابل

 %10 الرابعة: العجائن والحلويات

 %10 الخامسة: استالم المواد الغذائية وحفظها

ني
الثا

صل 
الف

 

 %9 المشروباتاألولى: خدمة 

 %9 الثانية: خدمة البوفيه

 %7 الثالثة: الخدمة في مرافق الفندق والمؤسسات األخرى 

 %9 الرابعة: خدمة الحفالت والمناسبات

 %9 الخامسة: التقارير والكشوفات المالية 

 %7 السادسة: دور التكنولوجيا
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