مخططات التدبٌر
الفندقً الفصل الثانً م4

الوحدة االولى
المخازن فً العمل الفندقً
من ص  9الى 43

ٌقوم الؽرض من التخزٌن على ثالث اسس رئٌسٌة اذكرها ؟
التخطٌط وتنظٌم المواد المخزنة
وضع نظام تصنٌؾ وتبوٌب وتحدٌد اماكن تخزٌن مناسبة
السٌطرة على المخزون والتحكم فٌه

اذكر اهم وابرز المهام الموكلة الدارة المخازن مع شرح مختصر لكل منها ؟

تسعى ادارة المخازن بالفنادق الى تحقٌق هدفٌن
رئٌسٌٌن اذكرهما ؟

توفٌر النفقات

ضمان تدفق المواد

استالم المواد

االستفادة من فروق االسعار

الفحص والتفتٌش
تسجٌل المواد
صرؾ المخزون

عدد اربعا من فوائد التخزٌن ؟

المحافظة على المخزون

توفٌر المواد الالزمة فً حال زٌادة حجم العمل

مراقبة المخزون  :وتقسم الى قسمٌن  :أ) مراقبة بطاقة المخزون فً جهاز الحاسوب

توفٌر المواد واالدوات فً حال عدم توافرها فً
االسواق

ب) مطابقة واقعٌة فعلٌة للمواد ومقارنتها بما هو موجود فً جهاز الحاسوب
 -10جرد المواد  :وهً مقارنة االرصدة الفعلٌة باالرصدة الدفترٌة للمواد ومن فوائد جرد المخزون :

شراء كمٌات من المواد واالدوات فً حال توافرها
باالسواق باسعار رخٌصة

أ) معرفة الكمٌات المتوافرة فً المخازن

ب) الحرص على توفٌرها باستمرار

التخزٌن الجٌد للمواد حفاظا علٌها من التلؾ
والضٌاع والسرقة
اذكر اهم خطوات صرؾ المواد المخزونة ؟
اذكر اهم الخطوات الواجب مراعاتها عند ترتٌب
المواد واالدوات فً المخازن ؟
توفٌر مساحة كافٌة على الرفوؾ

اعداد القسم المعنً طلبا مخصوصا بصرؾ المواد
موظحا الكمٌة والصنؾ والمواصفات
تقدٌم موظؾ القسم المعنً الطلب الً مدٌر
المخزن المسإول عن الصنؾ المطلوب

اذكر اهم خطوات عملٌة جرد المواد وفق سٌاسة
الجرد المتبعة بالفندق ؟؟
مقارنة االرصدة الدفترٌة باالرصدة الفعلٌة للمواد
مقارنة االرصدة الدفترٌة والفعلٌة باالرصدة المثبتة
على جهاز الحاسوب

فتح الصنادٌق الحافظة للمواد المراد تخزٌنها ثم
تفرٌؽها على سطح نظٌؾ

اعداد امٌن المخزن والعاملٌن فٌه كمٌة االصناؾ
المطلوبة بعد التؤكد منتصحة التوقٌع على الطلب
ومراجعة االرصدة المثبتة على الجهاز

تطبٌق الٌة الجرد الدوري وفق سٌاسة الجرد
المحاسبً

حساب الكمٌة المستلمة والتؤكد من عددها
وصالحٌاتها

تسلٌم الكمٌات المطلوبة الى موظؾ القسم المعنً
وتوقٌعه على طلب االستالم

تطبٌق الٌة الجرد الٌومً واالسبوعً والشهري
وفقا لسٌاسة القسم

ترتٌب المواد المستلمة ووضعها فً نهاٌة الرؾ
( استخدام نظام )FIFO

تثبٌت عملٌات الصرؾ فً جهاز الحاسوب

تدوٌن معلومات الصنؾ فً بطاقة المخزون
وضح او اذكر اهم طرق ( طرائق ) توصٌؾ المواد ؟
•لتوصٌؾ المواد فوائد عدة اذكرها ؟
• تسهٌل مهمة ادارة المشترٌات فً الحصول على المواد بسرعة بالسعر والنوع المطلوب
•مساعدة ادارة المشترٌات للمقارنة بٌن العطائات المقدمة من الموردٌن
مساعدة الموردٌن بالتعرؾ على مدى التزامهم بالجودة المطلوبة •

التوصٌؾ الشامل
التوصٌؾ بالعالمة التجارٌة
التوصٌؾ عن طرٌق االداء

التوصٌؾ بالرتبة او الصنؾ
التوصٌؾ بالعٌنات

•اذكر اهم فوائد التبوٌب ؟
•معرفة المواد القابلة لالشتعال لعزلها ووضعها فً مكان خاص
•معرفة حركة المواد الداخلة والخارجة للمخزن
• تحدٌد مهام القائمٌن على عملٌة التخزٌن
• تسهٌل عملٌة الجرد وتنظٌم الكشوؾ والحسابات

•وضح او اذكر اهم فوائد الترمٌز للمواد ؟
•سهولة معرفة المواد واماكن حفظها  -المساعدة فً تسعٌر المواد
•سهولة مراقبة حركة المواد ومتابعتها
•سهولة وصول المواد الى االقسام االخرى
سهولة عملٌة الجرد •

وضح اهم طرق ( طرائق ) التبوٌب ؟ وما الهدؾ من
كل طرٌقة ؟ وعلى ماذا ٌعتمد كل منها ؟
التبوٌب حسب الحجم
التبوٌب حسب الكتلة
التبوٌب حسب طبٌعة المواد

اذكر اهم طرق ( طرائق ) ترمٌز المواد فً المخازن ؟
النظام الهجائً البسٌط
النظام الرقمً البسٌط
النظام المختلط البسٌط
نظام االلوان
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اذكر اهم الصفات الواجب توافرها بالموظؾ المسإول عن ادارة المخازن ؟
الخبرة الكافٌة
المإهل العلمً المناسب
االمانة والصدق فً التعامل
معرفة شروط التخزٌن الصحٌحة
اتقان عملٌة استالم المواد والتعامل مع نماذج االستالم
اتقان عملٌة صرؾ المواد والتعامل مع نماذج الصرؾ
السرعة فً استخراج المعلومات المتعلقة بالمادة باستخدام الحاسوب
وضح او اذكر اهم المبادىء الواجب مراعاتها عند تجهٌز المخازن
-1توفٌر وسٌلة لتخزٌن المواد
 -2توفٌر مساحات كافٌة لسهولة الحركة

وضح او اذكر اهم االسس والمعاٌٌر الواجب اتباعها عند تصمٌم المخازن فً قسم
التدبٌر الفندقً؟
اختٌار مخازن ذات مساحة مناسبة

 -6توفٌر ابواب امنة متقنة الصنع

توفٌر اضاءة جٌدة

 -7توفٌر تهوٌة جٌدة ونظام تبرٌد

اختٌار رفوؾ قوٌة وثابتة

-3سهولة الوصول لالصناؾ والمواد
 -4توفٌر وسائل السالمة العامة فً ؼرؾ التخزٌن والمالبس
الخاصة بالعاملٌن

 -8توفٌر ممرات واسعة بٌن الرفوؾ

 -5توفٌر معدات خاصة بؽرؾ التخزٌن  :عدد اهم تلك المعدات ؟
هاتؾ  -مٌزان  -عربات نقل  -اله حاسبه  -اقالم – ادوات فتح
علب

توفٌر ارضٌة مستوٌة سهلة التنظٌؾ  -9توفٌر نظام تصرٌؾ مائً
توفٌر مصدر مٌاه

 -10توفٌر بٌئة عمل امنة للعاملٌن

ٌإدي التجهٌز السًء لمخازن الفندق الى عدة مخاطر
اذكرها ؟
حدد اهم العوامل التً تزٌد من فاعلٌة المخازن ؟
الممرات الواسعة تسهل الحركة
الرفوؾ واالوعٌة ٌمكنها تحمل المواد

اصابة العاملٌن اثناء التحرك ونقل المواد
اصطدام العاملٌن بالناقالت نتٌجة ضٌق الممرات
زٌادة كمٌة المواد على الرفوؾ تإدي النهٌارها
وكسرها

وضع المواد القابلة لالشتعال والخطرة بمكان مستقل

االستخدام الخاطىء للمواد الخطرة ٌإدي لوقوع
الحوادث

توفٌر انظمة انذار لمكافحة الحرٌق

اعاقة حركة المارة بسبب عدم استواء االرضٌات
واستقامتها

توفٌر وسائل الوقاٌة من مخاطر الحرٌق والسرقة

ضعؾ الٌة تصنٌؾ المواد مما ٌإدي الختالط االصناؾ
صعوبة تطبٌق االسالٌب العلمٌة فً الترمٌز والترقٌم
صعوبة اجراء الجرد الدقٌق

وضح االمور الواجب مراعتها عند عملٌة
تخزٌن المواد ؟
ادخال المواد لجهاز الحاسوب وتدوٌنها
استخدام نظام ما ٌدخل اوال ٌخرج اوال
تخزٌن بعض المواد بعٌدة عن الضوء
والرطوبة
تحدٌد اوقات خاصة الخراج المواد من
المخزن
الحفاظ على سالمة المواد طوال فترة وجودها
بالمخزن
اخذ االحتٌاطات الالزمة للوقاٌة من القوارض
والحشرات

ا ذكر اهم انواع المخازن المستخدمة فً قسم التدبٌر الفندقً ومكان كل منها  ،واستخداماتها ؟
مخزن الطابق الفرعً ٌ :ستخدم لمساعدة مجهزي الؽرؾ فً اداء عملهم بسرعة وٌسر وٌستخدم لحفظ البٌاضات والقرطاسٌة واالسرة االضافٌة ومواد
وادوات التنظٌؾ
مخزن االثاث ٌ :ستخدم لتخزٌن قطع االثاث الجدٌدة او المستعملة
مخزن مواد التنظٌؾ ٌ :جب ان ٌجهز بشكل جٌد من ناحٌة الجدران واالرضٌة ان تكون مصقولة ومن مادة السٌرامٌك وتوفٌر مصدر للمٌاه فٌها
مخزن القرطاسٌة ومواد الضٌؾ ٌ :ستعمل لتخزٌن ما ٌستهلكه الضٌؾ من قرطاسٌة وصابون وورق الحمام وورق الرسائل
مخزن البٌاضات ٌ :وجد بٌن قسم التدبٌر والمصبؽة وٌحفظ فٌه البٌاضات بؤنواعها وٌوجد فٌه مكان خاص الصالح البٌاضات التالفة
مخزن االت التنظٌؾ ٌ :جب ان ٌصمم بشكل جٌد من حٌث المساحة واتساع المدخل لسهولة االدخال واالخراج وتوافر مصدر من الطاقة لفحص االالت
مخزن المفقودات والموجودات ٌ :دٌره موظؾ المفقودات والموجودات وٌحتوي على ؼرفة مبردة لتخزٌن المواد القابلة للتلؾ وٌوجد فٌه خزائن ورفوؾ
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اذكر اهم اسباب عدم تطور صناعة البناء و زٌادة االهتمام بالتصمٌم الدااخلً بالتشطٌبات؟
المصمم الداخلً ال ٌبدأ عمله اال بعد االنتهاء من أعمال البناء وعملٌة التصمٌم المعماري
وهذا المفهوم قاصر الٌخدم تطور صناعة البناء لعدة اسباب اذكرها ؟
اذكر اهم مبادئ التصمٌم ؟

صرؾ الجزء االكبر من تكلفة البناء على عملٌة التشطٌب.

االشكال والحجوم

معظم االنظمة التً ٌتعامل معها المصمم الداخلً تحتاج الى الكثٌر من التنسٌق المبكر مع مصممً
هذه االنظمة.

النقط والخطوط

التنسٌق المبكر بٌن المصممٌن :الداخلً و المعماري ٌوجد تكامال و تناؼما بٌن الفكرة التصمٌمٌة
لكلٌهما وصوال الى تكوٌن بٌئة متكاملة.

االلوان

الوحدة الثانٌة
التصمٌم الداخلً
من ص  47الى 55

االقتصاد فً الكثٌر من النفقات بتوافر التفاصٌل الكاملة لما هو مطلوب عمله داخل المبنى.
حاجة المصمم الداخلً الى الكثٌر من الوقت فً اعداد الرسوم و المواصفات و اختٌار االلوان و
المواد و االثاث

ومن  83الى87

اذكر اهم االمور الواجب مراعاتها فً عملٌة التصمٌم الداخلً المتعلقة باالشكال و
الحجوم؟( مهم )
تجنب وضع قطع الثاث الكبٌرة و الطوٌلة المرتفعة كالخزائن العالٌة و المقاعد ذات المسند
العالً فً الؽرؾ الصؽٌرة ( علل ) حتى ال تبدو هذه الؽرؾ مكتظة و ضٌقة.
توزٌع قطع االثاث الكبٌرة داخل الؽرؾ و عدم تجمٌعها فً منطقة واحدة ( علل ) لتحقٌق
التوازن بٌن المساحات المتوافرة فً الؽرؾ.
وضع قطع االثاث الصؽٌرة فً الؽرؾ الصؽٌرة و بٌن قطع االثاث الكبٌرة فً المساحات
الواسعة

وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم عند ترتٌب قطع
االثاث بالؽرؾ كبٌرة الحجم؟( مهم )

وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم
عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ صؽٌرة
الحجم؟( مهم )

تقسٌم الحجرة بوضع حاجز من الخشب

أزالة االبواب ,

وضع قطعة االثاث الكبٌرة مثل خزانة المكتبة لملئ
المساحات الخالٌة.

طالء الجدران بالوان فاتحة المعة؛.

نصب حاجز من الخشب باشكال مختلفة على ان ٌمتد من
السقؾ الى االرض.
المهارة فً استخدام الوان الطالء؛( علل ) لألٌحاء بؤن
الؽرفة اكثر ضٌقا مما هً علٌه ,كصبػ السقؾ بلون فاتح
و الجدران بلون القاتم
بناء حاجزمنخفض ٌقسم الؽرفة مع عمل حفرة داخله
استخدام قطع االثاث و الكسسوارات؛ كاللوحات الفنٌة
الكبٌرة
تقسٌم الؽرفة الى مستوٌات ذات ارتفاعات

مختلفة.

توسٌع النوافذ؛
وضع لوحات فنٌة تحمل فً ذاتها عمقا
وهمٌا ,او رسم اشكال ثالثٌة االبعاد على
الجدران.
استخدام قطع اثاث فاتحة اللون ,تتناسب و
لون طالء الجدران.
استخدام تحؾ و مستلزمات (اكسسوارات)
قلٌلة ذات مقاسات صؽٌرة.,
االستخدام االمثل لالنارة الطبٌعٌة و
الصناعٌة و دراستها جٌدا.

وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم
عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ ذات السقؾ
المرتفع؟( مهم)

وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها
المصمم عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ
ذات السقؾ المنخفض؟ وزاري 2014

طالء سقؾ الؽرفة بلون قاتم ثم تثبٌت
مجموعة من الحبال الرفٌعة ذات اللون
الفاتح على حائطٌن متقابلٌن بوساطة
خشبة عرٌضة بحٌث تشكل سقفا اخر تحت
السقؾ االصلً.

تجنب عمل تصامٌم عمٌقة للسقؾ تقلل
من ارتفاعه.

عمل تصامٌم من الجبس للسقؾ او عمل
اسقؾ مستعارة.

استخدام قطع اثاث ,او زراعة نباتات
تمتد على نحو طولً فً المكان.

وضع سقؾ اخر من الخشب على شكل
مربعات مفتوحة ٌتدلى منها مصباح اضافة
الى النباتات.

طالء الؽرفة كلها بلون ( الجدران و
السقؾ ).

وضع خطوط او رسوم طولٌة على
الجدار

استخدام قطع االثاث او زراعة نباتات تمتد
على نحو عرضً فً المكان.
استخدام اضاءة موجهة من اعلى الى
اسفل

استخدام المراٌا العاكسة

اذكر اهم تصنٌفات االلوان تبعا لطبٌعتها و لعٌن الرائً لها؟
االلوان الساخنة  :هو لون النار و تسمى اٌضا االلوان الدافئة ,تتدرج من اللون الصفر الى البرتقالً الى االحمر .تتسم باللمعان و االثارة و التؤثٌر فً عاطفة المشاهد و تستخدم فً االماكن ذات التردد السرٌع
كمطاعم الوجبات الجاهزة.
االلوان الباردة ( الهادئة)  :تعزى الى لون البحار و االشجار و السماء ,تتضمن االزرق و االخضر و البنفسجً القرٌب من االزرق .تستخدم فً المنازل و المستشفٌات و الفنادق و المنتجعات لتعطً شعورا
بالهدوء و الراحة.
االلوان المضٌئة  :هو االلوان االساسٌة مضاؾ الٌها اللون االبٌض لتبدو فاتحة .تستخدم فً طالء ؼرؾ النوم و القاعات العامة.
االلوان الزاهٌة  :توحً هذه االلوان احٌانا الى العٌن ببعض النفور ,و انعدام التناسق و الذوق .فتخفؾ باللون الرمادي فٌصبح اكثر جذبا و اثارة.
االلوان الداكنة (القاتمة)  :توحً بالثقل و القوة مثل االسود و الكحلً الداكن و االخضر و االحمر الداكنان .تتسم بالفخامة و الرتابة .تستخدم فً االماكن ذات الطابع الملوكً الممٌز.

وضح اهمٌة الخطوط ؟( وزاري ) 2011/2012
تعمل على تقسٌم الفراؼات
تحدٌد االشكال
تجزئة المساحات
لها تؤثٌرا نفسٌا فً المشاهد

وضح اهمٌة النقط؟( وزاري )
تعد ابسط عنصر فً الطبٌعة
عنصر مهم فً االعمال الفنٌة و التصمٌم
ٌمكن استخدامها فً العمل الفنً وفق حجوم خاصة.
ٌعطً احساسا بالقرب و العمق
زٌادة عددها داخل مساحة معٌنة ٌوحً بالنشاط
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االنواع الرئٌسٌه الخطوط

المستقٌمة

المنكسرة

المنحنٌة

الخط المستقٌم
االففً ٌ :عطً
شعورا باالستقرار
النفسً ,و الثبات
و االتزان ,و
السكوت و
االمتدادٌ .ستخدم
فً االرضٌات و
السجاد و سطوح
االثاث االفقٌة و
االرائك العرٌضة
و المناضد

الخط المستقٌم
الرأسً ٌ :توافر
فً الطبٌعة فً
شجر النخٌل,
االعمدة ,االبراج,
و المآذنٌ .عطً
شعورا بالثقة و
الشموخ و السمو
و االرتفاع.

الخط المستقٌم
المائل  :هو خط
ؼٌر افقً او
رأسً .و
استخدامه ٌتطلب
مهارةٌ .وحً
بالسقوط و
االنحدار او
الصعود و
االرتقاءٌ .منح
للمرء شعورا
بالتذبذب و التردد
و التوتر و عدم
االتزان

الخط المنحنً
المتموج
(المتعترج):
ٌتكون من
مجموعة خطوط
منحنٌة و متصلة.
نراه فً موج
البحر ,و اثناء
حركة الثعبان.
ٌوحً بدوام
الحركة و
المرونة.

الخط الحلزونً:
ٌوجد فً الطبٌعة
فً القواقع
البحرٌة ,و
الدوامات ,و
النباتات المتسلقة.
ٌوحً بالحركة و
السرعة و العمق

اذكر اهم االسس الواجب اتباعها عند تعلٌق اللوحات و الصور فً مرافق الفندق؟(
مهم )
 .1مالحظة ابعادالؽرفة و جدرانها و شكلها
 .2تجرٌب ترتٌب الصور على االرض اوال.
 .3الحرص على عدم ظهور حامل اللوحة.
 .4اختٌار العلو المناسب لتعلٌق الصور.
 .5االهتمام باثاث الؽرفة و تصمٌمها الداخلً.
 .6وضع صورة كبٌرة فً الؽرفة الضٌقة
 .7تناسب اطار الصورة مع حجمها على نحو ٌزٌد من قٌمتها و روعتها.
 .8تعلٌق الصور فً صفٌن افقٌٌن.
.9
.11

نجده فً التشققات
االرضٌة ,الزجاج
المكسور ,و
السماءٌ .وحً
باالثارة و عدم
االستقرار و
القسوة و
المشاكسة و
العنؾ.

صفحة
توجٌهً فندقً
فٌسبوك

المحافظة على وجود مسافة مناسبة بٌن الصور و اللوحات عند تعلٌقها

استنتج اربع فوائد تجنٌها الفنادق من تعلٌق الصور واللوحات فً ارجاء الفندق؟)
 -1اضفاء لمسة جمالٌة على مرافق الفندق
 .2منح الضٌؾ شعورا بالراحة
 .3استقطاب الزبائن وترؼٌبهم بالخدمات الفندقٌة
 -4مساعدة قسم التسوٌق فً جذب الزبائن
اعداد :أ .محمد الحجاوي 7032255970

االنظمة التقنٌة المستخدمة فً قسم التدبٌر
الفندقً
الوحدة الثالثة
التطور التقنً
تقنٌة المعلومات

تقنٌة االتصاالت

برمجٌة فٌدٌلٌو ( fidelio
)

اذكر اهم المعلومات
المتداولة بٌن قسم
التدبٌر واقسام الفندق
االخرى بواسطة تقنٌة
االتصاالت؟

برمجٌة نوفل ()novel

التبلٌػ عن حاالت الؽرؾ

برمجٌة اوبرا ()opera

تبلٌػ قسم الصٌانة عن
حاالت االعطال بالؽرؾ

اذكر امثلة على
البرمجٌات التً ٌستخدم
بها الحاسوب؟
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تقنٌة صنادٌق
االمانات
ما الهدؾ من تقنٌة
صنادٌق االمانات ؟ تنمً
الشعور بالرضا
والطمؤنٌنه لدى الزبائن

تؤمٌن خدمة االٌقاظ

تقنٌة اقفال االبواب
ما الهدؾ من
استخدام تقنٌة اقفال
االبواب او على ماذا
ساعدت ؟
 -1حل مشكلة فقدان
مفاتٌح الؽرؾ الٌدوٌة

المبكر

 -2توفٌر االمان
 -3فتح االبواب
واؼالقها

اذكر اهم المعلومات و التقارٌر
التً ٌمكن استخراجها من هذه
البرمجٌات؟
تقرٌر مجهز الؽرؾ :و ٌتضمن-:
اسم مجهز الؽرفة ,رقم الطابق,
الٌوم و التارٌخ ,ارقام الؽرؾ و
حاالتها فً منطقة عمل مجهز
الؽرؾ.

تقرٌر حركة االشؽال :و ٌتضمن-:
عدد الؽرؾ المشؽولة  ,الؽرؾ
المتوقع اشؽالها ,الؽرؾ المتوقع
اخالإها.
تقرٌر الزبائن المهمٌن جدا :و
ٌتضمن-:
اسماء الزبائن البارزٌن ,تارٌخ
قدومهم ,ساعة وصولهم ,بٌانات
عن احتٌاجاتهم ,و مالحاظات عن
مناحً الخدمة الخاصة بهم.
سجل المفقودات و الموجودات.

تقنٌة التلفاز التفاعلً
ما الهدؾ او الفائدة من
استخدام تقنٌة جهاز
التلفاز التفاعلً ؟ وما هً
الخدمات التً ٌقدمها ؟
.1استخدام شبكة االنترنت
.2ممارسة االلعاب
االلكترونٌة
.3التسوق
.4االطالع على فاتورة
الؽرفة
.5مشاهدة االفالم

االجهزة الكمالٌة
عدد اهم االجهزة
الكمالٌة المتطورة
المستخدمة فً ؼرؾ
النزالء؟
.1جهاز تنشٌؾ
الشعر  .2الثالجة
الصؽٌرة
 .3جهاز صنع
القهوة  .4مكواة
البخار
.5جهاز تنظٌؾ
االحذٌة -6
الماٌكروٌؾ

اذكر اهم تعلٌمات السالمة
العامة المتعلقة ببطاقات
المفاتٌح ؟
استالم البطاقة من المشرؾ
والتوقٌع على استالمها
التؤكد من تارٌخ التسلٌم
وزمنه
عدم اعطاء اي موظؾ
المفتاح
عدم فتح ؼرفة اي نزٌل او
موظؾ اال بموافقة االدارة
ابالغ المسإول فورا فً حال
فقدان البطاقة

.6عرض الرسائل الواردة

عدد اهم مفاتٌح الؽرؾ ولمن تخصص
كل منها ؟
 -1بطاقات لفتح اقفال باب واحد  :وتخصص
للضٌؾ طوال فتره اقامته .
 -2بطاقات لفتح مجموعه ابواب  :وتخصص
لمجهز الؽرؾ لفتح عدد من االبواب فً
الطابق ألؼراض التنظٌؾ لفتره عمله .
 -3بطاقات لفتح جمٌع االبواب  :وتخصص
لمدٌر التدبٌر الفندقً
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تقنٌة توفٌر الطاقة
ما الهدؾ من استخدام تقنٌة توفٌر الطاقة ؟
اذكر بعض االمثلة فً استخدام تقنٌة توفٌر الطاقة؟

الحد من هدر الطاقة

ربط انظمة المفاتٌح مع نظام االنارة والتدفؤة بالؽرؾ

توفٌر االموال والمصارٌؾ

ربط عمل النوافذ والستائر بنظام االنارة والتدفؤة

زٌادة االرباح

استخدام االشعة تحت الحمراء فً تشؽٌل صنبور المٌاه

الحفاظ على موارد الطبٌعة

ا استخدام االشعة تحت الحمراء فً تشؽٌل جهاز تجفٌؾ االٌدي
استخدام مفاتٌح التعتٌم فً ؼرؾ النوم
استخدام مصابٌح توفٌر الطاقة

تقنٌة انذار واطفاء الحرٌق وتقسم :
تقنٌة اطفاء الحرٌق وتتمثل ؟

تقنٌة انذار الحرٌق وتتمثل ؟
مجسات االستشعار
اجهزة االنذار واالخالء

مرشات الماء فً االسقؾ

تحقق الفنادق فوائد كثٌرة جراء استخدام تقنٌة انذار واطفاء الحرٌق
استنتج ثالث منها)

طفاٌات الحرٌق

توفٌر االمان والسالمة العامة للزبائن

خراطٌم الماء

حماٌة ممتلكات الفندق والنزالء من الحرٌق
حماٌة الموظفٌن من اخطار الحرائق

ارسم جدوال تبٌن فٌه الوان الطفاٌات ومحتوٌاتها واستخدام كل منها
نوع
اللــــــــــــــــــــــــــــــــون
المحتـــــــــــــــــــوى
مائً
احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

االستخــــــــــــــــــــــــــــدام
مكافحة حرائق االعشاب والورق واالقمشة

اخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

هالون

مكافحة معظم انواع الحرائق

ابٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

رؼوي

مكافحة حرائق الزٌوت

ازرق

مسحوق

مكافحة حرائق الكهرباء

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

دٌوكسٌد الكربون

مكافحة حرائق السوائل والؽازات المشتعلة

• اذكر اهم االدوات واالجهزة المستخدمة فً تقنٌة الكامٌرات ( التسجٌل والمراقبة) ؟
•االت المراقبة اللٌلٌة والنهارٌة
•جهاز الحدائق واالماكن المكشوفة االلكترونً
•جهاز كاشؾ الحركة
•جهاز تسجٌل الصور ومقاطع االت كامٌرات المراقبة
جهاز مزود الطاقة االحتٌاطً•

تقنٌة كامٌرات التسجٌل والمراقبة

• أذكرأبرز فوائد االتصال الداخلً؟باستخدام شبكة الحاسوب الداخلٌة فً الفندق ؟( متوقع )
•اختصار الوقت
•تقلٌل الجهد المبذول فً نقل المعلومات
•التقلٌل من االخطاء المحتملة عن طرٌق توثٌق المعلومات
•توفٌر المصارٌؾ
تنمٌة الشعور باالمن و الطمؤنٌنة لدى الزبائن جراء استخدام انظمة الحرٌق و السالمة العامة المتطورة•

فوائد االتصال الداخلً
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