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الســإال االول ( .....عـــــالمــــة )
أ) اذكر اهم وابرز المهام الموكلة الدارة المخازن ؟
توفٌر النفقات  /استالم المواد  /توصٌؾ المخزون وتنوٌعه  /تسجٌل المواد  /صرؾ المخزون مسك السجالت
المحافظة على المخزون  /مراقبة المخزون  /جرد المواد

ب) اذكر اهم خطوات صرؾ المواد المخزونة ؟
-2
-5
-9
-4
-2

اعداد القسم المعنً طلبا مخصوصا بصرؾ المواد موضحا الكمٌة والصنؾ والمواصفات
تقدٌم موظؾ القسم المعنً الطلب الً مدٌر المخزن المسإول عن الصنؾ المطلوب
اعداد امٌن المخزن والعاملٌن فٌه كمٌة االصناؾ المطلوبة بعد التؤكد من صحة التوقٌع على الطلب ومراجعة االرصدة المثبتة على الجهاز
تسلٌم الكمٌات المطلوبة الى موظؾ القسم المعنً وتوقٌعه على طلب االستالم
تثبٌت عملٌات الصرؾ فً جهاز الحاسوب

ج) اهم المعلومات التً ٌحتوي علٌها نموذج بطاقة المخزون ؟
اسم المادة  /رقم المستد والمواصفات

 /الوارد  /الحد االدنى  -/المصروؾ  /الحد االعلى  - /الرصٌد /الرمز

د) عدد اربعا من فوائد التخزٌن ؟
 -5توفٌرها فً حال عدم توافرها فً االسواق
 -2توفٌرها فً حال زٌادة حجم العمل
 -4التخزٌن الجٌد للمواد حفاظا علٌها من التلؾ والضٌاع والسرقة
 -9شراإها حال توافرها باالسواق باسعار رخٌصة

ه) اذكر اهم فوائد التبوٌب ؟
 -2معرفة المواد القابلة لالشتعال

 -5معرفة حركة المواد  -9تحدٌد مهام العاملٌن  -4تسهٌل عملٌة الجرد  -2تسهٌل عملٌة التنظٌم

و) اذكر اهم طرق ( طرائق ) ترمٌز المواد فً المخازن ؟
النظام الهجائً البسٌط

 /النظام الرقمً البسٌط  /النظام المختلط البسٌط

 /نظام االلوان

ز) اذكر اربع الصفات الواجب توافرها بالموظؾ المسإول عن ادارة المخازن ؟
الخبرة الكافٌة  /المإهل العلمً المناسب  /االمانة والصدق فً التعامل  /معرفة شروط التخزٌن الصحٌحة

الســإال الثانً ( .....عـــــالمــــة )
أ) وضح او اذكر اهم االسس والمعاٌٌر الواجب اتباعها عند تصمٌم المخازن فً قسم التدبٌر الفندقً؟
اختٌار مخازن ذات مساحة مناسبة  /توفٌر ابواب امنة متقنة الصنع  /توفٌر اضاءة جٌدة  - /توفٌر تهوٌة جٌدة ونظام تبرٌد
توفٌر نظام تصرٌؾ مائً
اختٌار رفوؾ قوٌة وثابتة  - /توفٌر ممرات واسعة بٌن الرفوؾ توفٌر ارضٌة مستوٌة /

ب) ٌإدي التجهٌز السًء لمخازن الفندق الى عدة مخاطر اذكرها ؟
 /اصطدام العاملٌن بالناقالت نتٌجة ضٌق الممرات
اصابة العاملٌن اثناء التحرك ونقل المواد
زٌادة كمٌة المواد على الرفوؾ تإدي النهٌارها وكسرها  /االستخدام الخاطىء للمواد الخطرة ٌإدي لوقوع الحوادث
 /صعوبة اجراء الجرد الدقٌق
اعاقة حركة المارة بسبب عدم استواء االرضٌات
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ج ) اذكر اهم انواع المخازن المستخدمة فً قسم التدبٌر الفندقً ؟
الطابق الفرعً  /االثاث  /مواد التنظٌؾ  /القرطاسٌة /البٌاضات  /االت التنظٌؾ  /المفقودات والموجودات
د) اذكر اهم االمور الواجب مراعاتها فً عملٌة التصمٌم الداخلً المتعلقة باالشكال و الحجوم؟
 .2تجنب وضع قطع الثاث الكبٌرة و الطوٌلة المرتفعة فً الؽرؾ الصؽٌرة.
 .5توزٌع قطع االثاث الكبٌرة داخل الؽرؾ و عدم تجمٌعها فً منطقة واحدة.
 .9وضع قطع االثاث الصؽٌرة فً الؽرؾ الصؽٌرة و بٌن قطع االثاث الكبٌرة فً المساحات الواسعة
ه) وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ صؽٌرة الحجم؟
 .2أزالة االبواب . 5.طالء الجدران بالوان فاتحة المعة .9 .توسٌع النوافذ  ..4استخدام قطع اثاث فاتحة اللون.
 .2استخدام تحؾ و مستلزمات (اكسسوارات ذات مقاسات صؽٌرة.7 .استخدام المراٌا العاكسة

و) اذكر اهم تصنٌفات

االلوان تبعا لطبٌعتها و لعٌن الرائً لها؟ ساخنة  /باردة  /زاهٌة  /مضٌئة  /قاتمة

ز) وضح اهمٌة الخطوط ؟
تعمل على تقسٌم الفراؼات  /تحدٌد االشكال  /تجزئة المساحات  /لها تؤثٌرا نفسٌا فً المشاهد

ح) اهم االسس الواجب اتباعها عند تعلٌق اللوحات و الصور فً مرافق الفندق؟
 .2مالحظة ابعادالؽرفة  .5تجرٌب ترتٌب الصور على االرض اوال .9 .الحرص على عدم ظهور حامل اللوحة.
 .4اختٌار العلو المناسب لتعلٌق الصور .2 .االهتمام باثاث الؽرفة و تصمٌمها الداخلً.
 .7تناسب اطار الصورة مع حجمها .0 .المحافظة على وجود مسافة بٌن الصور.

الســإال الرابع ( .....عـــــالمــــة )
أ) ما المعلومات التً ٌحتوٌهاتقرٌر حركة االشؽال

:

 عدد الؽرؾ المشؽولة  ,الؽرؾ المتوقع اشؽالها ,الؽرؾ المتوقع اخالإهاب) عدد امثلة على البرمجٌات التً ٌستخدم بها الحاسوب؟
 .2برمجٌة فٌدٌلٌو ( fidelio

 .5برمجٌة نوفل ()novel

 .9برمجٌة اوبرا ()opera

ج) اذكر اهم تعلٌمات السالمة العامة المتعلقة ببطاقات المفاتٌح ؟
 .2استالم البطاقة من المشرؾ والتوقٌع على استالمها  .5التؤكد من تارٌخ التسلٌم وزمنه
.4عدم فتح ؼرفة اي نزٌل او موظؾ اال بموافقة االدارة
 .9عدم اعطاء اي موظؾ المفتاح
 .2ابالغ المسإول فورا فً حال فقدان البطاقة

د) اذكر اربعة من االمثلة فً استخدام تقنٌة توفٌر الطاقة؟
 .2ربط انظمة المفاتٌح مع نظام االنارة والتدفؤة بالؽرؾ
 .9استخدام االشعة تحت الحمراء فً تشؽٌل صنبور المٌاه

 .5ربط عمل النوافذ والستائر بنظام االنارة والتدفؤة
 .4ا استخدام االشعة تحت الحمراء فً تشؽٌل جهاز تجفٌؾ االٌدي
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الســإال االول ( .....عـــــالمــــة )
أ) اذكر اهم خطوات عملٌة جرد المواد وفق سٌاسة الجرد المتبعة بالفندق ؟
 .2مقارنة االرصدة الدفترٌة بالفعلٌة .5مقارنة االرصدة الدفترٌة والفعلٌة باالرصدة المثبتة على الحاسوب
 .9تطبٌق الٌة الجرد الدوري وفق سٌاسة الجرد المحاسبً  .4تطبٌق الٌة الجرد الٌومً واالسبوعً والشهري

ب) اذكر اهم الخطوات الواجب مراعاتها عند ترتٌب المواد واالدوات فً المخازن ؟
 -2توفٌر مساحة كافٌة على الرفوؾ
 .9حساب الكمٌة المستلمة والتؤكد من عددها وصالحٌاتها
 .2تدوٌن معلومات الصنؾ فً بطاقة المخزون

 .5فتح الصنادٌق الحافظة للمواد ثم تفرٌؽها على سطح نظٌؾ
 ( .4استخدام نظام )FIFO

ج) لتوصٌؾ المواد فوائد عدة اذكرها ؟
 -2تسهٌل مهمة ادارة المشترٌات فً الحصول على المواد بسرعة بالسعر والنوع المطلوب
 -5مساعدة ادارة المشترٌات للمقارنة بٌن العطائات المقدمة من الموردٌن
 -9مساعدة الموردٌن بالتعرؾ على مدى التزامهم بالجودة المطلوبة

د) وضح اهم طرق ( طرائق ) التبوٌب ؟
 -2التبوٌب حسب الحجم .

 .5التبوٌب حسب الكتلة

 .9التبوٌب حسب طبٌعة المادة

ه) وضح او اذكر اهم المبادىء الواجب مراعاتها عند تجهٌز المخازن ؟
 .9سهولة الوصول لالصناؾ والمواد

 -2توفٌر وسٌلة لتخزٌن المواد  -5توفٌر مساحات كافٌة لسهولة الحركة
 .4توفٌر وسائل السالمة العامة  .2توفٌر معدات خاصة بؽرؾ التخزٌن (هاتؾ  -مٌزان  -عربات نقل  -اله حاسبه  -اقالم – فتاحات علب)

الســإال الرابع ( .....عـــــالمــــة )
أ) وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ ذات السقؾ المنخفض؟
 .2طالء الؽرفة كلها بلون ( الجدران و السقؾ ) .5 .تجنب عمل تصامٌم عمٌقة للسقؾ تقلل من ارتفاعه.
 .9استخدام قطع اثاث ,او زراعة نباتات تمتد على نحو طولً فً المكان .4 .وضع خطوط او رسوم طولٌة على الجدار.

ب) تقسم االلوان الى نوعٌن رئٌسٌٌن اذكرهما ؟
 -2االلوان الرئٌسٌة ( احمر  /اصفر  /ازرق )  -5االلوان الفرعٌة ( هً مزٌج من لونٌن رئٌسٌٌن)
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ج) قارن بٌن انواع الخطوط  /عدد الخطوط الرئٌسٌة او المستقٌمة  /بما تعطً شعور  /من اٌن تإخذ ؟
االنواع الرئٌسٌه للخطوط
المستقٌمة

المنحنٌة

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

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

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

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

المنكسرة

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

د) اذكر اهم المعلومات المتداولة بٌن قسم التدبٌر واقسام الفندق االخرى بواسطة تقنٌة االتصاالت؟
 .2التبلٌػ عن حاالت الؽرؾ

 .5تبلٌػ قسم الصٌانة عن حاالت االعطال بالؽرؾ

 .9تؤمٌن خدمة االٌقاظ المبكر

ه) الهدؾ او الفائدة من استخدام تقنٌة جهاز التلفاز التفاعلً ؟ وما هً الخدمات التً ٌقدمها ؟
.2استخدام شبكة االنترنت

..5ممارسة االلعاب االلكترونٌة

 .9التسوق .4االطالع على فاتورة الؽرفة .2مشاهدة االفالم

و) أذكرأبرز فوائد االتصال الداخلً؟باستخدام شبكة الحاسوب الداخلٌة فً الفندق ؟
اختصار الوقت /تقلٌل الجهد  /التقلٌل من االخطاء  ./توفٌر المصارٌؾ  ./تنمٌة الشعور باالمن والطمؤنٌنة لدى الزبائن
ز) اذكر اهم االدوات واالجهزة المستخدمة فً تقنٌة الكامٌرات ( التسجٌل والمراقبة) ؟
 .2االت المراقبة اللٌلٌة والنهارٌة  .5جهاز الحدائق واالماكن المكشوفة االلكترونً  .9جهاز كاشؾ الحركة
 . 2جهاز مزود الطاقة االحتٌاطً
 .4جهاز تسجٌل الصور ومقاطع االت كامٌرات المراقبة

قارن بٌن انواع الطفاٌات التالٌة من حٌث :
اللــــــــــــــــــــــــــــــــون

نوع المحتـــــــــــــــــــوى

االستخــــــــــــــــــــــــــــدام

احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

مائً

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

انتهت االسئلة ( تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح )

