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 د  صناعة الفنادق تعتبر احدد عناصدر الن دال اصلتصدادال الاصعت داعب دال بردد نمدراح ل دا تحممد  

م الالتركز ) صناعة الفنادق( العب اصهت ا  الارد الفرص ع ل لر الاطني  ، اللض ا  نعاح هذه الصناعة

حاعدداتلم  الإشددبا تربيددة رابددان النددزص   أه لدداالتددب يعت ددد عريلددا الفندددق ال دد   ادساسدديةعرددا ال حدداالر 

  ع  الفندق الخد ات  .انطبا   ريح  الإعطائلم

، فلب تعطب انطبا  عيدد عد   الإدارت عداح لنعاح الفندق إ  نمافة ع يع  رافك تعتبر    اص الر ال ل ة 

حافم عرا رالنك الع الية الفندق . لذا تحرص ع يع اداران الفنادق عرا ال حافمدة الفندق لدى النزيل الت

 ال ست رة عرا نمافة الفندق التالصيل هذا اصحساس إلا النزص  .

هنا يملر دالر التدبير الفندلب الع لالرها بتمديم افضل الخد ان بعالدة عالية لتالفير سبل الراحة الالرضا 

ال ريحددة الاللددال  النفسددب ،   ددا يسدداعد فددب تكددالي  الصددالرة  اإللا ددة لرندزص  الالتككددد  دد  حصددالللم عرددا

 الالس عة الطبية ع  الفندق .الذهنية 

الفنددق  إدارة أهددا الناعحدة الالفعالدة لرتددبير الفنددلب فدب تحميدك احددى  اإلدارةتسدعا  أخدرى   ناحيدة 

  . أع اللاكدية الال عدان ال ستخد ة فب ت الاآلصنالعريا    خالل ترشيد تكالي  ال نمفان 

 

 

 

 

 

 

ن هللا التوفٌك((ــ))وم  

 

 

 

 الممدمــــة
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 الفصل االول
 روــٌك الزهــارات تنســـمه

        

        

         

 ( لالطالع2نموذج رلم )
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 ممدمة

حديثدة فمدط ، ان دا هدال الاحدد  د  ا  ف  تنسيك الزهالر ليس الليد لحمت  اال اشتلر فب العصدالر ال

اعددرق الفنددال  التددب عرفلددا اصنسددا  حيددث اهت ددن الكثيددر  دد  الحضدداران المدي ددة بددالزهالر الالعنايددة بلددا 

 تم تالضيح ذلن .سي، فلب كانن ال ازالن    اساسيان الع ال الالتزيي  ك ا التنسيملا 

نال  الفاص ا  تنسيملا     الاشكاللا الرائحتلا ،بالرام    ا  ع يع الناس تحب اصزهار الالالرالد 

يتمنلا اص عدد صغير فمط ، ص     يمال ال  بتنسيك الزهالر ي تركال  بعض ال لاران الخاصة اال  التب ص

 الحس الفنب الذال يدع   المدرة عرا اصبدا  فب هذا ال عال .

 إنشدا ( خاصدة فمدد تدم ا ة الفب  عال ) الصدناعة المدي دة هذا الف  فب ال عت ع ع ده يةالنمراح 

 دارس ال عاهد  تخصصة فب تعريم التنسيك الزهالر الالتب تلدد  إلدا تددريب اصفدراد عردا التعا دل  دع 

الزهالر الاكتسابلم الخبرة الالز ة لر زج بي  اصنالا  الاصشكال ال خترفة التعري لم المالاعد اصساسدية التدب 

 تععرلم  ر ي  بلذا الف .

  مهارات تنسٌك الزهور -اوالً   

  اعرق الفندال  التدب عرفلدا اصنسدا  ال د  الددم الحضداران التدب عرفدن فد  تنسديك هال الاحد  

ة الال صدرية البعددها الصدي  الاليابدا  ال د  ثدم انتشدر هدذا الفد  إلدا البرددا  حضدارة البابريدالزهالر هدب ال

 اصالربية الا ريكا .

، الشخصيان الذال يختر  باختال  ا  ف  تنسيك الزهالر ا  يخضع لتكثير الخيال الاصبدا  الذاتب

اليحتاج إلا  لارة الدلة السعة خيال الال ام كافب ك ا فب الزراعة ، فلنان تنسيك يالحب إلا فصل الربيع 

الصددفرا   الاخددر يددالحب إلددا فصددل الشددتا   بددادالراقالزاهيددة الاخددر يددالحب إلددا فصددل الخريدد   بددادلالا 

 فب الترتيب . ، كل هذه اص الر تحتاج إلا دراسة الخبرة ال لارةعارية    اصالراق بكاصا 
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 على تنسٌك الزهور: اهم المواعد التً تساعد المنسك

 الحامالت : اختٌار المزهرٌات او -4

ال تددصن  اللألزهدارذان اصاصدا  الصدغيرة  لألزهاراصالعية ال سطحة ال ستطيرة الشكل اال ال دالرة  -أ

 التب ص تنتصب .

تناسدك الدالا  ال زهريدة  حعدم ، الصبدد  د   الحمدة ذان اصاصا  الكبيرة ال لألزهارالالعا  الع يك  -ب

  ع الالا  اصزهار ال راعاة ال كا  الذال تالضع في  ال زهرية .

 فعة تالضع عادة فب الزالايا اال لرب العدار .اصالعية الكبيرة ال رت -عـ

اصالعيددة الكبيددرة ال رتفعددة نالضددع فددب السددط الغرفددة عرددا ال ناضددد الكبيددرة الالصددغيرة اليعددب اختيددار  -د

 اشكاللا . بكرال ل زهرية لنت ك     ابراز ع ال الزهالر ا

  .لطف االزهار بسٌمان مختلفة االطوال لتنسٌمها بشكل جذاب -2

 .ٌجب اختٌار الزهور واالغصان المتٌنة او غٌر المستمٌمة على ان تكون االوراق اكثر من االزهار -3

رى ولٌس كمجموعة ، حتى ٌظهر جماال عند وضع االزهار فً المزهرٌة ، توضع الواحدة بعد االخ -4

 كل زهرة فٌها .

ٌجب مراعاة تنسٌك االزهار فً المزهرٌة من حٌث الوانها واحجامها ، حٌث ان االوراق الخضاراء  -5

 .واالزهار البٌضاء تملل من لٌمة االلوان غٌر المرغوبة
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 اهم الطرق الدولٌة فً تنسٌك الزهور: -ثانٌاً 

 خط اصساس -1

 ط ال سندخ -2

 ال ك الن الثانالية  -3

 ي ك  ع ل تنسيمة    زهرتي  اال ثالثة اال خ سة .....الخ -4

  ل تنسيمة    اصاصا  الخضرا  ال بدال  ازهار.عي ك   -5
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 :االدوات المستعملة فً تنسٌك الزهور 

 ااصا  خضرا   خترفة اصحعام  -1

  ع العة    الزهالر -2

  مص حديد خاص لرزهالر -3

 اش  ا  رش -4

 حا ل الزهالر ا ا حديدال اال اال نالعية اخرى -5

 لاعدة لالضع الزهالر فيلا ا ا خزفية اال بالستيكية  -6

 سبرال خاص الذلن  لتر يع بعض اصاصا  الخضرا  فمط -7

 سم( ) شرائط  خترفة الرلية اال نايرال  (2شرائط  خترفة اصحعام الاصلالا  اليكال  عرض  حالالب ) -8

 لطعة ل اش صغيرة لتنمي  اصالراقفرشاة صغيرة اال  -9

 اسفنج لتثبين اصاصا  فيلا التس ا ) االازيز( -10
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 تنسٌك الزهـــور:أنواع 

 تنسٌمـــة البوكٌـــه -1

 تنسك لتمدي لا فب ال ناسبان كالزالاج اال النعاح اال لتمدي لا ل ريض اال فب  ناسبة اخرى .

 طرٌمـــــــــــة التحضٌــــــــــر:

 طيل ) الرق سرالفا (الرق شفا   مطعة عرا شكل  ست -1

 ضل المرنفل ال الكالديالس( .الشفا  )اليف ااصا   زهرة بطالل الرق -2

 ااصا   غساللة ال ر عة البطالل الرق الشفا  . -3

 .كابسة -4

 .بطالة لكتابة اصسم الال ناسبة عريلا ) اصهدا ( -5

 . مص حدائك -6

 .اشرطة لرزينة -7

 ــــة تنـســـٌك البوكٌـــه :تعلٌمــات طرٌمــ

  .نضع الالرق الشفا  عرا ال نضدة بشكر  ال ستطيل اليعب ا  تكال  ال نضدة نميفة -1

يددتم الضددع اصاصددا  عرددا الددالرق  يكددال  عدددد اصاصددا  فددردال ،  ثددال ) خ سددة ، سددبعة ، ....الددخ( -2

 يرة.الالثانب اطالل    اصاصا  اصخ خترفة عرا ا  يكال  الغصني  اصالل  بكطالال

ح اليتم ترتيبلا بنفس طريمة اصاصا  اعاله -3   .تالز  اصزهار اليكال  عددها فردال ايضا

 تكبس الالرق الشفا  العرالال بالاسطة الكابسة اليغر     اصسفل بشريط زينة  -4

  .اعرا البالكي  تالضع البطالة -5

  .البالكي  ال نسك    اصزهار الصناعية تدالم لاللن طاليل -6

 سك تعد  زيج    اصزهار الطبيعية بالصناعية .تنسيمان ال ن -7
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   تنسٌك الزهور على الطرٌمة الٌابانٌة -2

 تصرح لالضعلا فب ال  ران  -

  ستطيرة تكال  الماعدة ا ا بيضالية اال -

 طرٌمة التحضٌر :

 .تليئة الماعدة ب رئلا اال حالالب ثالثة اربا  ال ا  اليعب ا  تكال   دالرة اال ع يمة  -1

  .صسفنعة ) االازيز( لبل البد  بالتنسيك بنص  سعة لكب تري  التالضع بعد ذلن لاعدة ال زهريةتليئة ا -2

  .تليئة الغص  الالزهالر ال غساللة الالخالية    اصشالان لبل البد  بالتنسيك -3

 . مص خاص بالزهالر -4

  .سبرال خاص لتر يع اصاصا  -5

 :ٌةالزهور على الطرٌمة الٌابان تعلٌمات طرٌمة التنسٌك

  . رة النص     لطر الماعدة انختار ااصا   ائرة بطبيعتلا عرا ا  يكال  طاللل -1

 .نضع اصني   ائري  عرا عانبب  ركز الماعدة البنفس الطالل -2

نضع اصني   ائري  ا ام الغص  الرئيسب اليكال  طالللا الصر بمريدل التكدال  ع يدع اصاصدا  بردال   -3

 .الاحد

 .ضع عرا عانبي   سندي نضع الغص  فب السط الماعدة الن -4

 .نضع اصاصا  الصغيرة  ك الن لسد الفراغ فب ال زهرية -5
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 تنسٌمة الزاوٌة -3

 طرٌمة التحضٌر :

ح لرزاالية -1   .تليئة الماعدة بحيث يكال  حع لا  ناسبا

دا  تليئة الغص  ال غسالل اال الخالب    اصشالان الاصلسام التالفة الفب بعض اصحيا  تالعد اعزا  سال -2

 .الخضرا  فيعب التخرص  نلا لبل البد  بالتنسيكعرا اصالراق 

 .سبرال خاص لتر يع الزهالر -3

 .زهالر طبيعية اال زهالر اصطناعية -4

تليئة اصسفنعة اال )االازيز( لبل البد  بالتنسيك بنصد  سداعة لكدب تردي  التالضدع بعدد ذلدن فدب السدط  -5

  .ال زهرية

 . مص خاص لرزهالر -6

 :الزاوٌة سٌكطرٌمة تنتعلٌمات 

يعب ا  تكال  التنسيمة  ناسبة لحعم الزاالية فاذا كانن ضيمة فيكدال  حعدم التنسديمة الصدغيرة الاذا كاندن 

الزاالية عريضة فيكدال  حعدم التنسديمة اكبدر ، عردا ا  يكدال  شدكل التنسديك  ثردث العددد الزهدالر فرديدة 

 .الالضعلا بشكل اير  كث   ع اصاصا  الخضرا  ال ر عة

 .سم( ع   ركز الماعدة اليكال  اطالل اصاصا 1لرئيسب باتعاه الخر  عرا بعد )نضع الغص  ا -1

نضدع الغصدد  الثدانب اليكددال  الصدر  دد  الغصدد  الرئيسدب التنسددم  عردا عانددب الغصد  الرئيسددب  ددع  -2

 . راعاة ا  يكال  شكل الزهرة  ائل إلا اص ام

لرغصد  الثدانب لد   سداالال نضع الغص  الثالث عرا العاندب اصخدر  د  الغصد  الرئيسدب اليكدال  طال -3

 اليكال  لالنلا  تشاب .
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 تنسٌمة الزاوٌة
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   تنسٌمــة الموائـــد -1

 طرٌمــة التحضٌــر:

 يعب ا  يكال  شكل ال زهرية  سطح لتكال   ناسب  ل نضدة ال ائدة :

 .ت ال لاعدة ال زهرية اال حالالب ثالثة اربا  ال ا  -1

  بالتنسديك بنصد  سداعة لكدب تردي  التالضدع بعدد ذلدن فدب لاعددة ( لبل البددتليئة اصسفنعة ) االازيز  -2

 .ال زهرية

( يسدتخدم حا دل  شدبن لتثبيدن اصاصدا  ال حااللدة تثبيتد  فدب حالة عدم العالد اصسفنعة ) االازيزفب  -3

 .لاعدة ال زهرية 

دا  الغص  ال غسالل الالخالب    اصشالان الاصعزا  التالفة الفب بعض اصحيا  تالعد اعزا  سدال نليئ -4

 .عرا اصالراق الخضرا  فيعب التخرص  نلا لبل البد  بالتنسيك

 :المائدةتنسٌك تعلٌمات طرٌمة 

زهددرتي  عرددا  سدداحة الماعدددة ال سددطحة تغددرس عرددا عانددب الماعدددة  دد  العلددة الي نددا الاليسددرى  -1

 .لر زهرية

 .تغرس بعانب الغص  اصالل زهرتي  اخريي  اليكالنا  الصر  نلا -2

 .اصا  الرئيسية ااصا  اخرى التكال  الصر  نل ا لريالح نغرس ا ام اص -3

نغرس الغص  الرئيسب فب السط الماعدة عرا ا  يكال  ارتفاع  ص يعيك نمدر ال تكر دي  عردا عدانبب  -4

 . نضدة الطعام

  .نغرس عرا عانبب الغص  الرئيسب اصني  اخريي  اليكال  طاللل ا الصر    الغص  الرئيسب -5

 .الخضرا  داصا با رب  الفرااان  -6

 .تنسيمة تصرح لالضعلا فب اال  كا  فب الغرفة  اعدا الالسط  -7
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 تنسٌمة الموائد
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 رق بٌن البوكٌه والمزهرٌةـــالف

هب  ع العة ازهار الااصا  يدتم لفلدا بدالرق شدفا  الاشدرطة زيندة الت سدن باليدد التنسدك  البوكٌــــــــه:

 بشكل ع يل .

 

 

 

 ع ع زهريان اليمال للا ايضا زهرية ، دنلازهرية تم تس يتلا بال  المزهرٌه :

  .ال زهرية هب انا  اال العا   فتالح يستخدم عادةح لتالضع في  الزهالر اال الالرالد لغرض الزينة
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 : االشكال الرئٌسٌة فً تنسٌك الزهور

 شكل المروحـــة: -1

يكال  شكر  لريب    شدكل ال رالحدة  هذا التص يم    اسلل التصا يم حيث يناسب  استع ال انا 

  .اال لدح النبيذ حيث تعتبر الماعدة يد ال رالحة

 ال الاد ال ستع رة : حا ل اصشالان الالسرن ال شبن 

إلدا الخرد  ، بعدد ذلدن نمدالم بترتيدب انحندا  لريدل فب البداية نضع الغصد  الرئيسدب فدب السدط المددح  دع 

  . خترفة كل اص  الصر    الثانب البكطالال تساال اصاصا  البالية عرا عانبب الغص  الالسطب بعدد 
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  الشكل البٌضوي :  -2

 ترتيب هذا التص يم نختار اصنا  المريب إلا الشكل البيضالال 

 حا ل اصشالان الالسرن ال شبن المواد المستعملة :

 فب البداية نضع الغص  الرئيسب فب  كدا  ابعدد لرديال  د  السدط اصندا  بطدالل  درتي  النصد  اعردا  د 

ال زهرية ثم نضع اصاصا  العانبية بصالرة  ائرة إلا الي ي  الالا اليسار اال كل حسب اتعاهد  عردة ا  

 .الاصالراق الخضرا  بادزهاريكال  الصر    الغص  الرئيسب ثم نمالم ب رب  اصنا  

 الشكل الشبه المثلث : -3

 لترتيب هذا التص يم نختار اال نال     اصالانب ال سطحة اصرضية 

 حا ل اصشالان الال سرن ال شبن . اد المستعملة :المو

لرديال  د  الالسدط اليعدب ا  يكدال  اطدالل  د  فب البداية نضع الغص  الرئيسدب فدب السدط اصندا  اال ابعدد 

 لألندا اصنا   رة النص  ثم نثبن اصاصا  العانبية عرا عانبب الغص  الرئيسب بشدكل  نحندب  ال دس 

 الاصالراق الخضرا  . بادزهارل  خترفة ثم نمالم ب رب  اصنا  التكال  الصر    الغص  الرئيسب الاصطالا

 :الشكل المثلث المتساوي االضالع -4

 نفضر  لترتيب هذا التص يم نختار اال انا  

 حا ل اصشالان الال سرن ال شبن . المواد المستعملة :

زهرية البعد ذلن فب البداية نثبن الغص  الرئيسب فب السط اصنا  اليكال  طالل   رة النص  اعرا    ال 

نثبددن اصاصددا  العانبيددة بشددكل  ائددل البطددالل الصددر  دد  الغصدد  الرئيسددب ثددم نمددالم ب رددب  ال زهريددة 

   الثالثة  الرئيسية بي  الغصال باداصا 

 الطرٌمة الٌابانٌة : -5

ان ثالثدددة اسددددس فدددب تنسدددديك الزهدددالر عردددا الطريمددددة اليابانيدددة هددددب السددد ا  ، اصنسددددا  ، هنددد

ثالثددددة حيددددث ت ثددددل اطددددالل اصاصددددا  السدددد ا  الالغصدددد  الالسددددط  صددددا بكااصرض  التت ثددددل هددددذه 

 اصنسا  الالغص  المصير اصرض .

)د( الطريمدة التنمديم النصد   إلا طريمدة التنمديم الع دالدال الطريمدة التنمديم عردا شدكل حدر  باإلضافة

 طريمة التنميم الدائرال.دائرال ال
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 ٌـــهار البوكــة فً عمل واختٌــــة وعملٌــــارات فنٌـــمه

اللدايا التب ت نح الشخص السدعادة الالفدرح ، الخاصدة ا  كدا   د  شدخص  أكثريعتبر الالرد    

، سيكال  ل  تكثير ايعابب اكبر عرا  إرسال اثنا   اد الرالمريل     إضافةعزيز ال مرب ، اللك  اذا ت ن 

 ال رسل الي .

اكثددر  دد  طريمددة ، الخاصددة فددب  ال خترفددة لتغريدد  الددالرد ، اذا هنددان ادسدداليبإلددا  اإلشددارةهنددا يعددب 

 ال ناسبان ال تنالعة

 :وردـــف الـــكٌفٌه تغلٌ

  ال فضدرة لرشدخص صداحب اللديدة  دع تزييند  بدالرق  ردال  الشدرائط  بدادلالا ي ك   د ج الدالرد

 .ذهبية اال  رالنة

  ، اذ تالضع الالرالد داخرلا اليتم تمدي لا لرشخص صاحب ال ناسبةالتغري     خالل الزعاعيان. 

 :وردتغلٌف ال

  الشرائط ال رالنة    اكثر اص الر ال بلعة التب ي ك  اصعت اد عريلا فب تغري.  

 :بالات الورد

  ح  فب تغري  الالرد نمالشانالالالرق الشفا  ذال   .البسيطة يساعد ايضا

  التغريدد   دد  خددالل اصل شددة  دد  احدددث الطددرق فددب التغريدد  لبالددان الددالرد بكشددكاللا الاحعا لددا

 .ال خترفة

الاعيداد ال ناسبان السبب تمديم البالكي   ثل ) الدزالاج ، النعداح ، زيدارة  دريض ، عيدد اصم ،  ع  راعاة 

 .الايرها    ال ناسبان(ال يالد 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  النباتاث الذاخليت ) نباتاث الظل(

  مذخل :

ثؼذ اثزؼبد االٔغبْ ػٓ اٌؾمٛي اٌخنشاء ٚاٌّضاسع ٚاٌجغبر١ٓ ٚاٌغبثبد ثفؼً اٌؾ١بح اٌؼقش٠خ  -

رشاٖ ٠ؾشؿ اؽذ اٌؾشؿ ػٍٝ الزٕبء إٌجبربد اٌض٠ٕخ ؽ١ش رّٕؼ إٌجبربد اٌظ١ٍخ إٌّضي  اٌقبخجخ

 ٚاٌجٕب٠خ ٚاٌّىبرت د٠ىٛسا عزاثب ٠ٍفذ أظبس اٌضٚاس.

 ثبإلمبفخ اٌٝ أٙب رّٕؼ اٌّىبْ اٌجٙغخ ٚرجؼش ف١ٗ اٌطبلخ اإل٠غبث١خ. -

ٕبؽ١خ إٌفغ١خ ٚاٌغّب١ٌخ ؽ١ش ار ٠ٍغأ ا١ٌٙب األؽخبؿ أفؾبة اٌؾظ اٌفٕٟ ٌّب ٌٙب ِٓ فٛائذ ِٓ اٌ -

 رغبػذ أ٠نب ػٍٝ االعزشخبء ٚساؽخ االػقبة ٚرٌه ٌغّبي اٚسالٙب ٚأٌٛأٙب ٚاؽىبٌٙب اٌّخزٍفخ.

 خقٛفب ارا وبٔذ ِزٕبغّخ ِغ د٠ىٛساد ٚاصبس إٌّضي اٚ اٌّىزت اٚ اٌجٕب٠خ. -

ّىبرت ٌّب رن١فٗ ِٓ إمبفخ اٌٝ اْ ٔجبد اٌظً رؼزجش ِٓ اعًّ ػٕبفش اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ فٟ إٌّبصي ٚاٌ

 ٌّغخ ػقش٠خ ٚإلػطبئٙب اٌّىبْ اٌشٚػ ٚاٌؾ١بح.
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ٌزٌه اللزٕبء ٘زٖ إٌجبربد اٌظ١ٍخ ٠غت رٛف١ش ٌٙب ث١ئخ ِٕبعجخ ف١ّب ٠ٍٟ ػؾشح أعظ سئ١غخ رغبػذ ػٍٝ سػب٠خ 

 إٌجبربد داخً إٌّضي اٚ اٌجٕب٠خ ٟ٘ :

 الضىء : -1

 اٌؾّظ اٌّجبؽش اال ثؾبي األٔٛاع ِٓ اٌقجبس٠بد. ال رؾزبط إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ اٌٝ مٛء .1

ثؾىً ػبَ ٠ٕجغٟ اْ رىْٛ أِبوٓ ٚمغ إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ ِنبءح ٚال رقٍؼ األِبوٓ اٌّظٍّخ ِطٍمب  .2

 وأِبوٓ ٌٍٕجبربد.

ح االفطٕبػ١خ ٛافز ٚاالمبءح ٠غت اعزخذاَ االمبءػٕذ االمطشاس ٌٛمغ إٌجبربد ثؼ١ذا ػٓ إٌ .3

 .ٟب( فٍٛسعٕذ ِنبءح دائّب ٌّغبػذح إٌجزبد ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزشو١ت اٌنٛئ٠ٚفنً ) ٌّج،اٌّغزّشح 

٠غت ػذَ رؼش٠ل األٚساق ؽذ٠ضخ إٌّٛ اٌٝ مٛء اٌؾّظ اٌّجبؽش ٌٍنٛء اٌمٛٞ ؽزٝ ال رغجت  .4

 اؽزشالٙب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوء –طالع نموذج لإل
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  السقي: -2

دافئخ ٚاعزٛائ١خ إٌجزبد اٌظ١ٍخ ِٓ إٌّبؽئ اٌجبسدح رؾزبط اٌٝ ِبء ل١ًٍ ٚاٌزٞ ِٓ ِٕبؽٟء  .1

 ِٚؼشمخ ٌنٛء عبهغ رؾزبط اٌٝ ِبء اوضش.

 ٠ؾزبط إٌجبربد اٌٝ عمٟ ع١ذ اصٕبء فزشح إٌّٛ ٚرمًٍ و١ّخ اٌّبء فٟ هٛس اٌؾزبء . .2

 رغمٝ إٌجبربد ثى١ّخ ٚاف١خ ِٓ اٌّبء ٚفٟ فزشاد ِٕزظّخ ٚرغٕت عم١ٙب ١ِٛ٠ب ٚثى١ّبد ل١ٍٍخ. .3

١خ( ٚرغٕت اعزخذاَ اٌّبء اٌؾبس اٚ اٌجبسد اٚ اٌزٞ اعزؼّبي اٌّبء اٌّؼزذي فٟ اٌغمٟ )ِبء اٌؾٕف .4

 ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اِالػ ل١ٍٍخ.

فٟ أبء وج١ش ٍِٚئٗ ثبٌّبء ػٕذ اٌغمٟ خ اٌغمٟ ِٓ األعفً ٠ٛمغ اٌغٕذأخ ٠ّىٓ اعزؼّبي هش٠م .5

 .ثؾ١ش ٠زخًٍ اٌّبء إٌجزخ ِٓ فزؾزبد اٌغٕذأخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمً النباتات –طالع نموذج لإل
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  الهىاء: -3

 بح إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ.ٌٍٙٛاء إٌّؼؼ دٚس ُِٙ فٟ ؽ١ .1

٠غت فزؼ إٌٛافز فٟ األٚلبد اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌغٛ ِؼزذي اٌؾشاسح ٚ٘بدئب ٚفبف١ب. ٌزخٍـ ِٓ  .2

 االثخشح ٚاٌذخبْ ٚإصاٌخ اٌغبصاد اٌقبدسح ٌّٕٛ إٌجزبد .

 

 

 

 

 

 

 

  التنظيف: -4

 اٌّبء وبفٟ ٌزٕظ١ف أٚساق إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ. .1

ً ثبٌّبء ار رطٍت االِش رٌه إلصاٌخ ِب ػٍك ثٙب ِٓ اٚعبؿ ِٓ اٌّف١ذ اعزؼّبي لطؼخ لّبػ ِجٍ .2

 ٌٍّٚغبػذح ػٍٝ ثمبء األٚساق ِفزٛؽخ.

 ٠غت ػذَ اعزؼّبي اٌٍّّؼبد الٔٙب ِنشح ثبٌٕجبربد . .3

اِب ارا وبْ عطؼ ٚسق إٌجبد اٌظ١ٍخ ٍِٟء ثبٌزؼشعبد ٠ّىٓ رٕظ١فٗ ثفشؽبح ٔبػّخ ٌٍزخٍـ ِٓ  .4

 .اٌغجبس اٌٍّزقك ػٍٝ اٌغطؼ 
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 التسميذ :-5

 ٠نبف اٌغّبد اٌٝ اٌزشثخ ػٕذِب رىْٛ سهجخ ٔٛػب ِب ٚثؼىظ رٌه ٌٓ ٠ىْٛ اٌغّبد فؼبال. .1

رغ١ّذ إٌجبربد خالي ِٛعُ إٌّٛ فمو أٞ اٌشث١غ ٚاٌق١ف ٚال ٠زُ رغ١ّذ إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ فٟ هٛس  .2

 اٌغىْٛ.

 . ثبٌٕجزخ٠نش  ألٔٗرغٕت االوضبس ِٓ اٌزغ١ّذ ٚرىشاسٖ  .3

٠فمذ خٛافٗ ثؼذح فزشح  ألٔٗبد ) اٌطج١ؼٟ( ) اٌجمٛط( ثّفشدٖ ٌغشك اٌضساػخ ػذَ اعزخذاَ اٌغّ .4

ل١ٍٍخ ثً ٠غزخذَ ِّضٚعب ثبٌض١ِظ إٌبػُ اٚ رغط١خ اعطؼ اٌزشثخ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ رضج١ذ ٚسهٛثخ 

 اٌزشثخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبان المل –طريمة التس يد  طال لالن الذج 
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 تحىيل النباتاث : -6

 ٟ: ٕ٘بن ػالِبد ٠غزذي ِٕٙب ػٍٝ ؽبعخ إٌجبربد اٌٝ اٌزؾ٠ًٛ ٚ٘ - أ

 ثوء إٌّٛ ٚسغُ اٌزغ١ّذ اٌّغزّش. - ة

 عشػخ اٌغفبف ٌٍزشثخ ٚؽبعخ إٌجبد اٌٝ اٌغمٟ ػٍٝ فزشاد القش. - د

 ظٙٛس اٌغزٚس ِٓ فزؾبد اٌغٕبد٠ٓ ِٓ األعفً. - س

 وّب ٠غت اعزؼّبي ٚاخز١بس ؽغُ عٕذأٗ ِمبسة ٌٍؾغُ األفٍٟ ػٕذ اٌمشاس ػٍٝ رؾ٠ًٛ إٌجبد. - ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحوٌل النباتات –طالع نموذج لإل
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 لسطحي للتربت :القرش والتبذيل ا-7

إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ اٌىج١شح اٌؾغُ اٌّضسٚػخ فٟ ؽب٠ٚبد وج١شح غبٌجب ِب ٠زؼزس رؾ٠ٍٛٙب ٚثبٌزبٌٟ  

 ٚإٌّٛ ٚثٙزا ٍٔغأ اٌٝ اعٍٛة اٌمشػ ٚاٌزجذ٠ً اٌغطؾٟ ٌٍزشثخ ٠ٚزٍخـ ٘زا : اٌظًؽشِبٔٙب ِٓ ظشٚف 

ؾبق ارٜ ثغزٚس إٌجبربد عُ( ِغ ِشاػبح رغٕت اٌ 5سفغ اٌزشثخ ِٓ عطؼ اٌغٕذأخ ٚاٌٝ ػّك ) . أ

 ٚرغٕت رؾش٠ه عبلٙب ؽشوبد ل٠ٛخ اٚ لبع١خ رؤصش ػٍٝ اسرجبه إٌجزخ ثّغّٛػٙب اٌغزسٞ .

اٌؼن٠ٛخ ٚاعًٙ هش٠مخ ػًّ  ثبألعّذحرنبف خٍطخ عذ٠ذح ِؾً اٌّشفٛػخ ػٍٝ اْ رىْٛ غ١ٕخ  . ة

 اٌخٍطخ ٘ٛ ِضط اٌض١ِظ ثى١ّخ ٚافشح اٌٝ اٌزشثخ.

 رغشٞ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ فٟ ثذا٠خ ِٛعُ إٌّٛ ) فٟ اٌشث١غ(. ٠غمٝ إٌجبربد ِجبؽشح ٠ٚشاػٟ اْ . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالعنموذج لإل



31 
 

 الرطىبت : -8

ِؼظُ إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ رؾت اٌشهٛثخ اٌؼب١ٌخ ٕٚ٘بن لغُ ل١ًٍ ِٕٙب ِضً ) إٌجبربد اٌقؾشا٠ٚخ(  .1

 ٠ّىٕٙب إٌّٛ ثٕغبػ فٟ اٌغٛ اٌؾبس اٌغبف .

 ثقٛسح خبفخ فٟ ؽب٠ٚبد صعبع١خ خبفخ افنً.صساػخ إٌجبربد اٌّؾجخ ٌٍشهٛثخ ٚثط١ئخ إٌّٛ  .2

سػ أٚساق إٌجبربد ثبٌّبء ثشرار خف١ف ِٓ اٌّبء ث١ٓ ؽ١ٓ ٚاخش ٚثٙزا رزٛفش اٌشهٛثخ ٌٍٕجزبد  .3

 ِٛمؼ١ب.

ٌض٠بدح اٌشهٛثخ ؽٛي إٌجبربد ٠ٛمغ أبء وج١ش ٍِّٛء ثبٌؾقٝ اعفً اٌغٕذأخ ثؾ١ش رغزمش  .4

ء ػٕذ عمٟ اٌغٕذأخ ِٚالؽظخ ػذَ ِالِغخ لؼش اٌغٕذأخ ػٍٝ اٌؾقٝ ٠ّٚالء ٘زا االٔبء ثبٌّب

 اٌغٕذأخ ثبٌّبء.

 اْ رغ١ّغ إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ ِؼب ع١ؤدٞ اٌٝ سفغ اٌشهٛثخ ثغجت إٌبرظ اٌّؾزشن ٌغ١ّغ إٌجبربد . .5
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  الحرارة:-9

 ٔظشا الخزالف أٔٛاع إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ فبْ اؽز١بعٙب ٌٍؾشاسح ِزفبٚد . -1

ٌٕجبربد ٌزمٍجبد ِفبعئخ أٞ رؾ٠ٍٛٙب ِجبؽشح ِٓ ِٕطمخ ِؾّغخ اٌٝ ِٕطمخ ثبسدح ػذَ رؼش٠ل ا -2

دسعبد  7( دسعخ ِئ٠ٛخ ٔٙبسا ٚػٍٝ اْ ال رمً ػٓ 25-15ٚآِٓ دسعخ ٌٍٕجبربد اٌذاخ١ٍخ رزشاٚػ )

 ِئ٠ٛخ ١ٌال .

٠غت ػذَ ؽقش ثؼل إٌجبربد اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ اسفك إٌٛافز ث١ٓ اٌغزبئش ٚاٌضعبط ٚرٌه خؾ١خ  -3

 غّبد ١ٌال.ٌالٔ

القٝ دسعبد ؽشاسح رزؾٍّٙب إٌجبربد ِزفبٚرخ ِٓ ٔجبد الخش . رغٕت ٚمؼٙب لشة اٌّذافئ اٚ  -4

 ِقبدس اٌزى١ف اٌذاخ١ٍخ ف١فب ٚسؽٙب ثبٌّبء ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ.

افنً ِٕبصي ثبٌٕغجخ ٌٍٕجبربد اٌظً ٟ٘ إٌّبصي اٌزٟ رغزخذَ ف١ٙب اٌّجشاداد االػز١بد٠خ الؽزٛاء  -5

 سهٛثخ ِٕبعجخ.٘ٛائٙب ػٍٝ دسعخ 
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 ِؼٍِٛبد أخشٜ : -11

ٌٍؾٛائو ٚاالعمف ٠غبػذ ػٍٝ ّٔٛ إٌجزبد ثقٛسح ع١ذح ٚرٌه   اٌٍْٛ األث١ل اٚ اٌىش٠ّٟ .1

 الٔؼىبط اٌنٛء فٟ اٌغشف ٚٚفٌٛٗ اٌٝ إٌجبربد .

اٌٝ ١ّ٠ً إٌجبربد )األٚساق، ٚاٌغ١مبْ اٌٝ ِقذس اٌنٛء( ِّب ٠غجت أؾٕبء٘ب اٚ ارغبٖ األٚساق  .2

 . ألخشعٙخ اٌنٛء ٌزٌه ٠غت رؾش٠ه اٌغٕذأخ ثٍفخ ثغ١طخ ِٓ ٚلذ 
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 / تكلم عن تارٌخ مهارات فن تنسٌك الزهور؟4س

 / هنالن تعلٌمات خاصة بتنسٌك البوكٌه ، عددها؟2س

 / ما الفرق بٌن  المزهرٌة والبوكٌه فً تنسٌك االزهار؟2س

 / علل ماٌأتً:1س

 ار االزهار بسٌمان مخنلفة االطوال ووضعها فً اناء ؟ٌجب اختٌ -4

 اختٌار الزهور واالغصان المتٌنة وتكون االوراق اكثر من االزهار عند التنسٌك ؟ -2

 توضع االزهار فً المزهرٌة عند التنسٌك والواحدة تلو االخرى ولٌس مجمعة؟ -2

 / عدد أنواع البوكٌهات المستعملة فً تنسٌك الزهور؟2س

 مأل الفراغات التالٌة:/ ا3س

 .  -----------و  ------------الدم الحضارات التً عرفت تنسٌك الزهور هً  -4

 تعتبر من االدوات المستعملة فً تنسٌك البوكٌه.  ---------------و  ------------ -2

 .--------------و -----------الطرق االساسٌة لتنسٌك الزهور هً  -2

 فً عملٌة تنسٌك الزهور . -----------عن البوكٌه بوجود  تتمٌز المزهرٌة -1

 . ------------ٌتمٌز تنسٌك زهور الخرٌف بـ  -2

 / عدد اهم المواعد العامة فً تنسٌك الزهور؟4س

 

 

 أسئلة الفصل األول
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 / اختــر االجابة المناسبة:5س

 من اساسٌات طرق تحضٌر الموائد هً ان ٌكون شكل المزهرٌة  -4

 مستطٌل -مسطح                        جـ -ب    مربع                   -أ

 هنان ثالث اسس فً تنسٌك الزهور على الطرٌمة الٌابانٌة هً : -2

 التنظٌم -لماعدة                   جـ -السماء  االرض  االنسان             ب -أ

 من هً الدم اول حضارات عرفت بتنسٌك الزهور  -2

 االوربٌة واالمرٌكٌة -المصرٌة والبابلٌة          جـ -الصٌن والٌابان       ب -أ

 البوكٌه هً مجموعة من : -1

 زهرٌة ورد -ازهار واغصان ملفوفة بورق شفاف    جـ -ورود زٌنة       ب -أ

 الهداٌا التً تمنح الشخص  رتعتبر الورود من اكث -2

 هدوء ورومانسٌة -سعادة وفرح                    جـ -التفاؤل                ب -أ

 ٌمكن عمل تنسٌمة الزهور من  -3

 وهرتٌن او اكثر  -زهرة واحدة                  جـ -بدون زهور             ب -أ

 / ضع عالمة )صح( او )خطأ( ، ثم صحح الخطأ ان وجد :6س

 ان فن تنسٌك الزهور البد ان ٌخضع لتأثٌر الخٌال واالبداع الذاتً -4

 تدوم لولت طوٌل من االزهار الصناعٌة التً ال البوكٌه المنسك -2

 هار بشكل عشوائً كمجموعة االزهار فً المزهرٌة ، توضع االز عند وضع -2

 من االدوات المستعملة فً تنسٌك الزهور هً اختٌار اغصان خضراء ذات حجم واحد -1
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ن ٌكون طوله اطول من تعلٌمات طرق التنسٌك للزهور هً ان تختار غصون مائلة بطبٌعتها على ا -2

 من مرة ونصف من لطر الماعدة

من طرق تنسٌك الزهور للزاوٌة هً ان نضع الغصن الثالث إلى الجانب االخر من الغصن الرئٌسً  -3

 وٌكون طوله متساوي للغصن الثانً

 من اساسٌات طرٌمة تحضٌر الموائد هً ان ٌكون شكل المزهرٌة مسطح مناسباً لمنضدة المائدة  -4

نالك أسس رئيست تساعذ على رعايت النباتاث الظليت داخل الفنذق ؟ عذدها واشرح واحذ منها / ه10س

 بالتفصيل ؟

 والتبذيل السطحي للتربت وضح رلك . بالقرشما المقصىد /11س

 /هنالك عالماث يستذل منها على حاجت النباتاث الظليت الى تحىيلها عذدها .12س

 باتاث الظل المنازل التي تستخذم المبرداث العاديت ؟/علل/ لمارا تعتبر افضل منازل لن13س
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 الفصل الثانً 

 التدبٌر الفندلً

 

 مفهوم لسم التدبٌر الفندلً والدوائر التابعة له 

 الرئٌسٌة والمهمة التً لها عاللة مباشرة بالنزٌل. هو لسم من السام الفندق

رف ، النظافةة ، ويةٌانة ال ةء الامتهم فً الفندق مثل الترتٌبوالمسم ٌمدم خدمات كثٌرة للضٌوف اثنا

 ة للضٌوف.على الممتلكات الخايوالمحافظة 

 االلسام التابعة لمسم التدبٌر الفندلً 

 .لسم االشراف على الطوابك وال رف -1

 .ل والكوي والتنظٌف الجاف لسم ال سٌ -2

 .لسم البٌاضات  -3

 لسم تنسٌك الزهور -4
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 سم :السجالت التً تنظم عمل الم

العمل بيورة يحٌحة وتحفةظ بالمسةم وهنةان السجالت التً تنظم عمل المسم من اجل سٌر 

مسؤول عن ترتٌب السجالت ومأل المعلومات الخاية بها ل رض  وظف )المدٌر او المعاون(ــــــــم

تهٌئةةة الخةةدمات فةةً المسةةم بطرٌمةةة علمٌةةة وتوثٌةةك كةةل االعمةةال الخايةةة بالمسةةم مةةن اهةةم السةةجالت 

  الموجودة بالمسم:

                               Staff Card الموظف سجل بطالة 1

       staff attendant and wages book سجل   حضور واجور العاملٌن   2

    Weekly hours work book سجل ساعات العمل االسبوعً            3

 Monthly work book سجل حضور العاملٌن الشهري 4

                         Annual work book سجل حضور العاملٌن السنوي 5

                                  Rooms status report التمرٌر عن حالة ال رف 6

 Report to manager التمرٌر إلى المدٌر                                    7

                             Linen stock sheet سجل جرد البٌاضات واحيائها 8

                                   Laundry book  سجل اللوندري )غسٌل الفندق( 9

   Linen short book سجل  نمص البٌاضات                                11

 Discarded linen book سجل البٌاضات المستهلكة 11

   Lost property book سجل المفمودات                                  12

 Maintenance book سجل اليٌانة                                       13

                Semi-permanent equipment  سجل الموجودات الثابتة 14

                                             Guest laundry    سجل غسٌل النزالء 15

                                               Room inventory سجل جرد ال رف 16

                     Curtains / Blankets سجل ت ٌٌر الستائر والبطانٌات   17

                                          Store order book  سجل طلبٌة المخزن 18

                                                     Accident book  سجل الحوادث  19
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 Staff Cardسجل بطالة الموظف االول : السجل 

الموظف مةن ة للموظفٌن حٌث ٌتضمن كافة المعلومات حول ٌهذا السجل بمثابة هوٌة شخي

 حالة االجتماعٌة والتزامه فً الدوام .اسمه او مؤهالته وتدرجه فً العمل وال

 وٌكون على شكل نسختٌن :

 ة االولى تحفظ لدى المدبرة .النسخ -1

 نٌة تحفظ لدى لسم الذاتٌة واالفراد.ة الثاالنسخ -2

 

 نموذج من المعلومات التً ٌتضمنها هذا السجل

 : االسم الرباعً واللمب

 مكان وتارٌخ المٌالد

 عدد االطفال        اسم الزوجة             متزوج          الحالة االجتماعٌة / اعزب        

 : عنوان السكن

 : تارٌخ التعٌٌن

 : العنوان الوظٌفً

 : المؤهالت

 : التحيٌل الدراسً

 :الدورات التً شارن فٌها

 سابمة فً العمل:هل لدٌن خبرة 

 : الحالة اليحٌة                                     :فيٌلة الدم 

 :االماكن التً عمل بها 

 : االجازات المرضٌة

 : ةزات االعتٌادٌاالجا

 تارٌخ االنمطاع :          عدد االنمطاعات :                    

 عدد سنٌن الخدمة:

 عدد العموبات :            الراتب :                            

 الترفٌع والعالوة :            عدد التشكرات :                   

 عاللته بزمالئه فً العمل :
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  and wages booStaff attendant سجل حضور واجور العاملٌن فً المسم السجل الثانً :

 ٌكون هذا السجل على شكل ثالث نسخ .

 المدبرة.لدى  تحفظ األولى -1

 تحفظ لدى لسم الحسابات . -2

 ) الذاتٌة(. األفرادتحفظ لدى لسم شؤون  -3

إلةى  األسةبوعالمعلومات فً هذا السجل ٌومٌاً من لبل المدبرة وتسةلمه فةً نهاٌةة  إدخالوٌتم 

 ولسم الحسابات . (األفرادلسم الذاتٌة )

 حٌث ٌتم احتساب األجور فً الحملٌن األخٌرٌن وال دخل للمدبرة بذلن.

 اما الرموز التً تستعمل فً هذا السجل :

    DAY OFF   - OFFاالستراحة االسبوعٌة /   -1

   SICK   - Sاالجازة المرضٌة /  -2

   APSENT  - A ال ٌاب  -3

  PRSENT  - Pالحضور  -4
 

 (1نموذج رلم )

      Staff attendant and wages book :العاملٌن فً المسم  سجل حضور وأجور

DAY                                                DATE    

 Signature        

H .H .K 

 

 

Wags Total 

Hours 

Fri. 

21 

Thu. 

20 

Wed. 

19 

Tus. 

17 

Mon. 

18 

Sun. 

16 

Sat.  

15 

House 

Maids 
أل
ٌم

 
ل
لب
ن 

م
 

ت
با
سا
ح
ال

 

أل
ٌم

 
ل
لب
ن 

م
  

ت
با
سا
ح
ال

 

P P Off P P P P Amal 

Off P P P P S S Nada 

P P P Off A P P Maha 

P Off A P P S P Ekram 

P S P P Off P A Suha 

P P P P P Off P May 
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 لالطالع فمط  (2نموذج رلم )

 

                            Weekly hours work book   العمل االسبوعً ساعات سجل الثالث :السجل 

التشة ٌل العةةالً للفنةدق ٌمةةوم بتشة ٌل عمةةال حسةب حاجةةة الفنةدق وتحةةدد سةةاعات فةً مواسةةم 

اتفةاق علةى احتسةاب اجةورهم الٌومٌةة رئةٌ  المسةم وفمةاً لحاجةة العمةل وٌكةون هنةان العمل من لبةل 

 حسب ساعات العمل وتيرف االجور اسبوعٌاً او شهرٌاً .

  Weekly hours work book                             :سجل العمل االسبوعً
   

Signature   

H .H .K 

 

 جدول دوام العاملٌن االسبوعً فً لسم التدبٌر

 الٌوم والتارٌخ

 

 االسم

 السبت

Sat. 

 االحد

Sun 

 االثنٌن

Mon. 

 الثالثاء

Tue. 

 االربعاء

Wed. 

 الخمٌس

Thu. 

 الجمعة

Fri. 

 A A A C B B Off ان  دمحم

 B B B B B Off B خالد علً

 B B B B Off B B حسن زاٌد

 C C C Off C C C دمحم احمد

 A A Off A A A A زٌنة بشٌر

 A Off A A A A A لٌلى فادي

 تولٌع مساعد التدبٌر الفندلً                                          تولٌع مدٌر التدبٌر 

 (Bالفترة المسائٌة ٌرمز لها بالرمز ) -(                 Aالفترة اليباحٌة ٌرمز لها بالرمز ) -

 (Offاالسبوعٌة ٌرمز لها بالرمز )العطلة  -(                    Bالفترة اللٌلٌة وٌرمز لها بالرمز ) -

Weekly 
Hours 

Fri. 
7-1-2022 

Thu. 
6-1-2022 

Wed. 
5-1-2022 

Tus. 
4-1-2022 

Mon. 
3-1-2022 

Sun. 
2-1-2022 

Sat. 
1-1-2022 

Name 

42 8-2 4-10 8-1 8-2 8-1 

5-9 
DayOff 8-2 

6-10 

Nadia 

47 2-9 8-2 8-4 8-1 
5-10 

Day 
Off 

8-2 
6-10 

8-2 Maha 

47 8-2 8-2 8-2 

6-10 
Day 
Off 

8-2 8-2 
6-10 

8-2 
6-10 

Amal 

48 8-2 
6-10 

8-2 Day 
Off 

8-2 
6-10 

8-2 
6-10 

8-2 8-2 Iman 

52 8-2 
6-10 

Day 
Off 

8-2 
6-10 

8-2 8-2 8-2 
6-10 

8-2 
6-10 

Suha 
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 Monthly Work Book   سجل حضور العاملٌن الشهري :الرابعالسجل 

                                             

 Annual Work Book   سجل حضور العاملٌن السنوي :السجل الخامس 

                                               
فً هذا السجل تحتسب اٌام االجازات الممنوحة للعامل خالل االشهر المتتالٌة وٌحسب الريٌد 

 المتبمً له خالل السنة 
 

 سجل حضور العاملٌن الشهري
Cannel Hotel                    Monthly work book        Day Off 

 
 

 )لالطالع( النموذج
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 Room Status Report   التمرٌر عن حالة الغرفالسجل السادس :

 ٌكون هذا التمرٌر على شكل ثالثة نسخ :

 المدبرة . لدى  تحفظ األولى -1

 الثانٌة تحفظ لدى االستمبال . -2

 ت .لدى الحسابا الثالثة تحفظ  -3

معةةٌن وٌكةةون ٌةةتم ملئةةه مةةن لبةةل المشةةرفات حٌةةث تكةةون كةةل مشةةرفة مسةةؤولة عةةن طةةابك  

حالةةة  هةةذا الجةةدول علةةى شةةكل لائمةةة مطبوعةةة بورلةةام ال ةةرف وهةةً تمةةوم بتسةةجٌل معلومةةات عةةن

 ال رف لملًء هذه المعلومات

 مالحظات عامة عن التمرٌر :هنالن 

 األشةةةخاصكةةةل رلةةةم ٌسةةةجل فٌةةةه عةةةدد  أمةةةامٌوجةةةد فةةةرا  فةةةً ورلةةةة تمرٌةةةر حالةةةة ال ةةةرف  - أ

ترتٌةةةةةب ال رفةةةةةة إذ  أثنةةةةةاءالموجةةةةودٌن فةةةةةً ال رفةةةةةة . وان العاملةةةةةة تسةةةةتطٌع ان تالحةةةةةظ 

او سةةةرٌر طفةةةل ٌجةةةب مالحظةةةة هةةةذه  إضةةةافًاسةةةتعمل السةةةرٌرٌن ام ال او وجةةةود سةةةرٌر 

 األشةةةخاصسةةةتمبال بهةةةا الن ال ةةةرف تةةةؤجر مختلفةةةة حسةةةب عةةةدد لسةةةم اال وإخبةةةارالحةةةاالت 

وبعضةةها ال  األطفةةالبعةةض الفنةةادق ٌوخةةذ أجةةور إضةةافٌة لمنةةام  ،الموجةةودٌن فةةً ال رفةةة 

 فوق سن العاشرة. األطفالدون سن العاشرة وٌحاسب  لألطفالٌوخذ اجور 

الموجةةةودٌن فةةةً  األشةةةخاصفةةةة الشةةةخص الممةةةٌم وعةةةدد ٌجةةةب فةةةً لسةةةم االسةةةتمبال معر

فةةةً ال رفةةةة او سةةةرلة حالةةةة نشةةةوب حرٌةةةك  أو أمنٌةةةة وألغةةةراضل ال رفةةةة ألجةةةل التسةةةجٌ

 .....الخ.

كانةةةةت  إذاال رفةةةةة كةةةةل رلةةةةم ٌسةةةةجل فٌةةةةه حالةةةةة   أمامٌوجد فرا  خاص فً تمرٌر ال رف  - ب

مشةةة ولة او فارغةةةة او جةةةاهزة للتةةةوجٌر او غٌةةةر جةةةاهزة للتةةةوجٌر باسةةةتعمال رمةةةوز معٌنةةةة 

 أو إضةةةافًسةةةرٌر سةةةنوتً إلةةةى شةةةرحها الحمةةةاً. وٌمكةةةن تسةةةجٌل مالحظةةةات مثةةةل وجةةةود 

ف فةةةةً ال رفةةةةة ة الةةةةل مةةةةن االعتٌةةةةادي أو حةةةةدوث أي تلةةةةوجةةةةود أمتعةةةة أوسةةةةرٌر طفةةةةل 

 احةةد النةةزالء بةةالطبخ داخةةل ال رفةةةغٌةةر مسةةموا بهةةا مثةةل لٌةةام  أشةةٌاءاو جلةةب  واألثةةاث

ال ٌةةةر اعتٌادٌةةةة مثةةةل تةةةرن نزٌةةةل الفنةةةدق ٌةةةدون دفةةةع  األشةةةٌاءهةةةذا التمرٌةةةر مهةةةم لمعرفةةةة ، 

تكةةةون ال رفةةةة مسةةةجلة بالخطةةةو بوجةةةود  أوٌكةةةون لةةةد تةةةرن للٌةةةل مةةةن حاجاتةةةه  أوالحسةةةاب 

نزٌةةةل ممةةةٌم او فةةةً حالةةةة تةةةوجٌر ال رفةةةة ألحةةةد النةةةزالء لجةةةزء مةةةن الٌةةةوم وعةةةدم م ةةةادرة 

 الء فً الموعد المحدد .النز
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مةةةن لبةةةل مشةةةرفات الطوابةةةك بتمرٌةةةر واحةةةد ٌشةةةمل الممدمةةةة تمةةةوم المةةةدبرة بجمةةةع التمةةةارٌر 

ابةةةك وممارنتةةةه بةةةالتمرٌر الممةةةدم مةةةن لسةةةم االسةةةتمبال واذا وحالةةةة ال ةةةرف فةةةً جمٌةةةع الط

ونرسةةةله  الم ةةةاٌر (التمرٌةةةر  ) وجةةةد عةةةدم تطةةةابك بةةةالتمرٌرٌن تكتةةةب تمرٌةةةر جدٌةةةد ٌسةةةمى

مةةةرة ثانٌةةةة مةةةن دلةةةة المعلومةةةات وبةةةذلن ٌكشةةةف عةةةن النزٌةةةل  للتوكةةةدإلةةةى لسةةةم االسةةةتمبال 

الم ةةادر بةةدون دفةةع الحسةةاب .ولةةذلن ٌكتةةب التمرٌةةر عةةن حالةةة ال ةةرف عةةدة مةةرات لتبةةادل 

المعلومةةةةةات بةةةةةٌن المسةةةةةمٌن ) االسةةةةةتمبال والتةةةةةدبٌر ( لمتابعةةةةةة حركةةةةةة النةةةةةزالء ويةةةةةوالً 

 ت .الخدما أفضلوم ادرةً ولتمدٌم 

 REPORT TO RECEPTION   (1)  م االستمبالـــً إلى لســر الٌومـــالتمرٌ
 

DAY                                  AM 

DATE                                PM 

 
3 FLOOR 

 

 
2 FLOOR 

 
1FLOOR 

Code STATUS
E 

ROOM 
NO. 

Code STATUSE ROOM 
NO. 

Code STATUS
E 

ROOM 
NO. 
 
 

  301   201   101 

  302   202   102 

  303   203   103 

  304   204   104 

  305   205   105 

  306   206   106 

  307   207   107 

  308   208   108 

  309   209   109 

  310   210   110 

  311   211   111 

  312   212   112 

  313   213   113 

  314   214   114 

  315   215   115 

 
Signature 
H .H .K 
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 (2)نموذج عن التمرٌر الٌومً عن حالة الغرف
 

Room Status Report 

DAY                                  AM 

DATE                                PM 

 
 

Signature 
H .H .K 

 
 
 
 
 
 

 

 
5 FLOOR 

 

 
4 FLOOR 

 

 
3 FLOOR 

 

 
2 FLOOR 

 
1FLOOR 

C
o
d
e

 

P
e
r

 

ROOM 
NO. 

C
o
d
e

 

P
e
r

 

ROOM 
NO. 

C
o
d
e

 

P
e
r

 

ROOM 
NO. 

C
o
d
e

 

P
e
r

 

ROOM 
NO. 

C
o
d
e

 

P
e
r

 

ROOM 
NO. 

 

  501   401   301   201   101 

  502   402   302   202   102 

  503   403   303   203   103 

  504   404   304   204   104 

  505   405   305   205   105 

  506   406   306   206   106 

  507   407   307   207   107 

  508   408   308   208   108 

  509   409   309   209   109 

  510   410   310   210   110 

  511   411   311   211   111 

  512   412   312   212   112 

  513   413   313   213   113 

  514   414   314   214   114 

  515   415   315   215   115 

  516   416   316   216   116 

  517   417   317   217   117 

  518   418    318   218   118 

  519   419   319   219   119 

  520   420   320   220   120 
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 تمرٌر عن حالة الغرف لطابك واحد
Floor  Report Status Of Room 

DAY                                 

 DATE                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signature 
 

S.F 

 اهم المصطلحات والرموز المستعملة فً كتابة التمرٌر عن حالة الغرف :

هنان عدة ميطلحات متفك علٌها دولٌاً تستعمل فً كتابة التمرٌر عةن حالةة ال ةرف لتسةهٌل 

مل جمٌعهةا وم ةادرة ولةد ال تسةتعالء ويةوالً نزعملٌة تبادل المعلومات حول حالة ال رف وحركة ال

 تً ٌمدمها .ونوع الخدمات الفً نف  الفندق بل كل فندق ٌختار بعض منها حسب حجم الفندق 

 
1FLOOR 

 

Code Per ROOM NO. 
 

  101 
  102 
  103 
  104 
  105 
  106 
  107 
  108 
  109 
  110 
  111 
  112 
  113 
  114 
  115 
  116 
  117 
  118 
  119 
  120 
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وهةً  (Departure) ( والبعض االخةر ٌسةتعملCHECK OUTٌعض الفنادق ٌستعمل ) مثال :

غرفةة نظٌفةة ( تعنةً OK( و )Readyتعطً نف  المعنى ) اي غرفة م ادر منها النزٌل ( كةذلن )

الميطلحات ورموزها ) المختارة( على المائمة  ألخ لذلن تموم الفنادق بطبعهزة للتوجٌر ...مرتبة جا

 المعدة لكتابة التمرٌر لسهولة ولسرعة تبادل المعلومات بٌن المسمٌن ولتمدٌم خدمات افضل واسرع .

 الرموز المصطلحات معنـــــاها ت

 Vacant V غرفة فارغة 1

 Occupied O مش ولةغرفة  2

 Let Let جرةغرفة مؤ 3

 Check C.O غرفة م ادر منها النزٌل 4

 Departure D غرفة م ادر منها النزٌل 5

 Ready for sale R.=OK غرفة جاهزة للتوجٌر 6

 Not Ready N.R غرفة غٌر جاهزة 7

 Out of order  O.O.O غرفة عاطلة 8

 Under repair U.R غرفة تحت التيلٌح 9

 Do not disturb card D.N.D غرفة علٌها عالمة عدم االزعاج 11

 Staff Staff دمة من لبل موظفٌن الفندقغرفة مستخ 11

 Late departure  L.D رحٌل متوخر 12

 Extra departure  E.D رحٌل إضافً 13

 Packed luggage P.L النزٌل حزم امتعته 14

 Not packed N.P النزٌل لم ٌحزم امتعته  15

 Sleep out S.O النزٌل لم ٌنم فً ال رفة  16

 Stay  over S.O النزٌل مدد الامته 17

 Luggage Lug لألمتعةغرفة  18

 Double locked D.L لفل مزدوج 19
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 -فً التمرٌر عن حالة الغرف:تفسٌر معنى المصطلحات المستعملة 

1- V=Vacant 

 ظٌفة ومرتبة وجاهزة .ن وإنهاميطلح بون ال رفة غٌر مستعملة لٌلة ام  ٌميد بهذا ال

2-O=Occupied  

ٌميد بهذا الميةطلح بةون ال رفةة مشة ولة او مةؤجرة ولةد ٌكةون النزٌةل موجةود داخةل ال رفةة اثنةاء 

 ٌدل على وجوده وهً امتعته وأغراضه . تدلٌك حالة ال رفة او لد ٌكون خارجها . هنان ما

3-Let = Let   

 ٌميد بهذا الميطلح بون ال رفة مؤجرة.

4- C.O=Check out  

ٌميد بهذا الميطلح ان النزٌةل دفةع حسةابه وغةادر الفنةدق وان ال رفةة تحتةاج إلةى تنظٌةف وترتٌةب 

 للتوجٌر . لنكون جاهزة

5-D=Departure  

إلةى تنظٌةف وترتٌةب ٌميد بهذا الميطلح ان النزٌةل دفةع حسةابه وغةادر الفنةدق وان ال رفةة تحتةاج 

 لنكون جاهزة للتوجٌر .

6- O.K = Ready for sale 

 ٌميد بهذا الميطلح بون ال رفة نظٌفة ومرتبة وجاهزة للتوجٌر.

7- N.R = Not Ready for sale  

 ٌميد بهذا الميطلح بون ال رفة غٌر نظٌفة ومرتبة وغٌر جاهزة للتوجٌر .
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8- O.O.O =Out of order  

الميطلح بون ال رفة غٌر جاهزة للتوجٌر لوجود اعمال يٌانة فٌها ولد ٌست رق عدة اٌام ذا ٌميد به

 لتجهٌزها.

9- U.R = Under repair 

تسةت رق  غٌر جاهزة للتوجٌر لوجود اعمال يٌانة فٌها ولكةن لةد الٌميد بهذا الميطلح بون ال رفة 

 .سوى بضعة ساعات وٌمكن انجازها خالل الٌوم 

11-D.N.D= Do not disturb  

ٌميةةد بهةةذا الميةةطلح ان ال رفةةة مشةة ولة وان النزٌةةل وضةةع بطالةةة ) ارجةةو عةةدم االزعةةاج ( علةةى 

ممبض الباب مةن الخةارج لةد ٌكةون نةائم او مشة ول وال ٌرٌةد ان ٌزعجةه احةد لةذا علةى العاملةة عةدم 

بطالةة ارجةو مةاء بالطرق والتملٌل من الضوضاء فً الممر لدر االمكان .ولكن اذا الحظت ب إزعاجه

( ٌجةةب اخبةةار المشةةرفة التةةً بةةدورها تتيةةل 4و3ال علةةى البةةاب بةةٌن السةةاعة )عةةدم االزعةةاج ال تةةز

بالنزٌل لتسوله عن الولت الذي ٌرغب فٌه بترتٌب غرفته وٌجب على العاملة ان ال تفعل ذلن بنفسةها 

جةائز النزٌةل لةد نسةى  ألنةهاذا لم تتلمى المشرفة اي جواب وتموم المشرفة والعاملة سوٌاً بفتح البةاب 

البطالة على الباب او لد ٌكون مرٌض او مٌةت لةذلن ذهةاب المشةرفة و العاملةة سةوٌاً كشةهود تحسةباً 

 غٌر طبٌعً . شًءألي 

11- S.O = Staff 

 ٌميد بهذا الميطلح بون ال رفة غٌر جاهزة للتوجٌر الن ال رفة مستعملة من لبل ادارة الفندق .

12- L.D= Late departure  

 ( نهةاراً 12-11هنان ولت محدد لتسلٌم ال رفةة عنةد الم ةادرة متفةك علٌةه دولٌةاً  وهةو بةٌن السةاعة )

ر فةً جةرة نيةف ٌةوم واحٌانةاً النزٌةل ٌتةوخر النزٌل عن هذا الموعد ٌفرض علٌه دفع ابعدها اذا توخ

 طٌارة مساءاً لذلن تدعى م ادرة متوخرة.م ادرة ال رفة خيوياً اذا كان مرتبط بموعد 
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13- E.D =Extra departure 

وٌميد بهذا الميةطلح الرحٌةل االضةافً اي م ةادرة النزٌةل الفنةدق لبةل انتهةاء مةدة الامتةه المتولعةة 

 واسمه غٌر موجود فً لائمة الم ادرة والتً ٌعدها لسم االستمبال.

14- P.L= Packed luggage 

 الواضح انه مستعد لم ادرة الفندق  .ٌميد بهذا الميطلح بون النزٌل لد جهز حمائبه للسفر . ومن 

15-  N.P= Not packed 

ٌميد بهذا الميطلح رلم ال رفة فً لائمة الم ادرة المتولعة لذلن الٌوم ولكن النزٌل لم ٌجهز حمائبه 

 للسفر وما زالت مالبسه فً ال رفة والحمام .

16-S / o= sleep out  

اللٌلةة الماضةٌة ، ربمةا ٌكةون النزٌةل امضةى لٌلتةه  ٌميد بهذا الميطلح ان النزٌل لم ٌنم فةً سةرٌره

حارج الفندق . احٌاناً ٌكون هذا اول اشارة بون النزٌل سوف ال ٌرجع للفندق وانه لد ذهب بدون دفع 

اجور الفندق وانه لد ترن اشةٌاء للٌلةة او حمائةب فارغةة او انةه لةد تعةرض لحةادث او انةه لةد مةات ، 

االسةتمبال او مةدٌر الخةدمات بتفتةٌغ ال رفةة بمسةاعدة المةدبرة او لذلن فةً هةذه الحالةة ٌمةوم مسةؤول 

 اا الرئٌسً .اب بالمفل المزدوج باستعمال المفتمشرف الطابك ، واعتٌادٌاً تمفل الب

17- S.O= Stay over  

ٌخبةر  ٌميد بهةذا الميةطلح بةون النزٌةل سةٌبمى فةً ال رفةة وال ٌ ادرهةا وانةه مةدد الامتةه وغالبةاً مةا

 او المدبرة بمراره .االستمبال 

18- Lug = Luggage 

 عملة لحفظ االمتعة والحمائب.مست ألنهاٌمكن توجٌر ال رفة  لح الٌميد بهذا الميط

19- D.L= Double locked 

ٌميد بهذا الميطلح ، ٌطلب بعض النزالء ترن حاجاتهم فً ال رفة واالحتفاظ بها لحسةابه الخةاص 

ال رفةة  بةوغالقالمدبرة وبعلم مسؤول لسةم االسةتمبال واالدارة  تموماثناء فترة غٌابه عن الفندق لذلن 

 .بالمفل المزدوج وال تفتح ال رفة اال بعد عودة النزٌل 
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 الحاالت  التً ٌتم فٌها تغٌٌر الغرفة :

لسم االستمبال بتبلٌغ لسم التدبٌر الفندلً بوجةوب ت ٌٌةر غرفةة النزٌةل فةً حالةة رغبتةه ٌموم 

 التالٌة : ولألسباببتبدٌل ال رفة 

 .تبدٌل المولع  -1

 .لتبدٌل خيائص ال رفة من مزدوجة إلى  مفردة او جناا -2

 .فً العدد او زٌادة ت ٌٌر فً عدد االشخاص نتٌجة نمص -3

 .عطل فً ال رفة -4

وبهذه الحالة تموم المدبرة  ) بطالة تبدٌل ال رفة او السعر( ٌكون الت ٌٌر ضمن بطالة وتسمى -5

التوجٌهات إلى المشرفة بنمل حاالت النزٌل من غرفة إلى اخرى وتهٌئة ال رفةة مةن  بإعطاء

 حٌث النظافة والترتٌب واليٌانة والتجهٌزات وٌثبت ذلن الت ٌٌر فً التمرٌر الٌومً لل رف 
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  managerReport to:التمرٌر إلى المدٌر السجل السابع:

 ذا التمرٌر او السجل على شكل نسختٌن :ٌكون ه

 االولى تحفظ لدى المدبرة. -1

 إلى المدٌر. الثانٌة ترسل -2

واخرى تموم المدبرة بكتابة ممترحات واراء وتمرٌر حول تطوٌر المسم واضةافة بعةض  آونةبٌن 

حٌةث تمةوم ، جعلةه محةط انظةار النةزالء والضةٌوف الت ٌٌرات فً الدٌكور والتوثٌث بما ٌفٌد الفندق و

لتتعرف على االبتكارات الجدٌدة فً مجال عملها ولمواكبة التطورات العالمٌةة فةً  بزٌارة المعارض

لمطروحةة فةً االسةواق ، المةواد والمعةدات مستوى الخدمةة الفندلٌةة مثةال أنةواع المكةائن واالجهةزة ا

 ف او أنواع البٌاضات والمفروشات المستعملة فً الفندق.الٌدوٌة المستعملة فً التنظٌ

 امثلة :وفٌما ٌلً عدة 

  المسم   : التدبٌر الفندلً -1

 6/6/2022التارٌخ :      
 الٌوم   : االثنٌن    

ذات موايةفات جٌةدة افضةل مةن هنان مادة مطروحةة فةً االسةواق لتنظٌةف الحمامةات والسةٌرامٌن 

 المجهزة للفندق )       ( ولكم جزٌل الشكر والتمدٌر. النوعٌة

 مدبرة الفندق                                                                                                

  المسم   : التدبٌر الفندلً -2

 7/9/2022:   خالتارٌ    
 الٌوم   : االربعاء    

 Chomessanكة شمٌسان وشر Cimaxهنالن عروض من شركات عالمٌة مثل شركة ساٌمك  

لتنظٌةف الجةدران واالثةةاث اجهةزة و لمكةائن واجهةزة غسةٌل وتنظٌةف السةجاد )مكةان  كهربائٌةة     

مناسبة ولكم جزٌةل  وبوسعار( فمن الممكن االتفاق مع الشركة لتجهٌز الفندق بهذه المكائن واالرضٌة

 الشكر .

 مدبرة الفندق                                                                                               
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     Linen stock sheet      ت واحصائهسجل جرد البٌاضا : السجل الثامن

هنالن أنواع مختلفة من البٌاضات فً الفندق لسم منها مستعمل فً االلسام المختلفة والمسم االخةر    

عنةد ومن خالل عملٌة التدلٌك تظهر بٌاضات مستهلكة واٌضاً  )الجدٌد(موجود فً مخزن البٌاضات 

السجل نموم بعملٌةة حسةابٌة مةن اجةل معرفةة  احياء البٌاضات تظهر بٌاضات مفمودة من خالل هذا

ونطةرا منةه  )الجدٌةدة( الموجود الحمٌمً وذلن بجمع البٌاضةات المسةتعملة مةع البٌاضةات المحزونةة

د الحمٌمً فً الفندق من خالل هةذه العملٌةة ٌمكةن ان نعةرف كمٌةة المستهلن والمفمود لمعرفة الموجو

النمويات الموجودة لتجهٌز بٌاضات مكانها . لتالفً حةدوث اي نمةص او خلةل فةً كمٌةة البٌاضةات 

المستعملة فً مختلف االلسام . ومن خةالل هةذا السةجل نسةتطٌع ان نحةدد معةدل اسةتهالن البٌاضةات 

 خالل سنتٌن او ثالث سنوات او اكثةر ٌتولةف ذلةن علةى نوعٌةة وجةودالمختلفة المستعملة فً الفندق 

 ٌة استعمالها .وكٌفالبٌاضات 

 ٌتكون هذا السجل من نسختٌن :

 .االولى تحفظ لدى المدبرة -1

  الثانٌة تحفظ لدى مسؤول البٌاضات -2

 .حسب تعلٌمات ادارة الفندق وٌتم الجرد اما كل ثالثة اشهر او ستة اشهر او سنوٌاً 
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  sheetsLinen stock          سجل جرد البٌاضات 

 

     : Day                                               الٌوم:                                   

 :   Date                                                                                  خ:ـــالتارٌ

 

 

Signature  

H .H .K 

 

 

 

Actual 

Stock 

المحزون 
 الفعلً

 )الحمٌمً(

Lost 

 المفمود

Total 

 المجموع

Discarde
d 

 مستهلن

Total 

 المجموع

New 

Stocked 

البٌاضات 
 الجدٌدة

Stocked 

In 

Hand 

الموجود 
 تحت الٌد

Article 

 المادة

 السلعة

2146 4 2150 100 2250 250 2000 Single sheet 

2135 15 2150 50 2200 100 2100 double sheet 

2350 50 2400 100 2500 500 2000 Pillow slip 

300 50 1050 50 1100 100 1000 Face Towel 

450 50 500 100 600 200 400 Bath towel 

150 10 160 40 200 50 150 Glass Cloths 

320 10 330 20 350 50 300 White aprons 

المجموع = البٌاضات الجدٌدة + الموجود تحت الٌد-مستهلن  =المجموع -المفمود  =المخزون الفعلً   
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 Laundry book      سجل غسٌل الفندق )اللوندري( : التاسعالسجل 

 the outside laundry  :   او سجل اللوندري الخارجً

 ٌكون هذا السجل على شكل نسختٌن :

 .) Laundry) االولى تحفظ لدى لسم ال سٌل والكوي -1

 الثانٌة ترسل إلى الم سلة الخارجٌة. -2

فً بعض الفنادق الي ٌرة والتً لٌ  بها لوندري خاص بها او لدٌها لوندري ي ٌر ال ٌتناسب 

 مع تش ٌلها العالً خالل المواسم لذلن ٌضطر للتعامل مع لوندري خارجً .

 الخارجً(ولضبط حركة البٌاضات بٌن الفندق واللوندري ٌعمل سجل ٌسمى ) سجل اللوندري 

 مالحظــــة: 

فً حالة وجود نمص فً عدد البٌاضات ٌعمل سةجل خةاص بالنمويةات ٌةذكر فٌهةا ) تةارٌخ   

 .التسلٌم واالستالم وعدد البٌاضات النالية 

Date …………….     Day ……………..  
 

Signature  

H .H .K 

 

 

Shortage 
 النمص

Returned 
to hotel 

 العائد إلى الفندق

Received at 
laundry 

المستلم من  
المغسلة 
 الخارجٌة

No.sent from 
hotel 

عدد المرسل من 
 الفندق

Item sent 
 المواد

4kept for rewash 196 200 200 Single sheets 

 30 30 30 Double sheets 

 50 50 50 Bath towels 

2kept for rewash 58 60 60 Napkins 

 100 100 100 Table cloths 
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   Linen shortage book            سجل نمص البٌاضات العاشر : السجل

                             

Received 
 تارٌخ اعادة المواد

Items missing 
 المواد المفمودة

Date 
 تارٌخ تسلٌم المواد

List No. 
 رلم المائمة

 

2/1/2022 4sheets 1/Jun/2022 1 

15/1/2022 2Napk 11/Jun/2022 2 

15/1/2022 3Oven cloth 11/Jun/2022 3 

15/1/2022 10face towel 11/Jun/2022 4 

15/1/2022 8bath towel 11/Jun/2022 5 

 

Signature  

H .H .K 
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    Descried Linen Book        سجل البٌاضات المستتهلكة السجل الحادي عشر :

      

 ن :ـــتٌوٌكـــون على شكل نسخ

 إلى المدبرة .نسخة  -1

 نسخة لدى مسؤولة البٌاضات  -2

تمطٌعهةةةا  ألجةةةل لإليةةةالاهةةةذا السةةةجل لمعرفةةةة كمٌةةةة البٌاضةةةات غٌةةةر لابلةةةة وال ةةةرض مةةةن 

لالسةةةتفادة منهةةةا فةةةً التنظٌةةةف حٌةةةث توضةةةع فةةةً مكةةةان مةةةا لحةةةٌن ادخالهةةةا وتسةةةجٌلها فةةةً سةةةجل 

 خاص مَولع من لبل المدٌر .
 

Date stock descried Linen Items 
 

1/3/2022 160 Single sheets 

1/3/2022 95 Double sheets 

1/3/2022 50 Bath towels 

1/3/2022 30 Napkins 

1/3/2022 60 Table cloths 
 

Signature  

H .H .K 

or L.K 
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 Lost and found  (Lost property )    سجل المفمودات السجل الثانً عشر:

 ٌكون السجل على نسختٌن :

 الثانٌة ترسل إلى لسم االستمبال . -2              تحفظ لدى المدبرة .االولى  -1

كثٌةةراً مةةا ٌفمةةد ضةةٌوف الفنةةدق بعضةةاً مةةن ممتنٌةةاتهم فةةً اثنةةاء الةةامتهم فةةً الفنةةدق وٌمكةةن تيةةنٌف 

 هذه المفمودات إلى :

 مثةةةةل مبةةةةالغ ضةةةةخمة مةةةةن االمةةةةوال او مجةةةةوهرات او اوراق ثبوتٌةةةةة مثةةةةل مفمتتتتودات ثمٌنتتتتة: -1

 جواز سفر او هوٌة شخيٌة وغٌرها.

مثةةةل االجهةةةزة واالدوات كالكةةةامٌرا او جهةةةاز الحاسةةةوب او الهةةةاتف النمةةةال  مفمتتتودات عادٌتتتة: -2

 ، او الالم ، نظارات ،لطع مالب  ....الخ

عنةةةد العثةةةور علةةةى اي شةةةًء فةةةً اي مرفةةةك مةةةن مرافةةةك الفنةةةدق ٌجةةةب  طرٌمتتتة حفتتتظ المفمتتتودات:

 لتسجٌل ذلن الشًء فً سجل المفمودات .االبال  عن ذلن فوراً والمٌام 

بحٌةةث ٌوضةةح تةةارٌخ العثةةور علةةى هةةذا الشةةًء و ولتةةه ومكانةةه وموايةةفاته ومةةن الشةةخص الةةذي 

عثةةةر علٌةةةه وفةةةً حةةةال تةةةم ارسةةةاله إلةةةى مالكةةةه بالبرٌةةةد او تسةةةلٌمه شخيةةةٌاً فٌجةةةب ذكةةةر مةةةن الةةةذي 

 ارسله او سلمه ذلن

مانةةةةات الموجةةةةود فةةةةً لسةةةةم المكتةةةةب لبعةةةةد تسةةةةجٌلها فةةةةً يةةةةندوق اال تحفتتتتظ المفمتتتتودات الثمٌنتتتتة

 االمامً

 مدبرة فً دوالب ممفول فً مكتبها.بعد تسجٌلها لها لدى ال العادٌة وتحفظ المفمودات

 Lost and found   (Lost property )سجل المفمودات 
Signature of personal 

post article 
تولٌع الشخص مستلم المواد 

 المفمودة

Finder 
الشخص الذي وجد 

 المادة

Article 
 المادة المفمودة

Room 
NO. 

 رلم ال رفة

Date 
 التارٌخ

Item 
NO. 
رلم 
 المادة

Yousef Rend H.K Camera canon 101 1/1 1 

Mohamed Rose-Maid Night Dress 204 5/3 2 

Mostafa 
 

Salm- 
CLEANER 

Umbrella 
Black 

310 12/4 3 

Sally 
 

Ali -H.H.K Diamond Ring 520 14/5 4 

Ideen Mary - A.H.H.K Mobile 411 20/6 5 

Signature   
H .H .K 
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 Maintenance reportسجل الصٌانة:السجل الثالث عشر: 

 ٌكون هذا السجل على شكل نسختٌن :

 النسخة االولى تحفظ لدى المدبرة . -1

 النسخة الثانٌة ترسل إلى لسم اليٌانة. -2

 وهنان طرٌمتان لكتابة سجل اليٌانة:

لسةةةةم مةةةةن الفنةةةةادق الكبٌةةةةرة ٌوجةةةةد لةةةةدٌها لةةةةوائم مطبوعةةةةة تشةةةةمل جمٌةةةةع  الطرٌمتتتتة االولتتتتى: -1

 -رلةةم ال رفةةة  -الطةةابك  -العطةةالت التةةً لةةد تحةةدث فةةً ال ةةرف. ومطبةةوع علٌهةةا اٌضةةاً ) المسةةم 

 الٌوم والتارٌخ( كما مبٌن فً تمرٌر اليٌانة ادناه:

 Maintenance report        الطرٌمة االولى/  سجل الصٌانة:

5Floor 4Floor 3Floor 2Floor 1Floor Job 

     1-Lavatory not flashing 
 

2-Mirror cracked 
 

3-Shower leak in 
 

4-Television out of order 
 

5-Bed room carpet torn 
 

6-Basin tab slow water 
 

7-Telephonout of order 
Bidet cracked 

 

 

Signature   

H .H .K 

طرٌمةةةة البطالةةةات : ٌكةةةون هةةةذا السةةةجل علةةةى شةةةكل يةةةحٌفة ممسةةةمة إلةةةى  الطرٌمتتتة الثانٌتتتة :امتتتا 

فمةةةثالً اللةةةون الةةةوردي  السةةةام كةةةل لسةةةم ملةةةون بلةةةون خةةةاص ٌرمةةةز إلةةةى نةةةوع العمةةةل المطلةةةوب ،

ٌرمةةز إلةةى السةةمكري ، الةةون االيةةفر ٌرمةةز إلةةى الكهربةةائً ، اللةةون االزرق ٌرمةةز إلةةى تيةةلٌح 

 االثاث اي إلى النجار.

 اً ٌكون على شكل نسختٌن : واٌض

 .االولى تحفظ لدى المدبرة او المشرفة -1

 الثانٌة ترسل إلى لسم اليٌانة. -2
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 Maintenance report الطرٌمة الثانٌة/  سجل الصٌانة:

 

 
Date: 22/6/2022 

 
Room No. :205414 

 
Job : there is not hot 
water 

 
 

Sing : ALI F.S 
 

 
Date: 18/5/2022 

 
Room No. :303 

 
Job: the bed side 

 
Table is broken  

 
Sing : Majid F.S 

 
Date: 17/4/2022 

 
Room No. :205 

 
Job : lavatory not 
Flashing 

 
 

Sing : Maha F.S. 

Date20/7/2022 
 

Room No. :205 
 

Job : lavatory not 
Flashing 

 
Sing  : Nada H.H.K 

  Date: 17/4/2022 
 

Room No. :2ndfloor 
 

Job : carpet need change 
 

Sing  : Nada H.H.K. 
 

Date: 17/4/2022 
 

Room No. :1st floor 
 

Job : 1st floor need 
paint 

 
Sing : Nada H.H.K 
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 tpermanent Equipmen-Semi   سجل الموجودات الثابتةالسجل الرابع عشر: 

وهةةةةةةو السةةةةةةجل الةةةةةةذي ٌسةةةةةةجل فٌةةةةةةه اعةةةةةةداد االجهةةةةةةزة او المعةةةةةةدات التةةةةةةً ٌحتاجهةةةةةةا النزٌةةةةةةل 

مثةةةةةةةل مجفةةةةةةةف الشةةةةةةةعر والبطانٌةةةةةةةة محةةةةةةةدودة وحسةةةةةةةب طلةةةةةةةب النزٌةةةةةةةل  بوعةةةةةةةدادوتكةةةةةةةون 

ئٌةةةةةة وماكنةةةةةة حاللةةةةةة كهربائٌةةةةةة وٌكةةةةةون علةةةةةى نسةةةةةختٌن تحفةةةةةظ لةةةةةدى الممسةةةةةم وٌكةةةةةون الكهربا

وتعنةةةةةةةةةً  Off( او Oجةةةةةةةةةرد هةةةةةةةةةذه االجهةةةةةةةةةزة نيةةةةةةةةةف سةةةةةةةةةنوي ، وٌسةةةةةةةةةتخدم ميةةةةةةةةةطلح )

 الجهاز عاطل .

Date checked 
1/1/2022 

Date checked 
1/6/2021 

Date checked 
1/1/2021 

Item 

4(2/off) 6 6  Electric raiser 
 ماكنة حاللة

7 7 7 Electric iron 
 مكواة كهربائٌة

4(1/off) 5 5 Hair drier 
 مجفف شعر 

10 10 10 Electric blankets 
 بطانٌة كهربائٌة

Signature  

H .H .K 
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 GUESTS LAUNDERY       سجل غسٌل النزالءالسجل الخامس عشر: 

 وٌكـــون على شكل نسختٌـــن :

 نسخة إلى المدبرة . -1

 نسخة لدى مسؤولة البٌاضات  -2

 وتكون خدمــــة ال سٌل على نوعٌـــن :

 .ساعة 24خدمة  -1

 .ساعة 48خدمة  -2

 وتكون تكالٌف الخدمة االولى اكثر من تكالٌف الخدمة الثانٌة.   

 

 GUESTS LAUNDERY  -سجل غسٌل النزالء 

DATE:  
DAY : 

 
Signature  
L.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETURNED 

 ارٌخ االستالمت

SERVICE 

 الخدمة

ROOM NO. 

 رلم الغرفة

NAME 

 االسم

1/1/2022 24Hour 104 Mr.Samir  

1/1/2022 48Hour 107 Miss. Moore 
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                                   Room Inventory     سجل جرد الغرفعشر:  السجل السادس

 :هنالن طرٌمتٌن لجرد الغرف

 ٌكون على شكل نسختٌن :

 .المدبرة االولى تحفظ لدى -1

 .لسم الحسابات الثانٌة ترسل الى -2

كافةةة محتوٌةةات ال رفةةة اي ٌةةتم جةةرد ال ةةرف كةةل علةةى تشةةمل تسةةجٌل  الطرٌمتتة االولتتى : -1

 حدة ، عند ادخال اي لطعة اثاث ٌجب ادخالها فً السجل.
 

Date checked Description 

1/1/2022 1/1/2021 1/1/2020 

2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

1-single mattress 
 
2- Double Mattes 

 
3- Set of Drawars 

 
4- Arm chair 

 
5- Bed side table 

 
6- Mirror 

 
7-Luggage stool 

 
8- Dressing table 

 

ٌةةةةةةتم جةةةةةةرد محتوٌةةةةةةات الطةةةةةةابك كاملةةةةةةة ، اي تكةةةةةةون اعةةةةةةداد لطةةةةةةع  الطرٌمتتتتتتة الثانٌتتتتتتة : -2

  .االثاث حسب عدد ال رف فً الطابك 

ٌن فةةةةةً رد كمةةةةةا مبةةةةةجةةةةةال( غرفةةةةةة سةةةةةٌكون 30ف فةةةةةً الطةةةةةابك )راذا كةةةةةان عةةةةةدد ال ةةةةة مثتتتتتال :

 :السجل لثالث غرف 

ً  مل هذا السجل فً كل طابك حٌث كل طابكعٌ  الطابك االول بسجل فً لائمة والجرد ٌتم سنوٌا

1rst floor                                             149 - 101ٌبدأ من غرفة 

 
 االجنحة

101 '102'149           
103'104'105 

 علىكل جناح ٌحتوي 
 أسرة مفردة 9أسرة مفردة =  3

 
 غرفة بسرٌر كبٌر

108' 109  '110 
أسرة كبٌرة 3المجموع =  

 
 
 

 
 غرفة مزدوجة
119 - 130 

سرٌر مفرد 22المجموع=   
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 curtains & Blankets Changed والبطانٌات سجل تغٌٌر الستائر  عشر: السابع جلالس

 ن على شكل نسختٌن :ٌكو

 المدبرةاالولى تحفظ لدى  -1

 تحفظ لدى مسؤول البٌاضات الثانٌة -2

  Curtains &Blankets Changed        سجل تغٌٌر الستائر والبطانٌات 

 

Date: 
Day : 

Blankets 
 

Curtains 

1- All third floor 
 

2- ALL Second floor  
           Except 201,202,203 

 
3-All first floor except 
    111,110.109 

1-coffee shop  
 

2- Night club 
 
 

3- All first floor except  
    102,106,120   

 
4- All second floor except 
       220,208 

 
Signature 
H .H .K 
or L.K 
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 Store order book  سجل طلبٌة المخزن عشر : السجل الثامن

ٌمةةةةوم لسةةةةم التةةةةدبٌر بتمةةةةدٌم طلةةةةب تجهٌةةةةز المسةةةةم بمةةةةواد ومعةةةةدات التنظٌةةةةف اسةةةةبوعٌاً او 

 ،المطلوبة على الطوابك شهرٌاً وٌتم توزٌع المواد 

 ٌكون هذا السجل على نسختٌن :

 .االولى  إلى لسم التدبٌر -1

 لثانٌة إلى المخزنا -2

 

Store order book 

 Date:                      التارٌخ:                                                            

 Day:                         الٌوم :                                                            

  Department: Housekeeping            لسم التدبٌر الفندلً المسم :

Please supple the following 
 

Number 
 

   Articleمواد                                  

20 
 

50 
 

50 
 

5 
 

60 
 

40 
 

Bleach 
 

Liquid Soap 
 

Floor cloths 
 

Scrubbing brushes 
Toilet paper 

Kleenex 

 

Signature   
H .H .K 
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 Accident bookسجل الحوادث عشر : السجل التاسع

معلومةةةةةةات الحةةةةةةوادث التةةةةةةً ٌتعةةةةةةرض لهةةةةةةا النةةةةةةزالء فةةةةةةً بعةةةةةةض الفنةةةةةةادق تطبةةةةةةع نمةةةةةةاذج ب

 موضح بالنموذج التالً كماوموظفً الفندق 

 وٌكون بثالث نسخ 

 .النسخة االولى للمدٌر -1

 .باإلسعافالنسخة الثانٌة للمائم  -2

 .بمى فً سجل الحوادث لدى المدبرةالنسخة الثالثة ت -3

 

 

 

 

 Accident book                سجل الحوادث          

 االسم : 

 العمر :

 الحادثة :

 التارٌخ:

 الٌوم:

 المكان:

 السبب:

 الشاهد:

 مكان االيابة 

 اسم الدكتور المعالج 

 نوع العالج :

 هل لدٌه لابلٌة للعمل :

 تمرٌر الدكتور: 

 تولٌع المرٌض                   

 تولٌع المدبرة                                                                     
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 ثانًلة الفصل الـــاسئ
 
 
 
 
 

 / اذكر السجالت التً ٌتم استخدامها فً لسم التدبٌر الفندلً .عددها وبالل تٌن؟1 

 :التالٌةتمبال .  موضحا علٌه حاالت ال رف / ارسم سجل التمرٌر الٌومً المرسل إلى لسم االس2 

 وحدة التبرٌد عاطلة 101غرفة-1       

 مش ولة من لبل شخيٌن 102غرفة  -2       

 النزٌل دفع حسابه وغادر. 103غرفة -3       

 . غرفة مش ولة من لبل اإلدارة 104غرفة -4       

 ة أم  .ال رفة غٌر مستعملة نظٌفة منذ لٌل 205غرفة  -5       

 ٌوجد بطالة على الباب عدم اإلزعاج 206غرفة -6       

 . النزٌل لم ٌنم فً ال رفة 207غرفة -7       

 النزٌل مدد الامته . 301غرفة  -8       

 نستعمل لحفظ االمتعة والحمائب لوفد رٌاضً . 304غرفة  -9       

 المتولعة .غادر النزٌل لبل انتهاء مدة الامته 310غرفة  -10       

 /  ارسم سجل اليٌانة موضحا علٌه ثالثة من األمثلة ؟3 

 / امأل الفراغات التالٌة :4 

 حٌث ٌتضمن كافة المعلومات حول الموظف؟ ----------بر سجل بطالة الموظف بمثابة ٌعت -1

مةةةا المفمةةةودات العادٌةةةة تحفةةةظ بعةةةد ا ----------تحفةةةظ المفمةةةودات الثمٌنةةةة بعةةةد تسةةةجٌلها فةةةً  -2

 .--------تسجٌها لدى 

 .       -------------و  --------وي على نوعٌن هًكتكون خدمة ال سٌل وال -3

 ال رفة. ----------امام كل رلم ٌسجل فٌه -----------فً ورلة تمرٌر حالة ال رف ٌوجد  -4

 . ---------وٌجب تثبٌت ذلن فً  ----------ضمن بطالة تسمى  ٌكون ت ٌٌر ال رفة للنزٌل -5

ـا دولٌةةاً ٌكةةون هنةةان ولةةت محةةدد لتسةةلٌم ال رفةةة مةةن لبةةل النـةةـزٌل عنةةد الم ةةادرة متفةةك علٌهــةة -6

 وبعدها اذا توخر النزٌل ٌدفع اجور اضافٌة لنيف ٌوم .نهاراً  -----------بٌن 
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 ثة امثلة ؟/ ارسم سجل طلبٌة المخزن موضحا علٌه ثال5 

 وبالل تٌن ؟    / اذكر اهم الرموز المستعملة فً سجل حضور واجور العاملٌن 6 

 واجور العاملٌن موضحا علٌه اهم الرموز المستعملة؟ / ارسم سجل حضور7 

 /اشرا سجل غسٌل النزالء ثم ارسم السجل موضحاً علٌه مثالٌن؟8 

 ؟ علٌه اربعة امثلةموضحاً / ارسم سجل ت ٌٌر الستائر والبطانٌات 9 

 اربعة امثلة و    ندري الخارجً  ثم ارسم السجل موضحاً علٌه اشرا  سجل اللو/ 10 

 العربً واالنكلٌزي؟ بالل تٌن          

 وبالل تٌن ؟ أمثلة/ارسم سجل المفمودات موضحا علٌه ثالثة 11 

 / إلى كم لسم تمسم المفمودات عددها .وكٌف ٌتم حفظ المفمودات؟12 

 إلى لسم التدبٌر الفندلً بت ٌٌر  باإلٌعاز االستمبال/عدد االسباب التً بموجبها ٌموم لسم 13 

 ؟غرفة النزٌل حسب طلبه        
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 مهارات وواجبات إدارة العاملٌن فً لسـم التـدبٌـــر الفـنـدلــــً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الثالـث
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 مهـارة رسـم جـداول العـمــل  –اوالً 

تستعمل جداول العمل فً الفنادق لضمان سٌر العمل فً الفندق بصورة جٌدة عن طرٌك كتابة 

لتوزٌع المهام على عدد العمال الموجودٌن فعالُ لهذا الٌوم، وهنالن جدول اعمال مسبماً، وعمل خطة 

 جداول عمل ٌومٌة واسبوعٌة و شهرٌة تستخدم لهذا الغرض.

 -المالحظات المهمة فً رسم أو وضع جداول العمل هً :  -ثانٌاً 

توزٌع العمل على العاملٌن عند وجود نمص فً الكادر، حٌث ٌكلف الموجودٌن بأداء المهام  . أ

 وسد النمص الحاصل فً عدد العاملٌن.

ازدحام العمل دائماً ٌكون ٌوم األحد وفً البلدان العربٌة عادة ما ٌكون ٌوم الجمعة هو ٌوم   . ب

 ذروة العمل.

تغٌٌر الستائر وصبغ الجدران وتغٌٌر أسرة  –وضع جدول لتنفٌذ األعمال اإلضافٌة مثل   . ت

 الغرف ....الخ.

مشرف الوجبة بتسلٌم العمل للمشرف الذي ٌلٌه و ال ٌغادر بعد انتهاء ولت العمل  ٌلتزم   . ث

 الفندق هو عمال الوجبة لحٌن اكتمال عمال الوجبة الالحمة .

 رعة.كسب الولت إلنجاز االعمال بدلة وستنظٌمه بمرونة  لضمان اعداد جدول العمل و . ج
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 -نظام العمل وأٌام العطل والحاالت المرضٌة الخاصة بالعاملٌن : –ثالثاً 

 ةمن اهم االمور التً تدعم فاعلٌة لسم التدبٌر الفندلً وكفاءته فً أداء مهامه هً االنسٌابٌ

الزبائن فً جمٌع الظروف، االمر الذي ٌتحتم على العالٌة الى  واالستمرارٌة فً تمدٌم الخدمات بالجودة

بامتالن المدرة والمهارة فً التعامل مع الكادر بالطرٌمة التً تحمك ضمان الجودة  مشرفً الطوابك

والغٌابات  Sick leave، اإلجازات المرضٌة  Day off  ً حاالت )العطلـــــــالمنشودة فمثالً ف

Absencesلتغطٌة كافة االعمال ( لبعض الكوادر، فعلى مشرفً الطوابك التنسٌك بٌن الكادر الموجود 

والتصرف السلٌم و التخطٌط المناسب الستغالل فرٌك العمل الذي ٌترتب علٌه الذهنٌة العالٌة. ، االمر 

)الكادر( لسد اي نمص فً اعداد العاملٌن والتً لد تطرأ خالل فترة العمل، ففً حالة وجود غٌاب او 

الحاصل بحٌث ال النمص  اجازة او استراحة ألحد العاملٌن ٌتم تمسٌم المهام على الكادر الموجود و سد

 .ٌؤثر سلبا على انجاز المهام الرئٌسة الموكلة لهم
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 -تهٌئة العمال للعمل : -

 -:العمـل ٌجـب مراعــاة ما ٌأتـــًعـند تهٌئـة العمــال للعمــل ووضـع جـدول  او خطـة 

 ساعات العمل  .1

 اولات الطعام للعمال  .2

 اٌام الراحة واإلجازات  .3

 التنظٌف األسبوعً للتجدٌد  .4

 الجرد العام فً األولات التً ٌمل فٌها الزخم  .5

 -: اعداد كوادر لسم التدبٌر الفندلً –رابعاً 

ٌعتبر لسم إدارة التدبٌر الفندلً من االلسام التً لدٌها اكبر عدد من العاملٌن لما له من ثمل فً اداء 

المهام التً تخدم راحة الزبائن فً الفندق األمر الذي ٌترتب علٌه عمل جداول للعاملٌن تحت إدارة 

فً كل وجبة وذلن بناءاً على  التدبٌر الفندلً بٌن وجبات العمل الٌومٌة المختلفة لتحدٌد عدد العاملٌن

متغٌرات عدة تتحكم بعدد العاملٌن بكل وجبة ، واٌضاً و من ناحٌة اخرى فأن تحدٌد عدد العاملٌن فً 

كل وجبة من شأنه أن ٌخفض من المصروفات التً لد تكون مرتفعة مع زٌادة عدد العاملٌن الفائضٌن 

 ن منها:عن العمل وعلٌه هنالن عدة امور تتحكم بعدد العاملٌ

 حجم الفندق. -

 نسبة تشغٌل الفندق. -

 نوع الفندق وتصنٌفه. -

 حجم التدبٌر الفندلً وااللسام التابعة له. -

( عامل فً الوجبة الصباحٌة وذلن لكثافة العمل 252حٌث ٌكون عدد العاملٌن فً الفنادق الكبٌرة )

( عامل بٌنما فً 222 -152والمسؤولٌات، فً حٌن ٌكون فً الوجبة المسائٌة بعدد ٌتراوح من )

 ( وذلن لملة المسؤولٌات فً هذا الولت من العمل. 122 -75الوجبة اللٌلٌة ٌكون من ) 
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 :أولات العمل

  الوجبة الصباحٌة Morning Shift 

 .تبدأ فً الساعة السابعة صباحاً وتنتهً الساعة الثالثة مساءاً          

  الوجبة المسائٌةEvening shift 

 تبدأ الثالثة ظهراً وتنتهً الحادٌة عشر لٌالً وٌمل عدد العاملٌن بها عن الوجبة الصباحٌة.         

  الوجبة اللٌلٌةNight Shift 

تبدأ من الحادٌة عشرة مساءاً وتنتهً فً السابعة صباحاً وتكون الل من عدد الوجبة المسائٌة لملة  

 المسؤولٌات فٌها.

هنالن ساعة بٌن الوجبة الصباحٌة والمسائٌة تتمابل فٌها الوجبات وذلن لتسلٌم العهدة  -مالحظة:

 المعلومات الخاصة بالعمل. وتبادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 
 

 -وجبات طعام العمال :

 تختـلـف اولات ذهــاب العمــال الى الطعـام بعض الشًء بحسـب سٌاسـة ونظـام كل فنــدق.

 من الساعة الثامنة صباحاً الى التاسعة صباحاً. : الفطور -

 من الساعة الثانٌة عشر ظهراً الى الساعة الواحدة ظهراً. : الغداء -

 .من الساعة السادسة واربعٌن دلٌمة مساءاً الى السابعة والنصف مساءاً  : العشاء -

 حتى الواحدة ظهراً.أكثر أولات االزدحام فً الفنادق تكون بٌن الساعة التاسعة صباحاً   -مالحظة:

 Supervisorتعرٌف المشرف  :     –خامساً 

شخصٌة ذات خبرة فً مجال العمل ومهارة فً تنسٌك االعمال وٌكون مسؤول عن مجموعة  

عاملٌن ٌموم بتدرٌبهم وتوزٌع العمل بٌنهم وٌشرف على حضورهم وانصرافهم وكذلن المواد 

 واالدوات التً ٌستخدمونها فً تأدٌة مهامهم. 

 ٌتمثل من اعلى الهرم الوظٌفً بالمدبرة وٌلٌها معاونة المسم ثم المشرفٌن وهم :

 floor supervisor مشرف الطابك                                      1

 public area supervisor مشرف المرافك العامة        2

 linen keeper مسؤول البٌاضات                                         3

        laundry room supervisor مدٌر الغسٌل والكً           4

         uniform keeper مسؤول الزي الموحد    5

 واجبات مشرف الطابك -سادساً 

 eeمسؤول على سٌر العمل فً المسم.  -1

 مسؤول على طابك واحد او على مجموعة غرف .  -2

 مسؤول على الحضور و الغٌاب و االلتزام بالزي الموحد للعاملٌن .  -3

 المناشف ...الخ (. –توفٌر جمٌع انواع البٌاضات المستخدمة فً الغرف مثل )الشراشف   -4

 االشراف على العاملٌن و المنظفٌن و حاملٌن الحمائب .  -5

 اعطاء التعلٌمات الشفهٌة او كتابتها الى العاملٌن .  -6

 نظٌفة من دوالب البٌاضات فً الطابك . توزٌع شراشف  -7

 االشراف على ما تم انجازه من االعمال .   -8

 االشراف على تنظٌف و ترتٌب الدوالٌب فً المخازن.  -9

 تدلٌك الغرف الفارغة و المغادرة منها ألجل الصٌانة و المفمودات .   -12
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 -مهارات مشرفً الطوابك فً تدرٌب العاملٌن والمنظفٌن : –سابعاً 

 ٌتم شرحه علٌهم شفوٌاً او كتابتاً من لبل مشرف الطوابك .  -1

 ٌجب تنظٌم بعض االعمال مثل : -2

 ترتٌب السرٌر.                 - أ

 كٌفٌة استعمال المكنسة الكهربائٌة . - ب

 طرٌمة التنظٌف . - ت

 طرق ازالة البمع من الجدران او السجاد . - ث

 ٌوضع العامل او المنظف تحت االختبار ثالث او اربعة اٌام .  -3

عندما ٌكون العامل او المنظف جاهز للعمل لوحده بعد انتهاء الفترة التدرٌبٌة ، ٌوضع مع العامل   -4

 .مٌاً و لمدة اسبوع من لبل المشرفالٌومً و ٌتم متابعة عمله ٌو
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 مالحظاث تخص انغرفت انفارغت : -ثامنا:
 وجىد انغزفح فارغح فهذا ال ٌعًُ اٌ َقىل تاٌ ال ٌىجد عًم فٍها .تسثة  -

 كم غزفح ٌجة اٌ ذكىٌ جاهشج نهثٍع طىال انىقد. -

 فً انغزف انفارغح عهٍُا انقٍاو تاالعًال انرانٍح :  -

 ذهىٌح انغزفح . . أ

 فرخ انسرائز. . ب

 ايسخ األثاز . . خ

 ذُظٍف انسجاد تانًكُسح انكهزتائٍح . . ز

 انرجهشاخ .انرأكد يٍ وجىد كافح  . ج

 في داخم انحماو:

 اسذة انسٍفىٌ وايسخ أي اثز نهًاء يٍ عهى انًقعد . -1

 ايسخ غطاء انرىانٍد . -2

 ايسخ انًغسهح . -3

 ايسخ انثاٍَى. -4

 ذأكد يٍ وجىد انرجهٍشاخ . -5
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 تنظيف انغرفت بعذ مغادرة نزيم مريض او عنذ حذوث حانت وفاة : -تاسعا :

 االتصال باالستمبال لغلك الغرفة لٌومٌن او ثالثة أٌام 

 جمع وحرق كل شًء ٌعود الى المرٌض من غرفة النوم والحمام . -1

 فتح الشبابٌن . -2

 رفع الترمس وااللداح من الغرفة لتعمٌمها. -3

رفع الشراشف ومناشف الحمام واتالفها سوٌة او تعزل عن بمٌة البٌاضات مع كتابة مالحظة  -4

 ندري.لمسؤول اللو

 كنس ومسح الشرفة واثاث الشرفة باستعمال الماء والمعممات . -5

 تدلٌك الغرفة من حٌث المفمودات والصٌانة. -6

 تنظٌف النوافذ من الخارج بالمعممات. -7

 مسح السمف والحائط باستعمال المعممات. -8

 مسح المجرات والدوالٌب وكل اثاث الغرفة بالمعممات. -9

 مسح بالشامبو والمعممات .كنس السجاد بالمكنسة الكهربائٌة وٌ -12

 ترتٌب السرٌر وإعادة الستائر. -11

 إعادة تجهٌزات غرفة النزٌل. -12

 تدلٌك الغرفة من ناحٌة الترتٌب. -13

 ايا تانُسثح نهذًاو ذرثع َفس انطزٌقح انساتقح ونكٍ ٌرى اسرعًال انًعقًاخ انًزكشِ اثُاء انرُظٍف .
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 غرفة(–حمام–)العامةابعة لمسم التدبٌرالت الطرق الصحٌحة المتبعة لتدلٌك الشعب -عاشرا

 (Bedroomsالطرق الصحٌحة المتبعة فً تدلٌك غرف النوم )

 تدلٌك باب المدخل من الجهتٌن من حٌث االتربة و مكان االصابع و سالمة المفل .  -1

 تدلٌك االزرار الكهربائٌة و ما حولها و امانتها و نظافتها .  -2

 تدلٌك الجدران و السموف من حٌث البمع و وجود العناكب .  -3

 تنظٌف االرضٌة بصورة حٌدة .  -4

 تنظٌف ارضٌة و أثاث البلكون بصورة جٌدة .  -5

 تنظٌف الشبابٌن و حافاتها .  -6

 تنظٌف الستائر و تعلٌمها بصورة جٌدة .  -7

االرضٌة تحتت  -الفرشة مرتبة و نظٌفة  -الشراشف نظٌفة  -ٌجب ان ٌكون )السرٌر مرتب   -8

 ( .السرٌر نظٌفة

 تدلٌك فرش الكراسً من الثموب و البمع .  -9

 –التدوالب  –تدلٌك االثاث المتحركة جمٌعها من ناحٌتة النظافتة و ستالمتها مثتل )التلفزٌتون   -12

 الصور ... الخ(.

 تدلٌك الغرفة من حٌث الترتٌب .   -11

 (Bathrooms)الطرق الصحٌحة المتبعة فً تدلٌك الحمام  

 .بة و مكان االصابع و سالمة المفلباب المدخل من الجهتٌن من حٌث االترتدلٌك  -1

 تدلٌك االزرار الكهربائٌة و ما حولها و امانتها و نظافتها .  -2

 تدلٌك الجدران و السموف من حٌث البمع و وجود العناكب .  -3

 تدلٌك نظافة سلة المهمالت ونفاضة السكائر. -4

 تدلٌك نظافة دورة المٌاه. -5

 تنظٌف البانٌو والدوش.تدلٌك  -6

 تدلٌك تنظٌف المغسلة واللوحة المحٌطة. -7

 تدلٌك نظافة المراٌا وخلوها من طبع األصابع. -8

 تدلٌك وجود جمٌع تجهٌزات الحمام. -9

 تدلٌك نظافة األرضٌة. -12
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 (Public Areas)الطرق الصحٌحة المتبعة فً تدلٌك األماكن العامة 

 تدلٌك نظافة االرضٌات والممرات والصاالت. -1

 تدلٌك نظافة األثاث من كراسً وصور ومناضد من األتربة واألوساخ. -2

 تدلٌك الحمامات العمة من نظافتها وتجهٌزاتها. -3

 تدلٌك نظافة البلكونات والشرفات العامة وكذلن ممرات الحدائك المحٌطة بالفندق. -4

 تدلٌك نظافة لاعات االجتماعات والمؤتمرات. -5

 اكن المحٌطة بها.تدلٌك نظافة الشبابٌن العامة واألم  -6

 تدلٌك نظافة مصعد الخدمة والساللم  الخاصة بالنزالء والعملٌن. -7
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 أوال: غرفت تستعمم ) كمكتب باننسبت نرجال االعمال ( 

 انرانٍح :  تاألشٍاءذجهش انغزفح 

 رفع االسزج . -1

 وضع يُضدج كراتٍح يع يصثاح يُضدي. -2

 جهاس داسىب وجهاس ذسجٍم. -3

 انذاجح.كزاسً دسة  -4

 فً تعض انفُادق ذقدو خديح انرزجًح وخديح االَرزَد . -5
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 ثانيا : غرفت تستعمم نهمقابالث واالجتماعاث :

 ٌجب تحوٌل االسرة . -1

 وضع مكانها منضدة ) اثاث مكتبً( مع كراسً حسب الحاجة . -2

 لرطاسٌة ) ألالم ، دفتر لتدوٌن المالحظات (  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 صانت انجهوس او غرفت االجتماعاث ) انمؤتمراث ( تستعمم نعرض افالح او عقذ اجتماع:ثانثا : 

                                             طاولة . -1

 وضع كراسً حسب العدد المطلوب . -2

 وضع منضدة وجن ماء مع الداح زجاجٌة . -3

 شاشة كبٌرة لعرض التمارٌر المصورة . -4

 .جهاز المٌكرفون والسماعات  -5

 السبورة التفاعلٌة . -6

 أجهزة الحاسوب واالنترنت . -7

 أوراق والالم وحبر ورصاص ) لرطاسٌة( . -8
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 :  LINEN ROOMغرفة البٌاضات  - احد عشر

هً مركز السٌطرة على كافة انواع البٌاضات حٌث تستلم البٌاضات الغٌر نظٌفة من كافة 

 .صالحة لالستعمالااللسام نظٌفة و االلسام و توزٌعها على كافة 

 مختلفة. مواد من مصنوعه االنسجة الن وذلن باألنسجة العناٌة هً : المالبس ماركة

 -شروط مولعها : - اثنا عشر

اب الخلفً او لرب مصعد ٌفضل ان تكون فً الطابك االرضً لرٌباً من لسم الغسٌل و الكً او الب

لفندق ٌتعامل مع غسٌل وكً اذا كان اذلن لسهولة تحمٌل و تفرٌغ البٌاضات خاصةً الخدمات و

حٌث ٌعتبر هذان المولعان مثالٌان وذلن من اجل التوزٌع السرٌع للبٌاضات على خزانات خارجً. 

 البٌاضات الموجودة فً الطوابك.

ال ٌفضتتتتل ان تكتتتتون هتتتتذه الغرفتتتتة لرٌبتتتتة متتتتن لستتتتم المطتتتتبخ وذلتتتتن بستتتتبب امتصتتتتاص االنستتتتجة 

 روائح الطبخ الموٌة.

  -لبات غرفة البٌاضات :متط -عشر  ثالث

الجدران و السموف تكون مطلٌة بطالء فاتح اللون لابل للغسل و ٌفضل ان تغلف بأحد    -1

 أنوع السٌرامٌن .

 ان تكون االرضٌة سهلة التنظٌف .  -2

 التهوٌة و التدفئة  ٌجب ان تكون جٌدة لمنع تكوٌن العفن الفطري على البٌاضات .  -3

 االضاءة الجٌدة و سلم خشبً .  -4

واضتحة متن كتل نتوع لكتل البٌاضتات  ٌحتوي علتى رفتوف مضتلعة لوٌتة و علٌهتا عالمتات  -5

 تسمح بمرور الهواء و التدفئة بصورة جٌدة(. االرفوف المضلعة ضرورٌة ال نه)

 ٌكون الباب ذو لفل لوي ألسباب امنٌة .  -6

متل توفٌر) كاونتر( منضدة لغرض تبدٌل لبٌاضات و لمنع االشخاص الذٌن ال صلة لهتم بالع  -7

 من الدخول الى الغرفة .

توفٌر ماكنة خٌاطة مع ملحماتها و منضدة لتدلٌك البٌاضات، كما ٌجب حفظ كتب التسجٌل و   -8

 التمارٌر فً جراراتها .
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 -واجبات و مسؤولٌات مسؤول البٌاضات : -عشر  رابع

 ٌموم بتوزٌع العمل و ارشاد العاملٌن . -1

 جرد البٌاضات .  -2

 عمل طلبٌة مواد الخٌاطة.  -3

 االشراف  على عملٌة اصالح البٌاضات مع التوجٌه .  -4

 االستفادة من البٌاضات المدٌمة و عمل جدٌدة منها .  -5

 تنظٌم جدول اٌام االجازات للعاملٌن فً غرفة البٌاضات .  -6

 اصالح مالبس النزٌل اذا كانت بحاجة الى االصالح .  -7

 اضات .كتابة تمرٌر المفمودات من البٌ  -8

 تجهٌز الطوابك ببٌاضات نظٌفة .  -9

االستعمال الدوري للبٌاضات بعد الغسل و ذلن لكً ٌمر ولت طوٌل على اعادة استعمالها و   -12

 ال تستهلن سرٌعاً.

 الحفاظ على البٌاضات الجدٌدة و تغلٌفها بأكٌاس مناسبة.  -11

 الحفاظ على نظافة غرفة البٌاضات.  -12

  -طرق نمل وغسل البٌاضات : -عشر  خامس

 ٌتم نمل البٌاضات المستعملة كاالتً :

 جمعها بواسطة الحمائب او العربات لكافة الطوابك .  -1

ترسل بواسطة فتحة موجودة فً الجدار متصلة من غرفة العاملٌن الى غرفة البٌاضات و   -2

 بعدها توضع فً سالل خاصة .

 -طرق خزن البٌاضات : -عشر  سادس

البٌاضات الجدٌدة : ٌجب حفظ البٌاضات الجدٌدة مغلمة و ذلن منعاً من اتساخها و لبل   -1

المناشف  –االبتداء باستعمالها ٌجب ان تغسل و تكوى لكً تزال خشونتها مثل : الشراشف 

 تخزن فً عربات خاصة بمخزن البٌاضات فً الفنادق الكبٌرة ....الخ. و

ل البٌاضات بشكل دوري لدٌمومتها و توضع فً غرفة ٌجب استعما: البٌاضات المستعملة   -2

 البٌاضات على الرفوف المضلعة .

البطانٌات االضافٌة  –الستائر  –بٌاضات للٌلة االستعمال : مثل : البٌاضات الخاصة بالوالئم   -3

 ...الخ . ٌجب تغطٌتها بمطع لماش لمنع الغبار من الوصول الٌها . 
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 -عشر اسباب فحص البٌاضات : سابع

 بسبب اتساخها بالدهون العائدة للمكائن بعد تنظٌفها او غسلها .  -1

 ازالة التأشٌرة عن البٌاضات .  -2

 بسبب عدم غسلها و تنظٌفها بشكل جٌد .  -3

 -آلٌة عمل التوزٌع الدوري للبٌاضات: -عشر  ثامن

االهتمتتام والستتٌطرة علتتى التوزٌتتع ان الطرٌمتتة الصتتحٌحة المتبعتتة فتتً المحافظتتة علتتى البٌاضتتات هتتً 

 الدوري للبٌاضات.

 ان البٌاضات النظٌفة تخزن فً :

العربتتات الموجتتودة فتتً غرفتتة البٌاضتتات لكتتل طتتابك، وهتتذه الطرٌمتتة تستتتعمل فتتً الفنتتادق  -

 الكبٌرة.

فتتً حافظتتات داختتل دوالٌتتب ممفلتتة فتتً كتتل طتتابك، تجلتتب البٌاضتتات النظٌفتتة متتن لبتتل متتوزع  -

رف الى الدوالٌب الخاصة فً الطوابتك ومتن الطبٌعتً ان ٌكتون عتدد البٌاضات او مرتبة الغ

 البٌاضات المستلمة كبٌر لسد حاجة الغرف.

  -المشروبات من البٌاضات:وتجهٌز احتٌاجات لسم االطعمة  –عشر  تاسع

DepartmentFood and everage  

ٌتم توزٌع البٌاضات من لبل عامل الخدمة حٌث ٌموم بجمع وتصنٌف البٌاضات التابعة للمستم مثتال 

 ذلن: اغطٌة الموائد، فوط األٌدي ، فوط تلمٌع األلداح، كٌس عمال الخدمة، فوط ازالة األتربة. 

 الضرورٌة.  وٌتم تجهٌز احتٌاجات لسم االطعمة والمشروبات من البٌاضات للعاملٌن اللٌلٌٌن للحاالت
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 -:Linens  Kinds ofانواع البٌاضات  - عشرون

 اكثر البٌاضات المستعملة فً لسم التدبٌر الفندلً هً :

 LINEN البٌاضات

 BED SHEET WHITE SINGLE شرشف سرٌر ابٌض فردي

 BED SHEET WHITE DOUBLE شرشف سرٌر ابٌض مزدوج

 BLANKET SINGEL بطانٌة لشخص واحد فردي

 BLANKET DOUBLE بطانٌة لشخصٌن

 BED COVER SINGLE غطاء سرٌر فردي

 BED COVER DOUBEL غطاء سرٌر مزدوج 

  MATTRESS PROTECTOR SINGLE والٌة دوشن فردي

 MATTRESS PROTECTOR DOUBEL والٌة دوشن مزدوج

 PILLEW SLIPS اكٌاس وسادة 

 TOWEL HAND منشفة ٌد

 TOWEL FACE منشفة وجه

 POOL TOWEL WHITE منشفة حمام بٌضاء

 BATH MAT ممسحة الحمام
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 الستائر وانواعها  وطرق االعتناء بها : - ونعشر واحد

: هً احد انواع البٌاضات تكون مصنوعة من نوع معٌن من االنسجة لد تكون غالٌة  الستائر -

مصنوعة الكتان مثال ) ستائر غرفة النوم بالفندق (، و لد تكون رخٌصة و مصنوعة من 

 الناٌلون مثال ) ستائر الحمام ( .

 : انواع الستائر -

 ستائر خفٌفة .  -1

 ستائر ثمٌلة .   -2

 : فوائد الستائر -

 تظهر الغرفة اكثر جماالً و رولاناً .  -1

 تغطً على العٌوب الموجودة على الشبابٌن و الجدران .  -2

 ٌبدو الشبان بحجم اكبر .  -3
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 : طرق االعتناء بالستائر -

الغسل او التنظٌف الجاف ، حٌث بعد مدة سنة من تعلٌمها و هً جدٌدة ٌتم تنظٌف الثمٌلة   -1

منها تنظٌفاً جافاً كل ستة اشهر ، اما الخفٌفة تنظف كل شهرٌن تنظٌفاً جافاً و ال ننسى 

 مناخ المنطمة الموجود فٌها الفندق.

 بائٌة.تزال االتربة عن الستائر بواسطة فرشاة خاصة بالمكنسة الكهر  -2

 الستائر الخفٌفة ) المشبكة (ال تستعمل المكنسة الكهربائٌة فً ازالة الغبار عنها .   -3

وضع حبل جرار فً الستائر و ذلن لعدم مالمسة الستائر بالٌد لكً تبمى محافظة على   -4

 مظهرها النظٌف .

 ٌجب بتدلٌك نهاٌات طٌات الستائر و اشرطتها جٌداً.   -5

الى الداخل من االسفل و ذلن لالستفادة منها فً التحكم  10cmتطوي الستائر بما ٌمارب   -6

 بطول الستائر اثناء انكماش النسٌج عند الغسٌل او التنظٌف الجاف .

 :   Uniformالزي الموحد – ثنان وعشرونإ

لكل عامل فً الفندق طممان من الزي الموحد و ٌتمٌز هذا الزي ببساطته و سهولة الحركة به اثناء العمل 

 كذلن سهولة تنظٌفه وكٌه.و 
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 : Uniform Officerواجبات مسؤول الزي الموحد   -وعشرون  ثالث

 االشراف المباشر على العاملٌن من حٌث الحضور و الغٌابات و سٌر العمل .  -1

 تسلٌم الزي الموحد للموظفٌن الجدد.  -2

 االشراف على التغٌر السنوي لزي كافة االلسام و التغٌرات فً عدد الكادر.  -3

و النوعٌتتتات و الكمٌتتتات تنظتتتٌم الستتتجالت الخاصتتتة بتتتالزي متتتن حٌتتتث االعتتتداد و االحجتتتام   -4

 .االحتٌاطٌة

 االشراف و التنسٌك مع وحدة الخٌاطة .  -5

 : Uniform Workersعمال الزي الموحد  -وعشرون  رابع

 عاملٌن ٌمع على عاتمهم بعض المهام منها :هم مجموعة 

 فرز المالبس المتسخة و عدها و تسجٌلها فً السجل و ارسالها الى الغسل و الكً .  -1

 استالم المالبس ) الزي الموحد ( النظٌفة من الغسل و الكً و ترتٌبها على الرفوف .  -2

 .تغٌٌر االحذٌة المدٌمة للموظفٌن و ٌتم بوالع ٌومٌن فً االسبوع   -3

 مسؤولٌن عن التغٌٌر الٌومً للزي الموحد لجمٌع االلسـام .  -4

 هنالن عامل ٌحل محل المشرف فً حالة غٌابة .  -5
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 -:وعشرون : األعمال والواجبات الختامٌة لمشرفً البٌاضات خمس

 .لسم الغسٌل والكً إلى لنمله الخاصة الحاوٌات فً الرسمً الزي وضع -1

 .منها المتسخة أرلام وتسجٌل المختلفة البٌاضات فرز   -2

 .لالستخدام وصالحٌتها نظافتها من للتأكد المغسولة البٌاضات فحص -3

 .بإصالحها لٌموم الخٌاط إلى الممزلة البٌاضات ارسال   -4

 .جٌدا وعددهم نوعهم ومعرفة منهم كل عد مع رفوف فً الرسمً والزي البٌاضات تخزٌن   -5

 .نظٌفة بأخرى المتسخة المطع بتبدٌل ٌتعلك فٌما الرسمً الزي مشاكل حل   -6

 .البٌاضات وحالة الرسمً الزي من دوري بشكل التحمك   -7

 .األساسٌة الخٌاطة بمبادئ اإللمام   -8

 .الرسمً والزي للبٌاضات الدوري بالجرد المٌام   -9

 اإلجراءات اتخاذ أو الخٌاط إلى وإرسالها إصالح إلى تحتاج التً  البٌاضات من كال فصل -12

 .الالزمة

 .وفعال عام بشكل الالزمة التنظٌف ومواد المعدات توفٌر -11

 اعداد المٌزانٌة السنوٌة بتكالٌف المعدات والمواد المستخدمة فً المسم. -12
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 الشـــكل اعــاله لالطالع
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 أسئلة الفصل الثالث

 : عرف ما ٌأتً : 1س 

 جداول العمل .  -1

 غرفة البٌاضات .  -2

 البٌاضات .  -3

  ماركة المالبس .  -4

 الزي الموحد .  -5

 : علل كل مما ٌأتً : 2س 

 تستعمل جداول العمل فً الفنادق لضمان سٌر العمل بصورة جٌدة .  -1

 ال ٌفضل ان تكون البٌاضات لرٌبة من لسم المطبخ .  -2

 تكون تهوٌة و تدفئة غرفة البٌاضات جٌدة جداً.  -3

 باب غرفة البٌاضات ٌكون ذو لفل لوي .  -4

 االستعمال الدوري للبٌاضات بعد غسلها .  -5

 ٌجب غسل و كً البٌاضات الجدٌدة لبل استعمالها .  -6

 ٌتمٌز الزي الموحد للعاملٌن فً الفندق ببساطته.  -7

 : امأل الفراغات االتٌة بالكلمات المناسبة لها : 3س 

ازدحام العمل فً الفندق ٌكون ٌوم االحد و فً البلدان العربٌة ٌكون فً ٌكون ٌوم   -1

. _________ 

 جداول العمل فً الفنادق تضمن العمل بصورة _________. -2

 ٌجب مراعاة __________ عند تهٌئة العمل للعامل و وضع جداول العمل  لهم .  -3

 ٌوضع العامل تحت االختبار لمدة ________ .  -4

 خزن البٌاضات المستعملة ٌموم العامل __________ . عند -5

 : عدد اهم المالحظات عند وضع جداول العمل . 4س 

 : عدد اهم واجبات مشرفٌن الطوابك فً الفندق )خمسة نمـــاط فمط ( . 5س 

 :عدد متطلبات غرفة البٌاضات فً الفندق . 6س 

 (واجبات عددها . )عشرة نماط منها : مسؤول البٌاضات فً الفندق تمع على عاتمة عدة 7س 

 : ما هً خطوات نمل البٌاضات المستعملة من الطوابك الى لسم الغسٌل و الكً ؟  8س 

 : كٌف ٌتم خزن البٌاضات للٌلة االستعمال ؟ 9س 

 . ة من لسم الغسٌل و الكوي الخارجً: عدد اسباب فحص البٌاضات العائد11س 
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ا ـللـفللً الفنللدق بللأنواع مللن البٌاضللات . اعطللً عشللرة انللواع منه : ٌتعامللل لسللم التللدبٌر الفنللدل11ًس 

 )اكتب المصطلحات باللغتٌن العربٌة و االنكلٌزٌة ( .

 : عدد واجبات مسؤول الزي الموحد فً الفندق . 12س 

 : ماهً االجراءات الواجب اتخاذها من لبل المشرف عند وجود حالة مرضٌة ألكثر من عامل؟13س 

 -المناسبة:: اختر اإلجابة 14س 

 لالعتناء بالستائر تطوى الى الداخل من األسف بما ٌمارب -1

 15cmج.      8cmب.          10cm . أ

 أسباب فحص البٌاضات ٌعود الى : -2

 عدم غسلها      ب. عدم غسلها وتنظٌفها بشكل جٌد    ج. اتساخها . أ

 تغسل وتكوى البٌاضات الجدٌدة لبل استعمالها وذلن لكً -3

 خشونتها    ب. لتنظٌفها        ج. لتغلٌفها تزال . أ

 ٌجب استعمال البٌاضات بشكل دوري وذلن: -4

 لدٌمومتها          ب. لنظافتها         ج. إلزالة خشونتها . أ

 ٌتم توزٌع العمل على العاملٌن عن طرٌك كتابة: -5

 جدول اعمال مسبماً     ب. تهٌئة العمل للعمال         ج. ساعات العمل . أ

 عاملٌن فً لسم التدبٌر الفندلً ٌعتمد على:أعداد ال -6

 حجم الفندق وتصنٌفه      ب. نجاح الفندق            ج. نظافة الفندق . أ

 : ضع عالمة )صح( او )خطأ( ثم صحح الخطأ إن وجد15س 

 من أسباب فحص البٌاضات ٌعود إلزالة التأشٌرة عنها. -1

 انها نظٌفة.غسل وكً البٌاضات الجدٌدة لبل االستعمال للتأكد من  -2

ترسل البٌاضات المستعملة الى الغسل بواسطة فتحة موجودة فً جدار غرفة العامالت الى  -3

 غرفة البٌاضات.

 ال ٌفضل مولع غرفة البٌاضات لرٌب من لسم المطبخ. -4

 تستعمل جداول العمل فً الفندق لضمان سٌر العمل بصورة جٌدة. -5

 دبٌر الفندلً ولت العمل المزدحم. عدم اعطاء اإلجازات للعمال والعامالت فً لسم الت -6
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لفصل الرابعا   

 The Laundry  لسم الغسٌل والكوي  

 laundry supervisor مشرف المسم / مسؤولٌاته وواجباته:

 المسؤًلٌة المباشرة على كل صؽٌرة ًكبٌرة ًمراحل العمل فً لسم الؽسٌل ًالؽسٌل الجاؾ. -1

التًجٌااو ًالتيمااٌم فااً لااًا م بعاا    إلااىالمساااع ة ًالعمااال باة ااافة   إلااىاعطااام معلًمااا   -2

 ًالؽٌاب ًمرالبة الزي المًح .الح ًر 

 ٌم التأك  بأن الؽسٌل العا   الى اليزالم تم تؽلٌفو ًتم تسلٌمو  فً الًل  المح  .  -3

 ٌكًن المسؤًل عن عملٌة خٌاطة ًتصلٌح الرتًق البسٌطة فً حالة ال رًرة .  -4

 ت رٌب العاملٌن ًتًجٌييم بالطرق الصحٌحة .  -5

 مٌم اعمال المًمفٌن ًاع ا  لا مة اً ج ًل اٌام العطل.تي  -6

 كتابة طلبٌة المخزن ًاحتٌاجا  المسم.  -7

 ٌحافم على السجال  التً تخص المسم . -8

 اع ا  لًا م ًفًاتٌر المكًى لليزالم . -9

ل خااالل اًلااا  العماال  -11 تيمااٌم العماال بالتعاااًن مااا مسااؤًل البٌا ااا  ًالمشاارفا  ًخصًصااا

 المز حمة.

 . لٌميا لكً تكًن جاىزة لالستعمالعن المكا ن ًالمع ا  ًصٌايتيا ًالتأك  من تٌكًن مسؤًل  -11

 التأك  من اطفام المكا ن بع  االيتيام من العمل  ًلفل ؼرؾ المسم . -12



94 
 

 كٌفٌة التعامل مع غسٌل النزالء وتطبٌك التعلٌمات الخاصة عند الغسل :

المكتًبة من  لبليم( ًفً حالة اي خطأ ٌجب االتصاال ت لٌك الكمٌة االعتٌا ٌة المستلمة من اليزالم )  -1

ل.  باليزٌل ىاتفٌا

 التأك  من مالبس اليزالم مرلمة لبل الؽسٌل . -2

ل باليزٌال ًاشارا لااو ًاذا كاان اليزٌاال  -3 إذا كاان ؼساٌل اليزٌاال لا  ايكماغ اً تؽٌاار لًياو ت اتصال ىاتفٌااا

ل ٌجب االتصال بمسؤًل الت بٌر الفي لً.  خارجا

ن ؼسٌل اليزالم يسٌج ؼٌر اعتٌا ي اخبر العاملٌن عن طرٌمة خاصاة فاً الؽسال ماا االشاراؾ اذا كا -4

 على كل مرحلة مثالل الؽسٌل ت الكًي ت الطًي .

 من ال رًري اعطام اليصا ح حًل ازالة البما ) ً ا كار  تعلٌما  مثب  طرق ازالة البما(. -5
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 النزالء من لبل االدارة:مالحظات تثبت فً لائمة غسٌل 

بع  الفيا ق تكتب مالحمة ان الفي ق ؼٌر مسؤًل عن ح ًث أي ايكماغ فً اليسٌج عي  الؽسال   -1

 اً أي تؽٌٌر فً لًن المماغ.

 بع  الفيا ق تكتب فً حالة ح ًث أي ايكماغ ٌكًن الفي ق مسؤًل عن تعًٌ  اليزٌل . -2

% اً 5ت ففاً بعا  الفياا ق تكاًن الخ ماة ) باليسبة الى خ مة الؽسٌل ٌختلؾ مان فيا ق الاى اخار  -3

 %( حسب  رجة ًيًع الفي ق .51% اً 25

 باليسبة الى يًع الخ مة فٌكًن حسب اختٌار اليزٌل : -4

  ساعة 24خدمة سرٌعة 

  ساعة 48خدمة اعتٌادٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج لالطالع
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 ترلٌم االنسجة 

 االسباب :

 عي  التعامل ما مكًى خارجً.لتملٌل كمٌة فم ان البٌا ا  ًالمالبس  -1

 ٌميا ح ًث السرلا  . -2

 لميا اختالط ؼسٌل الفي ق ما ؼسٌل الفيا ق االخرى فً حالة التعامل ما مكًى خارجً . -3

الختبار طًل فترة  ٌمًمة البٌا اا  المساتعملة لٌكاًن التعامال بمًجبياا مساتمبالل ماا الشاركا   -4

 الميتجة ليذه اليًعٌا .

 طرق الترلٌم :

 الترلٌم بواسطة الماكنة / -1

على الجية الٌميى للمطعة ٌخاط بخٌط من المطن االحمار ًىاذه  العالماة ٌمكان ان ايًاع االلمشة 

ماع ا سترة الخ مةت زي المطبخ ت فًط ازالة االتربة ت الماًا  الؽالٌاة ًالتاً تكاًن علاى تً ا على كل 

لماكياة علاى المياشاؾ ت الشراشاؾ ت ً اًجاو االؼلب مرلمة ًٌمكن ان يرى بكثرة ىذا التارلٌم بًاساطة ا

ل ما ٌمًم خٌاط الفي ق بيذا العمل .                           الًسا   ت ًاؼطٌو المًا   .ًؼالبا

 هذه الطرٌمة بطٌئة وتتطلب بذل جهد وللٌلة االستعمال بالولت الحاضر. مالحظة :

 نمل الختم / -2

االساااتخ ام ًٌبماااى لمااا ة طًٌلاااة ًٌمكااان اساااتعمالو ٌ ااااؾ بًاساااطة المكاااًاة ًٌكاااًن سااارٌا ًسااايل 

 كذلن لؽسٌل اليزالم .

 اشرطة االسماء/ -3

تحااان اساامام الفيااا ق علااى شاارٌط لطيااً ًىااذا اليااًع ؼااالً الااثمن ًمتعااب فااً الخٌاطااة ًلكييااا تبمااى 

 ثابتة ًايٌمة.
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 الترلٌم بواسطة الحبر/ -4

 ٌل.ًٌكًن ؼٌر مرتب. بسبب ايتشار البمعة اثيام عملٌة الؽس

 اسم الفندق/ -5

ل  ل علااااى اؼطٌااااة المًا اااا  ًٌمياااار االساااام فااااً اساااافل مركااااز المطعااااة ًٌسااااتخ م اٌ ااااا ٌحااااان اعتٌا ٌااااا

 للمياشؾ ً اًجو الًسا   ًاؼطٌة المًا   عي ما تسجل طلبٌة لكمٌا  كبٌرة مييا.

 الزخرفة / -6

الااااى الفيااااا ق الكبٌاااارة ًبتكااااالٌؾ  ) عالمااااة الفياااا ق(تمااااًم المصااااايا بتجيٌااااز البٌا ااااا  المزخرفااااة 

ل اشؾ ت مياشؾ الم م ت ًجو الًسا   ا افٌة مثل الشر  ًىذه الطرٌمة تكًن اكثر اتمايا
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 آالت ومكائن التنظٌف فً لسم الغسٌل والكوي:

 العربات : -1

 عربة نمل البٌاضات تكون الحاجة لها بمختلف احجامها ونماذجها .

ليمااااال البٌا اااااا  ؼٌااااار اليمٌفاااااة مااااان ميفاااااذ البٌا اااااا  الاااااى ماكياااااة الؽساااااٌل ت ٌجاااااب تساااااتعمل  - أ

 ان تكًن مصيًعة من المماغ السمٌن.

 تستعمل ليمل البٌا ا  الرطبة من ماكية الؽسٌل الى ماكية التع ٌل ًالكًي. - ب

العرباااااااا  ذا  الرفاااااااًؾ ًتساااااااتعمل ليمااااااال  البٌا اااااااا  اليمٌفاااااااة ًالمطلًباااااااة الاااااااى ؼرفاااااااة  -ج 

 البٌا ا .

 

 )الصًرة لالطالع(
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 المغسلة المعدنٌة ذات الحوضٌن  -2

 ًتستعمل فً ازالة البما ًفً تيمٌؾ الؽرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتحة لرمً البٌاضات المتسخة ) منفذ البٌاضات( -3

ًتسااااااتعمل فااااااً الفيااااااا ق الكبٌاااااارة المتعاااااا  ة الطًابااااااك حٌااااااث ترمااااااى ماااااان خااااااالل ىااااااذه الفتحااااااة 

البٌا اااااا  المتساااااخة الاااااى لسااااام الؽساااااٌل ًالكاااااًي ت ًعاااااا ة ماااااا تكاااااًن ىاااااذه الفتحاااااة فاااااً جااااا ار 

ًفا اااااا ة ىااااااذا الميفااااااذ ىااااااً  ) ًىااااااذه العملٌااااااة تشاااااابو عملٌااااااة ارسااااااال البرٌاااااا  (ؼرفااااااة العاااااااملٌن 

 اختصار الًل  ًتملٌل الجي  .
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 مٌزان للمٌاس : -4

ًٌساااتعمل المٌااازان لاااًزن البٌا اااا  الؽٌااار يمٌفاااة لبااال ً اااعيا فاااً ماكياااة الؽساااٌل ًىاااذا  ااارًري 

 .كً ال تتحمل الماكية كمٌا  اكثر من امكايٌاتيا مما ٌؤ ي الى تلفيا بسرعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ماكنة الغسٌل : -5

الماام ًىياان برياامج معاٌن لتح ٌا  تحتًي الماكية على جيااز ساٌطرة ٌاتحكم فاً  رجاة حارارة 

 ت المطن ت الكتان ت الياٌلًن ت.....الخ(الصًؾ   رجا  الؽسٌل حسب يًع اليسٌج )

ًتعطااى ااًاماار ليااذه الماكيااة ًذلاان بة خااال بطالااة ذً ثمااًب فٌيااا ًتعماال كجياااز الكًمبٌااًتر ًٌ اااؾ 

ماتياا لتاتخلص مان الماام المتبماً مسحًق الؽسٌل أًتًماتٌكٌا إثيام عملٌة الؽسل ًتشطؾ الماكية ماا ملح

ل .  فٌيا فً يياٌة الؽسل ٌيطفئ الجياز اًتًماتٌكٌا

 جهاز التجفٌف : -6

بعاااااا  االيتيااااااام ماااااان عملٌااااااة الؽساااااال ًٌؤخااااااذ الؽسااااااٌل ًًٌ ااااااا فااااااً جياااااااز التجفٌااااااؾ 

ل ثماااااًب فٌاااااؤ ي حٌاااااث ٌحتاااااًي علاااااى جيااااااز ساااااٌطرة ٌاااااتحكم بااااا فا الياااااًام الحاااااار مااااان خاااااال

 الى تجفٌؾ المالبس.
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 :مالحظة 

ل ايياااااا ال تحتاااااا  الاااااى كاااااًي أماااااا باااااالً الؽساااااٌل  ل تاماااااا ٌجاااااب تجفٌاااااؾ المياشاااااؾ تجفٌفاااااا

مثااااال الشراشاااااؾ ًًجاااااًه الًساااااا   ت شراشاااااؾ الما ااااا ة ترفاااااا مااااان الجيااااااز ًىاااااً رطباااااة لكاااااً 

 تكًى.

 ماكنة تعدٌل الشراشف : -7

تساااااتعمل ىاااااذه الماكياااااة لفااااان الشراشاااااؾ بعااااا  خرًجياااااا مااااان ماكياااااة التجفٌاااااؾ ًالمٌاااااام 

 .يا للكًيبتسطٌحيا ًتيٌ ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكواة الشراشف )رولة( : -8

رًال  ) فاااااااااً الفياااااااااا ق الكبٌااااااااارة لكاااااااااًي  4-3-2ىاااااااااذه الماكياااااااااة تحتاااااااااًي علاااااااااى 

السااااااتا ر ( حٌااااااث تاااااا خل ماااااان احاااااا ى يياٌتيااااااا ًتسااااااتلم ماااااان  -ًجااااااًه الًسااااااا    -الشراشااااااؾ 

 يياٌتيا االخرى.

 ماكنة طوي كبٌرة: -9

ًتعماااااال علااااااى طااااااًي البٌا ااااااا  تعتباااااار احاااااا ى ملحمااااااا  مكااااااًاة الشراشااااااؾ )رًلااااااة(   

ل .  اًتًماتٌكٌا
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 ماكية طًي صؽٌرة -1

 مي  ة تع ٌل المالبس -2

 م ؽط ذً ذراعٌن -3

 الحمالة -4

 ماكية تأشٌر البٌا ا  -5

 ماكية التيمٌؾ الجاؾ -6

 ماكية خٌاطة -7

 المكًاة المجسمة -8

 ًح ة كًي الممصان  -9

 لًحة الكًي ًالمكًاة -11

 

 

 

 

 

 



113 
 

 الحوادث المتولعة 

 االجراءات الواجب اتخاذها فً حالة وجود عطل او كسر فً لسم الغسٌل والكوي .

تبلػ جمٌا السام الفيا ق باساتعمال البٌا اا  بصاًرة التصاا ٌة لتالفاً الايمص اً المشااكل التاً  -1

 تح ث فً لسم الؽسٌل بسبب عطل اح  المكا ن الخاصة بؽسل البٌا ا .

تب ٌل شرشؾ ًاح  من الؽرفة المشؽًلة با ل مان تبا ٌل شرشافٌن لتالفاً  فً بع  االحٌان ٌتم  -2

 اليمص فً البٌا ا .

من الياحٌة االلتصا ٌة ٌتم تب ٌل شراشؾ الؽرؾ المشؽًلة كل ًٌمٌن اً بٌن ٌاًم اخار با ل مان   -3

 التب ٌل الًٌمً .

  فً حالة يمص البٌا ا  استعمال االحتٌاطً من البٌا ا  المًجً ة فً المخزن .  -4

 التنظٌف الجاف . 

ىاااااً عملٌاااااة تيمٌاااااؾ المالباااااس بااااا ًن مٌااااااه ًماااااا ة التيمٌاااااؾ المساااااتخ مة عباااااارة عااااان 

ساااااا ل ماااااذٌب ٌؽمااااار جمٌاااااا المالباااااس ًؼٌااااااب المٌااااااه فاااااً ىاااااذه العملٌاااااة ىاااااً سااااابب تسااااامٌتو 

 بالتيمٌؾ الجاؾ .

 تحضٌر المالبس والبٌاضات  للتنظٌف الجاف :

 ما بٌييا.فً اليزالم للتمٌٌز ً ا عالما  على مالبس  -1

 فحص البما المًجً ة على المالبس. -2

 فحص الجًٌب ًالتأك  من اييا فارؼة. -3

 إزالة االتربة مييا بًاسطة الفرشاة. -4

 تمسٌم المالبس الى مجامٌا حسب االلًان ) البٌ ام ت االلًان   الفاتحة ًااللًان الؽاممة( . -5

 ت الصًؾ ت الحرٌر ت الكتان(.تمسٌم المالبس الى مجامٌا حسب اليسٌج )المطن  -6

 



114 
 

 المحالٌل المستعملة فً التنظٌف الجاف:

الاذي ٌساتعمل فاً التيمٌاؾ  perc))الكٌرًساٌن ت كلًرٌا  الكااربًن تبٌركلاًرً اٌثٌلاٌن ت بٌارن   ساًا ل

الجاؾ ٌصفى بالفلتر من الشًا ب العالمة بو ًٌستعمل لع ة مرا  ًذلن ايو مرتفا السعرت ىذه المحالٌال 

ال تؤثر على االيسجة االصلٌة مثل التيمٌؾ بالمام ًاذا ح ث أي ايكماغ فً االيسجة ًااللمشاة الميمفاة 

 بيذا السا ل فملٌل ج ا ب رجة ال تذكر.

 التً تفسد بعد كل ستة اشهر: المواد

 الصابًن ٌكتسب الصابًن بما سً ام بسبب الرطًبة. -1

 كافة الكحًل المستعملة للصمل مثل : ملما الشبابٌن ت ملما االخشاب براسً. -2

 ًرق التًالٌ  ً الكلٌيكس لابلة لالمتصاص الرطًبة ً إعطام را حة ؼٌر مستحبة. -3

 هاربن:

 و  اخل الميٌية.بع  ب عة أشير ٌصبح صلب ً ٌصعب رج

 النفتالٌن:

 )كًرة العث( ذا  را حة لًٌة ٌجب ان ٌحفم بعٌ ا عن الصابًن ًًرق التًالٌ  ً الكلٌيكس.

 مالحظة:

ٌجااااااب حفاااااام حااااااام  االًكزالٌاااااان ً كافااااااة المااااااًا  الكٌمٌاًٌااااااة السااااااامة المزٌلااااااة للبمااااااا فااااااً 

 ًا حة على ال ًالب الحذر من استعمالو. أشارة ًالب ممفل ً تً ا 
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 إزالة البمع من االنسجة والبٌاضات:

 المواد المطلوبة إلزالة البمع :

 ًعام ًفًطة يمٌفة . -1

 مذٌب  ىيً . -2

 ملح ت لٌمًن . -3

 صابًن . -4

 سا ل ميمؾ. -5

 صبػ االمافر أسٌتًن.  مذٌب -6

 محلًل مثٌلً ) سبٌرتً(. -7

 ؼلٌسرٌن. -8

 الكاربًن(.ىٌ رًجٌن ت برًكسٌ  ت ) كلًرٌ   -9

 مبٌ  مالبس )لاصر(. -11

 محلًل)  سبٌرتً ابٌ () الكحًل(. -11

 امًيٌا. -12

  مالحظة:

 ٌجب ازالة البما الج ٌ ة فًراُ ) حال ح ًثيا(. -

اسااااااااتعمال ىااااااااذه الماااااااازٌال  تتطلااااااااب عياٌااااااااة فا مااااااااة فااااااااالبع  مييااااااااا ساااااااارٌا االلتياااااااااب  -

  .ةًاالحتراق ًالبع  االخر سام من الممكن  ان ٌتلؾ االيسج
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 التنظٌف الجاف 

ان عملٌة ترتٌب ًارسال ًاستالم ًحفم المًا  التً تيمؾ بالتيمٌؾ الجاؾ ٌكًن مسؤًل البٌا اا  اً 

 ر ٌس المسم ىً المسؤًل علٌيا .

 البٌاضات المستعملة فً الفندق والتً تنظف تنظٌفا جافاً هً :

 الستا ر -1

 اؼطٌة االسرة  -2

 البطايٌا   -3

 الزي المًح   -4

 مالبس النزالء التً تنظف تنظٌفاً جافاً هً :

 فساتٌن ) الصًؾ ًالحرٌر ( -1

 فساتٌن السيرة -2

 الب ال   -3

 اربطة العيك  -4

 VALETTALLORالخٌاط الخصوصً    
 
   واجباته 

 ٌمًم بتصلٌح مالبس اليزالم مثل تب ٌل السحابا  / كؾ حشاٌة الثٌاب / خٌاطة ال كم . -1

 . المًح  الخاص بجمٌا السام الفي قخٌاطة الزي  -2

 خٌاطة الشراشؾ ًالستا ر ًاؼطٌة الًسا  .  -3
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 غسٌل البٌاضات 

 :الماركة 

ً ااااا الماركااااة للعياٌااااة باايسااااجة ًذلاااان الن االيسااااجة مصاااايًعة ماااان مااااًا  مختلفااااة فااااً بعاااا  

للتعااارؾ  االحٌاااان ٌصاااعب تمٌٌزىاااا فلياااذا الؽااار  صااامم  الماركاااة . لمسااااع ة الزباااا ن ًالعااااملٌن

 على يًعٌة اليسٌج ًطرٌمة الؽسٌل .
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 الرموز واالشارات العالمٌة التً تستعمل للغسٌل فً الماركة
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 طرٌمـــة ازالة البمـــع من كافة االنسجـــة والسجاد:

 المحاسن و المساوئ و طرٌمة العناٌة بالسجاد:

 المتحرن او الثابت:السجاد 

 ٌصيا السجا  من الصًؾ اً من االيسجة الصياعٌة ً تكًن خالٌة من المطن ً االلٌاؾ.

 محاسن السجاد:

 ٌجعل حجم الؽرفة اًسا -1

 ٌساع  على ت ف ة الؽرفة -2

 ٌميا ايتمال االصًا  -3

 ٌميا التزحلك -4

 مساوئ السجاد:

 ٌجما التراب -1

 ٌحترق عي  سمًط السكا ر علٌو -2

 لبل الحشرا  مثل العثمعر  للتلؾ من  -3

 اللًن لابل للتؽٌٌر عي  سمًط اشعة الشمس علٌو -4

 كلفتو ؼالٌة -5

 االعتناء بالسجاد:

 ٌجب ان ٌفرغ السجا  فًق ار ٌة ملسام ً تفرغ لطا لماغ لطيٌة تحتو. -1

 ع م ً ا اثاث ذا  ارجل ح ٌ ة فًق السجا  الرطب. -2

 االعتيام بحافا  السجا  فً يياٌا  الباب. -3

 الًبر الماىر من السجا .ع م سحب  -4
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 :عملٌة الغسٌل الفندلٌة وطرٌمة التخطٌط لها 

 ٌحتوي لسم الغسٌل فً الفنادق على دائرة اساسٌة تحتوي على الخطوات التالٌة:

ٌجب علاى عماال الفيا ق جماا كال البٌا اا  ًاؼطٌاة السارا ر الؽٌار  جمع البٌاضات المتسخة: -1

ً عيا فً كل  ًر فً العربة الخاصة بيات ًٌميا تماماا ان يمٌفة ًتجمٌعيا معا فً سلة اً ٌتم 

 ٌتم استخ ام اي مييم لل ًٌؾ اي سبب من االسباب.

ٌأتً فً المرحلة الثايٌة العمال لكً ٌمًمًا بجما كل البٌا ا  ًالمالٌا  من كل طابك لكاً ٌاذىبًا 

 بيا الى المؽسلة.

حٌح ًلام تتلاًث مان االر  اً لام ٌصابيا ٌجب على المشرفٌن التأك  أن البٌا ا  مجمعة بشكل ص

 اي شًم عن طرٌك الخطأ مثل سٌر االشخاص علٌيا.

ٌاتم يمال البٌا اا  ً المالٌاا  بًاساطة العرباة الاى لسام  نمل الفراش المتسخ الى لسم الغسٌل: -2

الؽسٌلت ً ىيا ٌجب على المخاتص بالتأكا  بعا م ًلاًع اي مان البٌا اا  علاى االر  حتاى ال 

 .تتلًث بااتربة

ٌجاب ان تكاًن ميطماة فارز الؽساٌل كبٌارة جا ا فاً الفيا قت  فرز البٌاضاات مان الازي الرسامً: -3

ًٌجب اال تؤثر ىذه العملٌة على اي يشاط اخرت اي الب  من ىيالن تؽطٌا  اخاى لياا تكفاً لٌاًم 

 ًاح ت ًٌجب فرز الؽسٌل ن طرٌك البمات ًالحجمت ًاليًعت ًااللًان.

ٌماًم الطاالم بتمساٌم الؽساٌل الاى  فرز البٌا ا  ًالازي الرسامًتبع   الغسٌل والتنظٌف الجاف: -4

 فعا  ًٌب أ يمليم الى الؽسالةت من االف ل ًزن الى المؽسلة للتأك  ان الؽساالة لمتحمال باأًزان 

 زا  ة عن ف رتيا ًىذا بالتأكٌ  سٌؤثر على يمافة ًجً ة الؽسٌل.

ا لباال الؽسااٌل ًذلاان لتملٌاال تكلفااة فااً بعاا  االحٌااان تسااتلزم بعاا  البٌا ااا  التعاماال مااا البماا

التشؽٌلت فمعمم الفيا ق تستخ م مًا  كٌمٌا ٌة مثل المبٌ اا ت الميمفاا  ًذلان ٌاتم اثياام عملٌاة 

 الؽسٌل ب ال من جعليا فً خطًة مسبمة لبل الؽسل.

بع  االيتيام من عملٌة ؼسل المالبست ٌأتً ىيا  ًر المجفؾ لتجفٌؾ المطا المختلفاةت  التجفٌف: -5

 ٌختلؾ ًل  المجفؾ ًفما للمالبس. ًىيا

ٌجب ان ٌعتم  المجفؾ اٌ ا على عملٌة التبرٌ ت حتى ٌتم التبرٌ  تا رٌجٌا اثياام التجفٌاؾ كاً ال 

 تتأثر البٌا ا  بفعل التبرٌ  المفاجئ اً التؽٌٌر فً  رجا  الحرارة.



111 
 

م بشكل آلاً فاً على الرؼم أن عملٌة طً البٌا ا  اً المالبس تت و الزي الرسمً: طً البٌاضات -6

 الكثٌر من ااماكن اال ان الفيا ق مازال  تستخ م الطً بالٌ .

سااعة علاى االلال  24ٌتم تخزٌن االشٌام التً تم طٌيا جٌ ا ًرصيا ًفما ليًعيات ًٌف ل ان تترن لم ة 

 لبل استخ اميا مرة ثايٌة ًذلن لكً ٌزٌ  من عمرىا.

 ائها :الشروط الواجب مراعاتها لبل ازالة البمع واثن

لطيً( فالمًا  التً تستعمل فً المطن ال تستعمل ما الحرٌر اً  -حرٌري -يًع اليسٌج )الصًفً -1

 الصًؾ )اال المجفؾ مييا(.

لااًن اليسااٌج: ابااٌ  ام ملااًن ثاباا  اً ؼٌاار ثاباا  الن اللااًن االبااٌ  تسااتعمل معااو كافااة المااًا   -2

فتستعمل معيا مًا  معٌياة للمحافماة علاى الكٌمٌا ٌة اما الملًيا  ً االلمشة الحرٌرٌة ً الصًفٌة 

 الًاييا ً يسٌجيا.

 يًع البمعة اذا كاي  حًٌايٌة ام يباتٌة ًذلن لمعرفة الما ة التً ٌجب استعماليا ةزالة البمعة. -3

عي  ح ًث البمعة: ىل ىاً ح ٌثاة ام ل ٌماة فااذا كايا  ح ٌثاة سايل  ازالتياا اماا الم ٌماة فتحتاا   -4

 ا  الكٌمٌا ٌة ش ٌ ة التأثٌر.ازالتيا الى استعمال المً

 ازالة البمعة لبل ؼسل المطعة حتى ال تثب  ًتصعب ازالتيا اً تيتشر مسببة بمعا اخرى. -5

 ازالة آثار اليشام لبل استعمال المًا  المزٌلة للبما. -6

 اذا كاي  البمعة معلًمة المص ر فتزال بالما ة التً تياسبيا. -7

لتيا الل المًا  مفعًال اييا ال ت ر اليسٌج فاذا لم تج  اذا كاي  مجيًلة المص ر فٌستعمل فً ازا -8

 يفعا فتستعمل معيا المًا  االلًى مفعًال.

استعمال عا ة طارق بساٌطة عً اا عان طرٌماة ًاحا ة تكاًن الماا ة المساتعملة فٌياا لًٌاة التاأثٌر  -9

 بحٌث تؤ ي الى تلؾ االيسجة.

 ازالة اثار المًا  المستعملة حتى ال تؤثر باليسٌج. -10

 استعمال االحما  ً االسس )الملًٌا ( المًٌة التأثٌر بالرؼم من ازالتيا للبمعة بسرعة. ع م -11

 معا لة االحما  حٌن استعماليا بملًٌا  خفٌفة كالبًرق اً اليشا ر. -12

 معا لة الملًٌا  حٌن استعماليا بأحما  خفٌفة  عٌفة التأثٌر كحم  الخل. -13

ة ًااللمشة الحرٌرٌة ًالصًفٌة الن ذلان ٌاؤثر ع م ً ا المساحٌك مباشرة على االيسجة الملًي -14

 علٌيا تأثٌرا سٌ ا ًٌيبؽً فً ىذه الحالة استعمال المساحٌك ميحلة فً المام.
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 كٌف ازٌل البمع العنٌدة من المالبس البٌضاء:

مالعك من الصً ا الى ربا كًب من المام. تخلط العجٌية ًتً ا على  4خ م الصً ا ًذلن بة افة است

تفاارن بًاسااطة فرشاااة اساايان ً تتاارن لماا ة ساااعة علااى االلاال ثاام تؽساال لطعااة المالبااس ًتجفااؾ البمااا ً 

 لٌمة ثم ٌتم  15ًستحصل ؼلى يتٌجة را عة. ا افة لطرا  من عصٌر اللٌمًن على البمعة مباشرة لم ة 

 ؼسليا ًتجفٌفيا.

 احتٌاطات السالمة الواجب اتباعها عند استعمال المواد الكٌمٌائٌة:

 المالبس الًالٌة لبل استخ ام المًا  الكٌمٌا ٌة.ٌجب لبس  -1

 ع م الت خٌن اً االكل اً الشرب لطٌعا  اخل المختبر. -2

ٌجب تخزٌن المًا  الكٌمٌا ٌة السامة ًالخطرة فً اماكن معٌن بعٌ ا عان متيااًل االشاخاص  -3

 الؽٌر معيٌٌن ًالذٌن لٌس ل ٌيم خبرة فً التعامل ما ىذه المًا .

المابلة لاليفجار بعٌ ا عن مصا ر الليب ً االماكن التً تكًن فٌيا  رجة ٌجب تخزٌن المًا   -4

 الحاراة عالٌة ًٌجب ع م تعر يا مباشرة الشعة الشمس اً تعرٌ يا للسمًط اً االص ام.

 ٌجب حفم المًا  المابلة لالشتعال بعٌ ا عن الليب. -5

 ستخ ام ٌجب تح ٌ  م ى سمٌة المًا  الكٌمٌا ٌة لبل التعامل معيا ًذلن بأ -6

Materials Safety Data Sheets (MSDS)   باال ااافة الااى ذلاان ٌسااتعان بعبااارا

 .Risk & Safety phrases (R&S)االمان ً الخطر ال ًلٌة للمًا  الكٌمٌا ٌة 

 ًٌ ح يًع الخطر على كل عبًة من عبًا  المًا  الكٌمٌا ٌة. -7

 ٌجب ع م لمس اً تذًق اي ما ة كٌمٌا ٌة. -8

 لفم بأي حال لحسب السًا ل.ٌجب ع م استعمال ا -9

 ٌجب ؼسل الٌ ٌن بالمام ًالصابًن عي  االيتيام من العمل.  -10
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 :Material Safety Data Sheets (MSDS)اوراق السالمة للمواد الكٌمٌائٌة 

 تعرٌؾ الميتج. -1

 التركٌب الكٌمٌا ً للما ة. -2

 ًصؾ االخطار المتًلعة من استعمال الما ة. -3

 الًاجب اتخاذىا اذا ما ًلا عي  العمل بيذه الما ة.االسعافا  االًلٌة  -4

 طرق اطفام الحرا ك الياجمة عن الما ة. -5

 االجراما  الًاجب اتباعيا فً حالة التسرب. -6

 استخ ام الطرٌمة الصحٌحة لحفم الما ة ً التعامل معيا. -7

 الحماٌة الشخصٌة من حالة التعر  لمخاطر ىذه الما ة. -8

 كٌمٌا ٌة.خًاص الما ة الفٌزٌا ٌة ً ال -9

 مرًؾ ثبا  الما ة ًتفاعالتيا. -10

 معلًما  عن م ى سمٌة الما ة. -11

 م ى تأثٌر الما ة على البٌ ة فً حالة التسرب. -12

 الطرٌمة الصحٌحة للتخلص من الما ة. -13

 الطرٌمة الصحٌحة ليمل الما ة. -14

 معلًما  لايًيٌة ليا عاللة بةيتا  الما ة ًكٌفٌة التعامل معيا. -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 إزالة البمع من األنسجة والبٌاضاتطرٌمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة المزٌلة للبمعة البمـــــعة ت

 استخدام اللبن ) الحلٌب ( بمعة الشوكوالتة -1

 باودر )صودا الخبز(استخدام بكٌنج  بمعة الشاي والمهوة -2

 استخدام الثلج بمعة العلن -3

 استخدام األسٌتون بمعة صبغ االظافر -4

 استخدام ) الحلٌب و النشأ و الماء البارد( بمعة الحبر -5

 استخدام الماء البارد والملح بمعة الدم -6

 استخدام التنظٌف الجاف بمع على مالبس الحرٌر -8

 بمعة افرازات العرق -9

 ومزٌل العرق

)ٌتم فركها بالماء الدافئ مضاف الٌه االمونٌا وبنسب 

 اجزاء من الماء وجزء واحد من االمونٌا( 3)

 او استخدام الخل

 استخدام اللٌمون او سكر اللٌمون بمعة الفاكهة -11

 تجفف وتزال بواسطة المكنسة الكهربائٌة بمعة الطٌن -11

 المكواة  بمعة الشمع  -12

 مسحوق الغسٌل التاٌت بمعة الدوندرمة -13
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 جدول درجة حرارة الماء ودرجة حرارة المكواة لألنسجة

 درجة حرارة المكواة درجة حرارة الماء النسٌج

 عالٌة  91o المطن االبٌض

 عالٌة 61o  المطن الملون 

 عالٌة o -91 o 61 الكتان

 دافئة  31o -45o الحرٌر والصوف

المنسوجات الٌدوٌة 

 والصناعٌة

31o باردة 
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  عًًنهاٌح انعًم انًى

يياٌة مًسم الصٌؾ اً الشتام ًٌمًم بؽلك طابك اً ع ة طًابك ًفً اكثر الفيا ق تمًم بؽلك الفي ق 

 ىذه االثيام ٌكًن كمٌة العمل كبٌرة باليسبة لمسم الت بٌر الفي لً فً اثيام ؼلك الفي ق ًالى فتح الفي ق.

 تج ٌ  ًتؽٌٌر ال ٌكًرا  ًالترمٌما . ةعا ةً ٌكًن الًل  جٌ ا مًل  ؼلك الفي ق المًس ٌد:دالتج

تجيٌزا : عي  المٌام بعملٌة الجر  لبل ؼلك الفي ق ٌتم تؽٌٌر اً تب ٌل بع  المًا  الم ٌمة بأخرى طلب ال

م االفتتاا( ًتشمل ًتح ٌرىا لبل فتح الفي ق )أي مًسج ٌ ة ًٌتم تسجٌليا فً طلبٌة خاصة لٌتم شرا يا 

 المًا  ًالمع ا  :

 ا  الؽسٌل فً لسم الؽسل ًالكًي.كافة المع ا  الكيربا ٌة مثل المكيسة الكيربا ٌة ًماكي -1

مًا  ًا ًا  التيمٌؾ ًمًا  تجيٌز ؼرفة اليزالم مثل ) الصابًن ت ًرق التًالٌ  ت كلٌيكست  -2

 مع ا ( .

 السي المىحد للمىظفيه والعمال. -3

 البياضات . -4
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 عنذ غهك انفنذق :

  انًفشوشاخ انناعًح

الًسا   ترسل الى المؽسلة ) للتيمٌؾ الجاؾ( ًٌجب  ٌةلستا ر ت اؼطٌة االسرة ت الملٌا  ت اؼطا . أ

 ان تكًن جاىزة لالستعمال لبل اعا ة افتتاا الفي ق .

 : ترسل الى المؽسلة للتيٌ ة .  البطايٌا . ب

 االسرة ًاالطمم : تيمٌؾ من بماٌا الطعام ًٌجب ان تؽلؾ بشرشؾ  لميا االتربة . .  

مااؾ ًتبمااى فااً مكاييااا امااا السااجا ة الصااؽٌرة السااجا  الصااؽٌرة ًالكبٌاارة: : السااجا ة الكبٌاارة تي . ث

تيمااؾ ًتلااؾ ًتؽطااى اً تبمااى فااً مكاييااا اً تً ااا علااى الساارٌر بعاا  تؽلٌفيااا اً تً ااا فااً 

 ال ًالب. السجا  الصًفٌة ٌجب ان تحفم من العث باستعمال المبٌ ا  الخاصة    العث.

 ٌن اعا ة فتح الفي ق.جمٌا االًراق المًجً ة فً المجرا  تب ل ًال ت ا أًراق ج ٌ ة اال ح .  

 خاصة. بأؼطٌةاالثاث ٌجما فً ًسط الؽرفة ًتؽلؾ  . ا

ال ٌحتا  الاى فً الفي ق ًالستا ر المعلمة ًالمبطية اذا كاي  معلمة الل من سية ٌعتم  على مكان ًجً ىا 

الؽسااٌل باال تيمااؾ بالمكيسااة الكيربا ٌااة امااا السااتا ر المًجااً ة بااالمطعم تيمااؾ كاال شااير لًجااً   خااان 

 .رالسكا 

ل المابت ٌجاب ان بات التٌ يفا اا  الساكا رمثل الصًر ت المجالـ  ت سلة الميماال  ت  المواد الصغٌرة:

 تيمؾ من االتربة ًتؽسل جٌ ا ًتحفم الى ًٌم ما لبل فتح الفي ق.
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 :انصٍانح

الج ران تؽسل اذا كان ذلن  رًرٌا اً ٌتم صبؽيا ًاذا كاي  مؽلفة بًرق التؽلٌؾ ًٌحتا  الى  -1

ًكذلن كافة المع ا  الكيربا ٌة يمام  )بلن سًٌج(تب ٌل ٌمكن تؽٌٌر ذلن .الكيربا ٌا  مثل 

 الت ف ة ًالتبرٌ  ٌجب ان ٌتم صٌايتيا اذا كان ذلن  رًرٌا .

افة حمام ًكذلن كل من حً  التًالٌ  ًالشطافة ًالبايًٌ ًكفحص المام البار  ًالحار فً ال -2

 ة اليًام .الحيفٌا  ًاالر ٌة ًكذلن مفرؼ
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  تكانٍف عٍش انعًم فً لغى انتذتٍش انفنذلً )االيىال(

المٌزايٌة السيًٌة لمسم الت بٌر الفي لً تحسب تفاصٌل التكالٌؾ للمع ا  ًالمًا  المستخ مة فً  ةع ا 

 المسم من ياحٌة السعر ًالتكلفة حٌث ٌمكن ان تمٌم اً تخمن ًفما لما ٌأتً :

 كتب طلبٌا  الزىًر . -1

 جر  البٌا ا  ًالزي المًح . -2

 تكالٌؾ لسم الؽسٌل ًالكًي . -3

 يٌزا  ( .طلبٌا  المخازن ) التج -4
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 االجشاءاخ االينٍح اثناء غهك انفنذق :

 التأك  بان جمٌا الشبابٌن مؽلمة . -1

 . التأك  من اؼالق الكيربام ً صيابٌر المام -2

 التأك  من اآل  اطفام الحرٌك المًجً ة فً الفي ق . -3

 التأك  من ان جمٌا المفاتٌح ل  سلم  الى الم ٌر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كٍفٍح انتعايم يع انحٍىاناخ انضاسجانىلاٌح: 

لؽر  الح  من ايتشار الحشرا  ًالمًار  فً الفي ق ٌجب اتباع الخطًا  التالٌة للًلاٌة ًلكً ٌتم 

 المحافمة على بياٌة الفي ق ًع م ايتمال مسببا  الع ًى ًالم ام على الحشرا  :

المًا  الؽذا ٌة من المحال  الخاصة بيا ًازالة  برفااتباع اليمافة العامة  اخل الفي ق ًذلن  -1

المًا  الزا  ة ) الف ال  االخرى( ًالتً تع  مص را ميم لتؽذٌة الحشرا  ًتكاثرىا ا افة الى 

ًتً ا بعٌ ا عن  كٌاس ياٌلًن اً برامٌل محكمة الؽلكازالة االًساخ ًٌمٌا ًتً ا فً ا

 محال  تح ٌر الطعام.

ً لكً ال ٌتًفر المام ًالرطًبة للحشرة ) حٌث الحشرا ( تف ل تصلٌح ايابٌب المام الصاف -2

 االماكن الرطبة.

االجراما  السلٌمة ًالصحٌحة  ًن  كًيياا افة الى ذلن ٌجب تطبٌك التعلٌما  الخطابٌة  -3

 التأثٌر على اليزٌل.

 )للؽسٌل لؽر  لتل الحشرا  المًجً ة فٌيا( . اللًي ريرفا الستا ر ًارساليا الى  -4
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ل ًالٌب ًؼسليا بالمًا  الميمفة ًالمعممة بالمام ًالصابًن ًالفرشاة ًبشكل  ًري تيمٌؾ ا -5

 اسبًعً .

 ًم بًطة بحٌث تميا  خًل الحشرا  . ان تكًن مجيزة بأبًاب محكمة الؽلك الرفًؾ ٌجب -6

 التأك  من خلً مًا  التجيٌزا  من الحشرا  . -7

 ٌث ذلن ٌشجا على ايتشار الحشرا  .لب الفارؼة حعاالمتياع عن تجمٌا الصيا ٌك ًالميايً ًال -8

ع م تؽلٌؾ الرفًؾ ًال ًالٌب بطبما  متع  ة من الًرق ًالياٌلًن التً تًفر مكان الختبام  -9

 الحشرا  .

ً ا المشابن المع يٌة على كافة فتحا  المييًال  ًالمجاري االخرى لرب المؽاسل لميا تسرب  -11

 الحشرا  مييا.

فيٌٌن مت ربٌن ًتح  اشراؾ  لبلام المكافحة الكٌمٌاًٌة من بع  كل ىذه الخطًا  اعاله ٌجب اجر -11

 متخصص .
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 االععافاخ االونٍح

 االونٍح اإلععافاخيا يعنى 

االسعافا  االًلٌة ىً المساع ة التً ٌم ميا الشخص المسعؾ الى الشخص المصاب لتخفٌؾ  تعيً

 االصابة اً احٌايا االيماذ من المً  المحمك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 االونٍح : تاإلععافاخانششوط انىاجة اتثاعها 

 تشخٌص الحالة المر ٌة . -1

 تم ٌر حجم المساع ة التً ٌجب تم ٌميا . -2

 يمل المرٌ  الى المستشفى. -3
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 انًىاد انتً ٌحتىٌها صنذوق االععافاخ االونٍح :

 ًالجراثٌم للجرا ًٌستعمل للجرًا الصؽٌرة .البالستر ىً ما ة تميا  خًل المام  -1

 بكرا  من ال ما ا  . -2

 لطا لماغ معممة مختلفة الشكل تستعمل لتؽطٌة ال ما ا  . -3

 الشاغ ٌستعمل فًق الجرا . -4

 المطن -5

 المحرار . -6

 ملمط صؽٌر طبً. -7

 ممص. -8

 ما ة معممة مثل ال ٌتًل. -9

 مسكن لآلالم )كاالسبرٌن ت البراسٌتًل(  -10

 العٌن .محلًل الًٌرٌن لؽسل  -11

 بٌكاربًيا  الصً ًٌم للمع ه  -12

 مرىم للحرًق . -13
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 انىلاٌح ين انحىادث انًتىلعح فً انفنذق :

   انحىادث انًتىلعح فً انفنذق هً :

 م ، الغرق ، الحريك ، التسمم بغاز اول اوكسيد الكاربىن ( )الكهرباء ، التسم

 انىلاٌح ين انحىادث :

 ٌن .ام فً مكان ًالمطيرةاالحتفام بالكٌماًٌا   ًالمًا  ًالمحالٌل ًالسًا ل الميمفة  -1

عااا م حفااام الماااًا  الكٌمٌاًٌاااة ًالميمماااا  ًؼٌرىاااا مااان الماااًا  لرٌباااة مااان االؼذٌاااة اً مخااازن  -2

 الؽذام ًالطعام .

 الشعلةاذ كثٌرا ما تيطفئ  شعلتو ايطفام يارالتأك  من ألفال مفاتٌح اً صيبًر مًل  الؽاز بع   -3

 ًىً ما زال ٌتسرب ميو ؼاز .

طاة بالؽازل ًمؽ مكشًفةلٌس   اسالن الكيرباممن تًصٌال   اخرالتأك  ًباستمرار من ًل   -4

 .ٌحٌطياالذي 

فً الفي ق ًكذلن ثبا  لًا م سلم الفي ق المستمل لبل الصعً  علٌو  الساللمالتأك  من سالمة  -5

 .اصالحا  اي ال  اماً ا مرتفلً ا اً اح ار شًم 

من االيزالق ًالصاق لطا )ميشفة ل م( على البالط  الحماما فً  التًاج  مالحرص ًالحذر اثيا -6

 فً حً  الحمام اً البايًٌ. الستٌنًً ا لطا  الحماما ار  

الشرفا   ًالتأك  من سًر طارئ رًرة ًجً  صٌ لة متكاملة استع ا ا للحاجة ًاحتٌاطا اي  -7

على السلم اً عي  تعلٌك حاجة معٌية حتى تأمن   فتحتا اليًافذ ًتًخً الحذر عي  الصعًًكذلن 

 التعثر اً الًلًع .ع م 
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 انهىحاخ انضٌتٍح واننمىػ جضء ين انذٌكىس

  اهًٍح انهىحاخ انضٌتٍح

 ًر فً الفي ق لع ة اسباب :ًحا  الزٌتٌة ىامة فً مجال ال ٌكتعتبر الل

الج ارٌة الفارؼة حالة من ع م التًازن المتجايس ان ًجً  لًحا  زٌتٌة جمٌلة تخلك المساحة  -1

 ٌجذب االيتباه ًًٌجو االيمار الى ايحام مختلفة من الؽرفة .

 ًتحمٌك تًازن لل ٌكًر المختص بالؽرفة . الفراغالحاجة الى اللًحا  لس   -2

بيذه الطرٌمة ٌشعر بالراحة اليفسٌة ًىً ٌمتا  نٌ فا المرم لتأمل اللًحا  المعلمة على الج را -3

 بصره بالمجمًعة الزخرفٌة المتياسمة بشكل ٌتياسب ما طرز الؽرفة .

  ًرا بارزا ما م مًن اللًحة. اةطارٌلعب  -4

طراز االثاث حٌث ٌجب اختٌار اللًحا   اللًحا  ٌجب االخذ بيمر االعتبارًلبل اختبار  -5

 ً الؽرفة.بشكل ٌتياسب ما الطراز المًجً  ف
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 اسئـــلة الفصل الرابع

 

 / هنالن مالحظات ٌتم تحرٌرها على لائمة الغسٌل من لبل ادارة الفندق . عددها؟1س

 / اذكر بنماط كٌفٌة التعامل مع غسٌل النزالء وتطبٌك التعلٌمات الخاصة عند الغسٌل ؟2س

 والكوي . عددها؟/ هنالن مسؤولٌات وواجبات لمشرف لسم الغسل 3س

 / اذكر بنماط اسباب ترلٌم االنسجة والبٌاضات ؟4س

 /عدد طرق الترلٌم ؟5س

 / عدد اآلالت المستعملة فً لسم الغسٌل والكوي؟6س

 / ماهً المعدات والمواد المطلوبة إلزالة البمع؟7س

 / اذكر مالبس النزالء التً تنظف تنظٌفاً جافاً ؟8س

 فً الفندق والتً تنظف تنظٌفاً جافاً؟/ ماهً البٌاضات المستعملة 9س

 / هنالن معدات ومواد إلزالة البمع . عددها؟11س

 / كٌف  ٌتم ازالة البمع التالٌة من االنسجة والبٌاضات  ؟11س

 بمعة العلن  -1

 بمعة الدم  -2

 بمعة الحبر -3

 بمعة الدوندرمة  -4

 بمعة افرازات العرق -5

 بمعة الطٌن  -6

 بمعة صبغ االظافر -7

 بمعة الشاي والمهوة -8

 بمعة الشكوالتة -9
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 / علل ما ٌأتً:12س

 لماذا ٌعتبر الترلٌم بواسطة الماكنة غٌر مرغوب به ؟ -1

 ٌستعمل المٌزان لوزن البٌاضات الغٌر نظٌفة لبل وضعها فً ماكنة الغسٌل ؟ -2

 ما فائدة فتحة رمً البٌاضات المتسخة ) منفذ البٌاضات ( ؟ -3

 ٌجب تجفٌف المناشف والخاولٌات تجفٌفاً تاماً ؟ -4

سائل الذي ٌستعمل فً التنظٌف الجاف ٌصفى بالفلتر من الشوائب العالمة وٌستعمل لعدة ال -5

 مرات ؟

 / عرف الماركة ؟ ولماذا صممت 13س

 / 14س

 اذكر درجة حرارة المكواة لألنسجة التالٌة  -أ      

 المطن الملون -1

 المنسوجات الٌدوٌة  -2

 الحرٌر والصوف  -3

 المطن االبٌض  -4

 الكتان -5

 اذكر درجة حرارة الماء لألنسجة التالٌة  -ب    

 المنسوجات الٌدوٌة والصناعٌة -1

 الحرٌر والصوف -2

 المطن االبٌض  -3

 الكتان  -4

 المطن الملون -5

 / امالء الفراغات االتٌة: 15س 

 من المواد المطلوب إلزالة البمعة   ............................ و ......................  -1

 خدمة الغسٌل حسب اختٌار النزٌل خدمة  .................... و .............ٌكون اختٌار  -2

 تزال بمعة الفاكهة بواسطة  ...................... وبمعة الطٌن بواسطة..................                          -3

 وبمعة الشاي والمهوة بواسطة .........................

من البٌاضات المستعملة فً الفندق والتً تنظف تنظٌفا جافا هً...................... و  -4

                                   ..................... 

        درجة حرارة الماء للصوف والحرٌر..............  والمطن االبٌض والكتان  ...........                                      -5

درجة حرارة المكوات للحرٌر والصوف.......................                                        -6

 والمنسوجات الٌدوٌة و الصناعٌة  ........................
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/ ماااا هاااً االجاااراءات الواجاااب اتخاااذها فاااً حالاااة حااادوث عطااال او كسااار فاااً احاااد مكاااائن لسااام 16س

 الغسٌل والكوي 

    VALETALLOR/ اذكر واجبات 17س

/ فً دائشج لغى انغغم وانكىي هنانك يجًىعح ين انخطىاخ انتً ٌتى انتخطٍظ نهاا إلجاشاء عًهٍاح 11ط

 انغغٍم وانكىي عذد هزه انخطىاخ يع ششح واحذج ينها فمظ؟

 / ياهً انششوط انىاجة اتثاعها لثم وأثناء إصانح انثمع؟11ط

 نح تمعح عنٍذج ين انًالتظ انثٍضاء؟/ اششح تاختصاس كٍفٍح اصا20ط

/ ٌىجذ فً لغى انتذتٍش انفنذلً وانفنذق تشكم عاو يىاد كًٍٍائٍح ياهً احتٍاطاخ انغاليح انىاجة 21ط

 اتثاعها عنذ اعتعًال هزه انًىاد؟

 /عشف نهاٌح انعًم انشعًً ؟ واركش اهى االجشاءاخ االينٍح اثناء غهك انفنذق. 11ط

 /عهى أي اعاط ٌتى احتغاب انًٍضانٍح انغنىٌح نمغى انتذتٍش انفنذق ؟ تٍَن رنك 11ط 

 /عذد تنماط اعثاب اعتثاس انهىحاخ انضٌتٍح هايح فً يجال انذٌكىس .20ط

 / عشف االععافاخ االونٍح ؟ واركش انششوط انىاجة اتثاعها تاإلععافاخ االونٍح.21ط

 افاخ االونٍح ) خًغح فمظ ( ./عذد انًىاد انتً ٌحتىٌها صنذوق االعع22ط

ٌجة اتثاع انخطىاخ انتانٍح نهىلاٌح وانحذ ين انتشاس انحششاخ وانحٍىاناخ انضاسج فً انفنذق  /23ط

 عذد )خًغح فمظ( . 

 / هنانك نماط ٌجة اتثاعها نهىلاٌح ين انحىادث انًتىلعح فً انفنذق عذد )خًغح فمظ( .24ط
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 تم بعون هللا


