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 ملخص البحث:

ٌعتبر الخزف من أهم الخامات التً تتناسب مع العمارة والتصمٌم الداخلً ، وله من الجمالٌات التً تجعل منه مناسبا  

إلستحداث العدٌد من التصمٌمات الخزفٌة المبتكرة سواء المجسمة أو المسطحة ، وٌعد الخزف بصفة عامة من أنسب 

تارٌخ ، لما ٌتمٌز به من مقاومة للعوامل البٌئٌة، وٌتمتع الخزف أٌضا الخامات المعمارٌة حٌث إرتبط بالعمارة منذ فجر ال

بالعدٌد من الجمالٌات التشكٌلٌة واللونٌة ، وٌعتبر أٌضا من الخامات زهٌدة الثمن متوفر بسهولة وله العدٌد من طرق 

مع المنتجات المتنوعة، وهذه التشكٌل الٌدوٌة والصناعٌة ، باإلضافة لتنوع الطٌنات المستخدمة وخصائصها التً تتناسب 

الممٌزات المتعددة للخزف تجعل منه مقصدا لمصممً التصمٌم الداخلً لإلستفادة منه فً الحلول الجمالٌة للفراغ 

المعماري،  وألهمٌة الفراغ الداخلً للمنشآة الفندقٌة فإن تصمٌمها ٌكون من خالل إضافة المكمالت لها مثل نباتات الزٌنة 

واألثاث والمفروشات والجدارٌات..الخ ، وٌبرز دور تصمٌم الفراغ الداخلً للمنشآة الفندقٌة فً إٌجاد  وعناصر اإلضاءة

أفضل الحلول التصمٌمٌة والوظٌفٌة والبٌئٌة والخدمٌة ، هذا باإلضافة لإلهتمام بفخامة المكان وعوامل الجذب له ، والتً 

ه، ،  ومن هنا جاءت فكرة البحث فى تسلٌط الضوء على  العالقة تتمثل فً كثٌر من األحٌان فً الجدارٌات المبتكرة فٌ

التكاملٌة بٌن تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة والتصمٌم الداخلً الفندقً، مما ٌتٌح فرص عمل للعدٌد من المصممٌن والحرفٌٌن 

م التصمٌم وٌمكن من فتح مشارٌع صغٌرة لهم، لما له من قٌمة إقتصادٌة ، وكذلك الربط بٌن مصمم الخزف ومصم

 الداخلً للخروج بتصمٌمات متمٌزة ومتالئمة مع طبٌعة المنشآت الفندقٌة ومتطلباتها.

 الكلمات المفتاحية: 

 التصمٌم الداخلً الفندقً. –الجدارٌات الخزفٌة  –العالقة التكاملٌة 

Abstract: 

 Ceramic is one of the most important raw materials suitable for architecture and interior 

design, It has the aesthetics that make it suitable for the creation of many innovative ceramic 

designs, whether stereoscopic or flat, Ceramic is generally considered to be one of the most 

suitable architectural materials and has been associated with architecture since the dawn of 

history, Because it is characterized by resistance to environmental factors, ceramic also has 

many aesthetic and colorful aesthetics, It is also considered a cheap raw material readily 

available and has many methods of manual and industrial formation, In addition to the 

diversity of the used tiles and their characteristics that suit the various products, and these 

multiple features of ceramics make it a destination for interior designers to benefit from the 

aesthetic solutions of the architectural space, and the importance of the internal space of the 

hotel, the design is by adding supplements such as ornamental plants and elements of lighting, 

furniture, furnishings and murals etc. The role of designing the interior space of the hotel is 

highlighted in finding the best design, functional, environmental and service solutions, in 
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addition to the importance of the place and its attractions, often in the innovative murals. 

Hence the idea of research is to shed light on the complementary relationship between the 

design of ceramic murals and hotel interior design. This provides jobs for many designers and 

craftsmen; it is possible to open small projects for them, because of its economic value, as 

well as the connection between the ceramic designer and interior designer to come out with 

designs that are distinctive and appropriate to the nature of the hotel facilities and 

requirements. 

Key words: 

Complementary relationship  - Ceramic murals - hotel interior design.  

 مشكلة البحث :

 افتقار التصمٌم الداخلً للعدٌد من المنشؤت الفندقٌة فً مصر لوجود جدارٌات خزفٌة حدٌثة ذات قٌمة جمالٌة .  .1

الداخلً للمنشآت الفندقٌة الحدٌثة منن خنالل مندخل كٌف ٌمكن بناء عالقة تكاملٌة ترتبط بها الجدارٌة الخزفٌة بالتصمٌم  .2

 جمالً لتصمٌم الجدارٌات الخزفٌة.

 أهمية البحث :

 إٌجاد عالقة تكاملٌة للربط بٌن تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة والتصمٌم الداخلً الفندقً. .1

 اإلستفادة من الخزف وممٌزاته وجمالٌاته فً تصمٌم جدارٌات المنشآت الفندقٌة. .2

 إنشاء صناعات صغٌرة لتصمٌم وإنتاج الجدارٌات الخزفٌة بشكل متخصص للمنشآت الفندقٌة.  .3

 الربط بٌن مصمم الخزف والمصمم الداخلً إلٌجاد أفضل الحلول التصمٌمٌة التً تتالئم مع المنشآت الفندقٌة. .4

 فروض البحث:

 تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة للبهو الداخلً للفنادق ٌحقق قٌم جمالٌة وإقتصادٌة.  .1

 وجود عالقة تكاملٌة بٌن تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة وبٌن التصمٌم الداخلً للمنشآت الفندقٌة.  .2

 تحقق طرق تشكٌل الخزف وتقنٌات معالجة السطح قٌمة جمالٌة فً تصمٌم جدارٌات المنشآت الفندقٌة. .3

 البحث:أهداف 

 ٌهدف البحث إلى تصمٌم جدارٌات خزفٌة فً عالقة تكاملٌة مع التصمٌم الداخلً للمنشآت الفندقٌة. .1

 تحقٌق قٌم جمالٌة وإقتصادٌة وبٌئٌة من إستخدام الجدارٌات الخزفٌة فً التصمٌم الداخلً للمنشآت الفندقٌة. .2

 لفندقٌة.إقامة مشارٌع صغٌرة لتصمٌم وإنتاج الجدارٌات الخزفٌة للمنشآت ا .3

 منهجية البحث :

 ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى التجرٌبً وذلك من خالل النقاط التالٌة :

 توضٌح لمفاهٌم تصمٌم الجدارٌات والتصمٌم الداخلً. 

 عرض لبعض الجدارٌات الخزفٌة التً ارتبطت بالمنشآت الفندقٌة. 

 التصمٌم الداخلً الفندقً.بعض المقترحات لإلستفادة من تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة فً  

 مقدمة :

تنرتبط المنشنآت الفندقٌنة بالعدٌند مننن مجنامت التصنمٌم لمنا لهننا منن أهمٌنة ، وتعند منطقننة صنالة اإلسنتقبال والكناونتر فننً   

الفنننادق المختلفننة محطننا ألنظننار المصننممٌن إلخراجهننا بؤفضننل تصننمٌم حٌننث أنهننا أول األمنناكن لتواجنند الزائننرٌن بالفننندق ، 
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تكون ذات تصنمٌم ممٌنز ٌعبنر عنن مسنتون المنشنآة الفندقٌنة، ولنذا فإننه منن األهمٌنة وجنود جندارٌات فنً صنالة وٌجب أن 

اإلستقبال لزٌادة رونق المكان، ولما تتمتع به الجدارٌات الخزفٌة من العدٌد من الممٌزات مثنل إقتصنادٌة الخامنة وجمالٌنات 

ئة فإنها تكون من أكثر الجندارٌات مالئمنة للتصنمٌم النداخلً للمنشنآت التشكٌل ومعالجات السطح، باإلضافة لتوافقها مع البٌ

الفندقٌة ، وفً ظل إفتقار الكثٌر من صامت اإلسنتقبال بالفننادق لوجنود الجندارٌات الخزفٌنة فنً التصنمٌم النداخلً لهنا فنإن 

ندقٌنة تحقنق قٌمنا جمالٌنة ٌهندف إلنى تصنمٌم جندارٌات خزفٌنة فنً عالقنة تكاملٌنة منع التصنمٌم النداخلً للمنشنآت الفالبحث 

وإقتصادٌة ، كما تمكن من قٌام مشارٌع صغٌرة متخصصنة فنً تصنمٌم وإنتناج جندارٌات خزفٌنة للمنشنآت الفندقٌنة ٌتعناون 

 فٌها مصمم الخزف والمصمم الداخلً.

 أوال: مفهوم العالقة التكاملية

نا َتَكاَمنلَ  ٌعرف التكامل بالندمج، و نها بعض  نَل بعض  وهنو الجمنع بنٌن صناعــــــــــنـات مختلفنة تكمنل بعضنها ،  األَشنٌاء  : كمل

ا وتتعاون فً الوصول إلى غرض واحد    (1)انترنت/. بعض 

 وٌقصد بها فً البحث التكامل والدمج والربط بٌن تصمٌم الجدارٌات الخزفٌة والتصمٌم الداخلً للمنشآت الفندقٌة.

 

 الجداريات الخزفية ثانيا: 

 مفهوم الجداريات: 

الجدارٌات فن اجتماعً ٌعكس الواقع اإلقتصادي والتارٌخً للمكان، وٌراعنً فٌهنا الوحندة بنٌن الفنن والمعمنار فكنل منهمنا 

 (6صفٌة/  ٌعمل علً خدمة امخر.)القبانً،

وقد شجعت جهات الحكم المحلً بؤوربا تنفٌنذ الكثٌنر منن مشنروعات اللوحنات الجدارٌنة فنً زخرفنة مشنروعات اإلسنكان، 

 ((Turner,Jan/p336أن فن  الجدارٌات  تعد من وسائل التجمٌل غٌر المكلفة. علً أساس

 الجوانب الوظيفية للجداريات:

تعتمنند بننناء الجدارٌننة وتصننمٌمها علننً العدٌنند مننن الوظننائف الهامننة منهننا الوظٌفننة التسننجٌلٌة ل حننداث السٌاسننٌة، الحربٌننة 

ً لعصر ما، ثم تؤتً الوظٌفة اإلعالمٌة وهً لغة مباشرة محسوسة والتارٌخٌة، وتسجٌل المحتوي الثقافً والواقع اإلجتماع

، ثم تؤتً الوظٌفة الجمالٌنة إلضنفاء طنابع جمنالً علنً البٌئنة ٌضنمن رفنع مسنتوي النذوق العنام للمجتمنع، وكنذلك الوظٌفنة 

معرفٌة، كمنا تصننف التربوٌة فٌجب أن ٌرتبط موضوع الجدارٌة بوظٌفه اجتماعٌة اخالقٌة، واخٌرا تظهر أهمٌة الوظٌفة ال

الجدارٌات الً الجدارٌات الداخلٌة والجدارٌات الخارجٌة، وهناك بعنض المقومنات والمواصنفات التنً ٌجنب مراعاتهنا فنً 

 الجدارٌة  سواء كانت داخلٌة أو خارجٌة منها:

 الخامة المستخدمة فً الجدارٌة ومدن مالئمتها للعوامل البٌئٌة. .1

 توزٌعها علً الجدارٌة.طبٌعة اإلضاءة المتوفرة وكٌفٌة  .2

 التصمٌم الداخلً للمكان وإرتباطه بالجدارٌة وأبعادها. .3

 مالئمة التقنٌات المنفذ بها الجدارٌة مع طبٌعة المكان. .4

 مراعاة نوعٌة الجمهور ومدي ثقافته فً ترجمة وفهم محتوٌات الجدارٌه. .5

 (321،21)اندراوس، عماد فاروق/ مراعاة القٌم اللونٌة للجدارٌة وارتباطها مع كمٌة اإلضاءة.  .6

 الوصول إلً رإٌة جدٌدة ومعاصرة بطرٌقة ٌسهل تنفٌذها بالتقنٌات المختلفة. .7

 التؤكٌد علً بساطة التكوٌن ووضوح وقوة الفكرة. .8
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الحرٌة الكاملة للفنان لكٌفٌة تنفٌذ المعالجات الجدارٌة , لتمثل خٌال المصصم الخصب. )نصٌر، عبد الخالق حسٌن /  .9

136،135 ) 

وتعتبننر الجنندارٌات الخزفٌننة مننن أفضننل الجنندارٌات مالئمننة للعوامننل البٌئٌننة المختلفننة، حٌننث تتنننوع تلننك الجنندارٌات بتنننوع 

الطٌنات المستخدمة، طرق التشكٌل، وتقنٌات معالجات األسطح الخزفٌة، وٌمكن للجدارٌنة الخزفٌنة التعبٌنر عنن العدٌند منن 

مع التصمٌم الداخلً ألي مكان، باإلضافة للقنٌم الجمالٌنة واإلقتصنادٌة التنً تتمٌنز المفاهٌم التً ٌقصدها المصمم فً تكامل 

 بها الجدارٌات الخزفٌة.  

 ثالثا: مفهوم التصميم الداخلي الفندقي

: هو منزل مإقت ل فراد المسافرٌن حٌث ٌستطٌعون قضاء وقت الراحة فٌه، غالبا  ما تسمى أعمال الفنادق صنناعة الفندق

، تعد صناعة الفنادق من الصناعات القدٌمة فهً صناعة ترجع فنً نشنؤتها إلنى  Accommodation Industryالرضا

 العصر الرومانً، ومن الممكن وضع الفنادق تحت أربعة تقسٌمات:

  الفنااادق التجاريااةTransit Hotels Commercial Hotels هننً الفنننادق التننً تننوفر الخنندمات الضننرورٌة :

 ٌسافرون والذٌن ٌقٌمون فً الفنادق لمدة قصٌرة.للعابرٌن والذٌن 

 فنادق امستجمام Resort Hotels هنً التنً تقنع فنً المنناطق السنٌاحٌة وغالبنا  منا تنوفر إمكانٌنات ووسنائل الترفٌنه :

 والراحة.

 فنادق اإلقامة Rudimental Hotels:  هً جحره فً منزل حٌث تتوافر الخدمات الفندقٌة بالكامل وهنو مكنان إٌنواء

 على أساس موسمً أو على أساس دائم.

 فنادق توجه خدماتها إلى امجتماعٌات Convention Hotels  :  ًاجتماعنات أو منإتمرات و منن فنادق تعقد بها ه

 الممكن عقد هذه امجتماعات فً فنادق امستجمام .

فاصل واضح بٌن أننواع الفننادق فنً المندن الكبنرن ونجند أن الفنندق الواحند ٌقندم كنل أننواع الخندمات، وتقسنم  ولٌس هناك

الفنادق الى عدة فئات بحسب عدد النجوم والتً ٌتحدد علٌها أسعار اإلقامة والخدمات التً ٌقدمها الفندق. ) السنوسى، على 

 (. 36 – 27محمد / 

 : RECEPTION بهو الفندق ) صالة اإلستقبال(

أهم ما ٌمٌز هذا القسم عالقته المباشرة مع الننزمء والنذي ٌجنب ان ٌتوسنط الفنندق لسنهولة التعامنل معهنم، ممنا ٌجعنل لهنذه 

المساحات اهمٌة تمٌزها عن غٌرها من الناحٌة المعمارٌة ، وٌرعى أن تكون طاولة التسجٌل وامسنتقبال فنى مكنان واضنح 

 المبهر لكونه الواجهة الرئٌسٌة للفندق ومحتوائه على أهم فعالٌات الفندق. به، وٌتمٌز بالتصمٌم الداخلً

 : RECEPTION DESKطاولة االستقبال 

تتمٌز طاولة امستقبال بؤهمٌنة ممٌنزة بحٌنث ٌجنب أن توضنع بشنكل مرئنً ومباشنر فنً البهنو النداخلً للفنندق، وان         

أن ٌكننون لكننل فننندق دون اسننتثناء طاولننة اسننتقبال واحنندة علننى األقننل،  شننكل الطاولننة ٌتبننع التصننمٌم العننام للفننندق كمننا ٌجننب

 (99ولطاولة امستقبال والتسجٌل أهمٌة كبٌرة بحٌث أنها مكان التعامل األساسً مع النزمء.) أمٌن، أحمد عبد العزٌز /

 

 نماذج لجداريات خزفية بمنطقة اإلستقبال في بعض الفنادق الحديثة:

 اذج لمنشآت فندقٌة تم اإلستفادة من الجدارٌات الخزفٌة فً التصمٌم الداخلً لها. فٌما ٌلً عرض لبعض النم

 (:1نموذج ) 
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 (2( )انترنت/1شكل )

صالة إستقبال فندق فً بولندا تم إستخدام جدارٌة خزفٌة من الطوب األحمر فً خلفٌنة طاولنة اإلسنتقبال، وٌتضنح جمالٌنات 

تصنمٌم الجدارٌنة النذي ٌتمتنع بالبسناطة دون عمنل معالجنة للسنطح وبنٌن تصنمٌم التصمٌم الداخلً عن طرٌنق التضناد بنٌن 

 طاولة اإلستقبال ذات التصمٌم الحدٌث.

 (:2نموذج )

 
 (3( )انترنت/ 2شكل )

تصمٌم جدارٌة خزفٌة على طاولة إستقبال فندق، تتمٌز بإستخدام فكرة التكرار لبالطة خزفٌة ذات الشنكل السداسنً واللنون 

 األزرق بدرجاته فً إنتشار ٌمتد إلى األرضٌة 

 (:3نموذج )

 

 

 (4( )انترنت/3شكل )

 

األسنقف وهنو جدارٌة خزفٌة فً غرفة نوم بؤحد الشقق الفندقٌنة، منفنذة بإسنتخدام قرامٌند 

من أكثر أنواع الخزف إنتشارا فً بلغارٌا، وٌعتبر تصمٌم الجدارٌة الخزفٌة متوافنق منع 

المفناهٌم الخاصنة بالتصننمٌم النداخلً لهننذه الشنقة الفندقٌنة والننذي ٌعبنر فٌهننا المصنمم عننن 

 البساطة والبدائٌة.

 

 التطبيق العملي لتصميم جداريات خزفية في التصميم الداخلي الفندقي -1

 فيما يلى سيتم تطبيق لتصميمات جداريات خزفية والمقترح تطبيقها في التصميم الداخلي الفندقي 
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 ( :1) مقترح 

 
 (4شكل )

بالطة خزفٌة بالتشكٌل الٌدوي ثم الكبس فً قالب لعمل نسخ منها، مع إسنتخدام اللنون األبنٌض فنً تلنوٌن الخطنوط البنارزة 

حٌث إعتمد التصمٌم على فكرة تكرار الوحدة الدائرٌة مع تغٌر الحجم واإلتجناة،  ودرجات اللون البنً فً امجزاء الغائرة،

 وإبراز ذلك عن طرٌق تؤكٌد الوحدة بالخطوط البٌضاء البارزة.

           

 ( : إضافة جدارية خزفية من تكرار              6شكل )         ( : جدارية من الرخام في مدخل فندق   5شكل )                         

                البالطة مع تغير إتجاهها في منتصف المساحة                                                           

 ( 2مقترح: ) 

 
 (7شكل )

واألبنٌض منع اإلحتفناظ بسنطح البالطنة بندون بالطة خزفٌة مشكلة بالشرائح مع تلوٌن الشرائح بالطالء الزجاجً األخضر 

 طالء زجاجً لعمل تباٌن بٌن السطح اممع والمطفًء.
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 ( : طاولة إستقبال بتصميم هندسي باللون الذهبي والفضي في صالة إستقبال أحد الفنادق 8شكل )

 

 ( : تصميم الجدارية الخزفية في عالقة تضاد بين حداثة تصميم طاولة اإلستقبال وبين ألوان الخزف المأخوذ من الطبيعة في خلفيتها.  9شكل )
 

 ( 3مقترح: ) 

 
البارزة فيها باللون ( : جدارية خزفية تم تشكيلها يدويا وطالئها بطالءات زجاجية بدرجات اللون األزرق مع التأكيد على األجزاء 10شكل )

 الذهبي فوق الطالء.

 
 ( : صالة إستقبال أحد الفنادق11شكل )
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( : توظيف للجدارية الخزفية في خلفية طاولة اإلستقبال في تناغم إلستخدام اللون الذهبي ودرجات األزرق الموجود في طبيعة 12شكل )
 المكان.

 

 ( 4مقترح:) 

 
 البورسلين مع تشكيالت على السطح بطريقة التشكيل بالبثق ومطلية بطالء زجاجي شفاف.( : جدارية خزفية من 13شكل )

 

 ( :  بهو أحد الفنادق وبه جداريات ورقية مطبوعة14شكل ) 

 

 ( : اإلستفادة من الجدارية الخزفية كبديل ذو قيمة تصميمية عن الجداريات الورقية في بهو الفندق.15شكل ) 
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 ( 5مقترح:) 

 
 ( : جدارية من الطوب الملون المرصوص على هيئة صفوف تبعا للشكل واللون16)شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : بهو في أحد الفنادق17شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( : استخدام جداريات خزفية من الطوب الخزفي الملون بعدة ألوان ) األبيض، درجات من البني واألحمر واألزرق واألسود(  في بهو 18شكل )
 الفندق في تناسق لوني مع التصميم الداخلي للبهو.

 
 

  ـات :النتائج والتوصي 

 النتائــــــــــــج: - أ

 إمكانٌة إٌجاد عالقة تكاملٌة بٌن مصمم جدارٌات الخزف وبٌن المصمم الداخلً للمنشآت الفندقٌة. .1

 جمالٌة وبٌئٌة وإقتصادٌة.إن إستخدام الجدارٌات الخزفٌة فً التصمٌم الداخلً للمنشآت الفندقٌة ٌحقق قٌم  .2

إن اإلستفادة جمالٌا من طرق تشكٌل الخزف ومعالجات السطح الخزفً تمكن من إبتكار تصنمٌمات متمٌنزة للجندارٌات  .3

 الخزفٌة التً تستخدم فً التصمٌم الداخلً الفندقً.

 للمنشآت الفندقٌة. الخاصة بالتصمٌم الداخلً الجدارٌات الخزفٌة لتصمٌم وإنتاج صغٌرة صناعات إقامة إمكانٌة .4
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 التوصيــــــــات:  - ب

ضنرورة اإلسننتفادة منن تصننمٌم الجندارٌات الخزفٌننة فنً التصننمٌم النداخلً الفننندقً فنً مصننر لمنا لهننا منن قٌمننة جمالٌننة  .1

 وإقتصادٌة وبٌئٌة. 

نشر ثقافة مبندأ اإلسنتفادة منن تؤكٌند العالقنة التكاملٌنة بنٌن تخصصنات التصنمٌم المختلفنة للوصنول إلنى نتنائج تصنمٌمٌة  .2

 متمٌزة . 

 دعم الجهات المعنٌة بإنشؤ صناعات صغٌرة متخصصة فً تصمٌم وإنتاج الجدارٌات الخزفٌة للمنشآت الفندقٌة. .3

 

 ـع :المراج

 المراجع العربية:

  الجندارٌات المصنرٌة القدٌمنة وامسنتفادة منن بعنض رموزهنا فنً الجندارٌات المصنرٌة الحدٌثنة"طنهالقبانً، صفٌة ": ,

 .1993رسالة ماجٌستٌر, كلٌة الفنون الجمٌلة, جامعة حلوان 

  :األسنس البنائٌنة فنً مختنارات منن جندارٌات الفنن المعاصنر كمندخل إلثنراء اللوحنة الخزفٌنةاندراوس، عماد فناروق ،

 .1995، كلٌة التربٌة الفنٌة، جامعة حلوان، رساله ماجٌستٌر

  رسنالة  :" معالجات جدارٌة معاصنرة مرتبطنة بالدراسنات التقنٌنه المخطوطنات اإلسنالمٌة"نصٌر، عبد الخالق حسٌن ،

 .1987دكتوراة، كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان، 

  :كلٌة الفنون  –رسالة ماجستٌر  – للمنشآت السٌاحٌةالبٌئة وأثرها على عناصر التصمٌم الداخلً السنوسً، على محمد

 .1994جامعة حلوان  -التطبٌقٌة 

  : وتطبٌقهنا علنى أمناكن  القنٌم الجمالٌنة والوظٌفٌنة للتصنمٌم النداخلً لجنامع" السنلطان حسنن "أمٌن، احمند عبند العزٌنز

 . 2000 -جامعة حلوان  -ن التطبٌقٌةكلٌة الفنو –تصمٌم داخلً وأثاث  –رسالة ماجٌستٌر  -امستقبال بالفنادق الكبرن
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