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 (صفحت واحدة)االمتحان يف                                    ساعاث 3الزمه :                                      االوتساب املوجه )شعبت  ادارة االعمال( الفرقت الرابعت : االوتظام +                            ختطيط ومراقبت االوتاج املادة:

     

 درجة( 03) ............................................................................. ناقش القضايا التالية : السؤال األول :

 اىَؤششج ػيٚ قشاساخ ذخطٞط ٍٗشاقثح االّراض .اىؼ٘اٍو  -1

 اىرْظٌٞ اىذاخيٜ إلداسج اىرخطٞط ٗاىشقاتح ػيٚ االّراض . -2

 اسرخذاٍاخ ٗذأشٞش اىرْثؤ تاىطية فٜ ػَيٞح ذخطٞط االّراض . -3

 خط٘اخ ٗاّ٘اع اىرخطٞط اىذاخيٜ ىيَصْغ االّراظٜ . -4

   ٍقٍ٘اخ فاػيٞح ظذٗىح االّراض. -5

 درجة(  03) ..................................................................................................................... : السؤال الثاني
ذقً٘ ششمح "ٍخي٘ف" ىألشاز اىَْضىٜ تئّراض ّ٘ػِٞ ٍِ اىَْرعاخ َٕا اىَناذة ٗاىذٗاىٞة ، َٗٝش إّراض مو ٍَْٖا  ( أ)

ساػح فٜ ٍشحيح  9999عَٞغ ٗاىذٕاُ ، ٗذثيغ ساػاخ اىؼَو اىَثاشش اىَراحح تَشحيرِٞ صْاػٞرِٞ َٕا اىر

ساػاخ ػَو فٜ ٍشحيح اىرعَٞغ  3ساػح فٜ ٍشحيح اىذٕاُ ، ٗٝرطية إّراض اىَنرة اى٘احذ  19999اىرعَٞغ، 

ٗساػرِٞ فٜ ٍشحيح اىذٕاُ ، فٜ حِٞ ٝرطية إّراض اىذٗالب اى٘احذ ساػح فٜ ٍشحيح اىرعَٞغ ٗساػرِٞ فٜ 

ٗقذ قاٍد إداسج اىرس٘ٝق تاىذساساخ ٗتح٘ز اىرس٘ٝق اىالصٍح ٗقذسخ أُ اىشتح اىَر٘قغ ٍِ تٞغ  شحيح اىذٕاُ .ٍ

 فَا ٕ٘ اىَضٝط األٍصو ٍِ اىَْرعِٞ اىزٛ ٝحقق ىيششمح أقصٜ ستح ٍَنِ  ظْٞٔ. 3ظْٞٔ ٍِٗ اىذٗالب  4اىَنرة 

 ٍسرخذٍاً اىطشٝقح اىعذٗىٞح فٜ اىحو ؟

طِ ٍِ خاً اىحذٝذ ٍشج  599االسرٞؼاتٞح ألحذ أفشاُ اىصٖش فٜ ششمح اىحذٝذ ٗاىصية ػيٚ فشض أُ اىطاقح  ( ب)

ساػاخ ٗٝؼَو اىفشُ تال ذ٘قف  8ٗاحذج ، ٗأُ ٍؼذه اإلخشاض ّصف ٗصُ اىخاً ، ٗإرا ماُ ط٘ه دٗسج اىرعٖٞض 

أحسة  ٘ب:فاىَطي %.6أٝاً ٝر٘قف فٖٞا ألغشاض اىصٞاّح اىسْ٘ٝح ، ّٗسثح األػطاه اىَخططح  3تاسرصْاء 

 اىطاقح اإلّراظٞح ىيفشُ؟

 درجة(  03) ..................................................................................................................... السؤال الثالث:
تاىرشذٞة، ٗقذ ماُ ٗقد ْٕاك خَسح أٗاٍش ذشغٞو ٝشاد ذْفٞزٕا ػيٚ أُ َٝش مو أٍش ٍْٖا ػيٚ اٟالخ أ، ب، ض  ( أ)

 اىرشغٞو اىَطي٘ب ىنو أٍش ػيٚ مو آىح مَا ٕ٘ تاىعذٗه اىراىٜ:

 اٟىح )ض( اٟىح )ب( اٟىح )أ( أٍش اىرشغٞو

1 11 6 5 

2 8 5 3 

3 7 2 7 

4 19 4 9 

5 12 7 6 

 ىيرشغٞو إىٚ أقو حذ ٍَنِ.ذشذٞة ٕزٓ األٗاٍش ػيٚ ٕزٓ اٟالخ تحٞس ٝرٌ ذخفٞط اى٘قد اىنيٚ اىالصً   والمطلوب :

ذرخصص إحذٙ اىششماخ فٜ إّراض ّ٘ػٞح ٍؼْٞح ٍِ اىسيغ ، ٗقذ ذثِٞ تاىرحيٞو أُ ٕزٓ اىششمح ذنُ٘ فٜ حاىح  ( ب)

ظْٞٔ إرا اسذفغ حعٌ اإلّراض  39999ٗحذج ، ٗذحقق أستاحاً ٍقذاسٕا 19999اىرؼاده ػْذ حعٌ إّراض ٍقذاسٓ 

ٗحذج ،  15999ج ىي٘حذج ٗمزىل ٍقذاس اىرنيفح اىصاترح ىٞصثح ٗحذج ، فأٗظذ اىرنيفح اىَرغٞش 1599ىٞصثح 

 فأٗظذ اىرنيفح اىَرغٞشج ىي٘حذج ٗمزىل ٍقذاس اىرنيفح اىصاترح إرا ػيَد أُ سؼش تٞغ اى٘حذج ٕ٘ ػششج ظْٖٞاخ؟ 

     ،،،، مع أطيب األمنيات بالتوفيق
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