جبيــــعـخ فــــهغـــطيٍ

سلى انًغبق ACNA 2307 :
اعى انًغبق  :يحبعجخ حكىييخ
تبسيخ االيتحبٌ 2018/01/10:
عذد األعئهخ)6(:
صيٍ االيتحبٌ :عبعتبٌ
اعتخذاو اآلنخ انحبعجخ (َعى)

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذساعي األول
2018 - 2017

اعى انًحبضش :د .صاهش انًشهشاوي
سلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـخ :اداسح انًبل واألعًبل
انمغى  /انتخصص :يحبعجخ
اعتخذاو انًعبجى أو انمىاييظ(ال)

(  5درجات)

السؤال األول :
عشف انًصطهحبد االتيخ :
 .1انًغائهت عٍ األداء
 .2انُظاو انًحاعبٍ انًىحذ
 .3انهىاصو
 .4انششوغ انخاصت
 .5انشلابت
انغؤال انثبَي :
أجت عٍ االعئهخ انتبنيخ:
 - 1وظح انفشوق األعاعُت بٍُ انًىاصَت وانًُضاَُت؟
 - 2اركش خًغت فمػ يٍ يضاَا انًىاصَت انصفشَت ؟
 - 3حخى عًهُاث انششاء وفما نًجًىعت يٍ االعظ .اركشها؟
 - 4يا هٍ غشق ححصُم االَشاداث انعايت؟
 - 5يا هٍ يهاو دَىاٌ انشلابت انًانُت واالداسَت؟
السؤال الثالث :
فًُا َهٍ انبُاَاث انًخعهمت بإحذي انًىاصَاث نعاو ( 2017باألنف دَُاس).
انًتحمك
يخصص انًىاصَخ
انجيبٌ
االيشاداد
210
200
 اَشاداث ظشَبُت
128
120
 اَشاداث غُش ظشَبُت
338
320
اجًبني االيشاداد
انُفمبد
145
150
َ فماث جاسَت
64
60
َ فماث ححىَهُت
108
110
َ فماث سأعًانُت
317
320
اجًبني انُفمبد
وكاَج يُضاَُت انخضَُت بخاسَخ  2017/1/1عهً انُحى انخانٍ( :يمذسة باألنف دَُاس)
ييضاَيخ انخضيُخ في 2017/1/1
 65لشوض خاسجُت
 80انبُك انًشكضٌ
 20اياَاث
 40عهف
 35فائط حشاكًٍ
120

(  10دسجبد)

(  10درجات)
انًُفز فععًال
206
123
329
140
62
105
307

120

انًطهىة
 .1اثجبد انعًهيبد انًتعهمخ ثبإليشاداد وانُفمبد وفمب ًال ألعبط االعتحمبق.
 .2تصىيش حغبة االعتبر نهحغبة انختبيي وحغبة انفبئض انتشاكًي وحغبة انجُك انًشكضي.
 .3اعذاد ييضاَيخ انخضيُخ في 2017/12/31

(  10درجات)

السؤال الرابع :

فٍ  3ياسط صشفج عهفت يغخذًَت نهًىظف بًبهغ  9000شُكم بشُك ورنك نششاء يغخهضياث َىيُت نهىصاسة.
وفٍ  17ياسط اشخشي انًىظف يغخهضياث بًبهغ  3000شُكم ,وفٍ  12أغغطظ اشخشي يغخهضياث بًبهغ
 4000شُكم.
ً
وفٍ  18ياسط غهب انًىظف اعخعاظت انغهفت ولذ حى رنك َمذا بعذ أٌ لذو يغخُذاث صشف بانًبهغ ,وفٍ َفظ
انخاسَخ حى حخفُط لًُت انغهفت إنً  7000شُكم.
وفٍ  20ياسط حًج صَادة انغهفت يٍ  7000انً  10000شُكم حًهُذا نششاء نىاصو.
وفٍ  22ياسط اشخشي انًىظف يغخهضياث بًبهغ  8600شُكم.
وفٍ  31ياسط لذو انًىظف يغخُذاث صشف بانًبهغ انًُصشف وأعاد انًبهغ انًخبمٍ نهخضَُت غانبا إلفال
انغهفت انًغخذًَت.
انًطهىة تغجيم ليىد انيىييخ انًتعهمخ ثبنعًهيبد انغبثمخ.
(  7درجات)
السؤال الخامس :
بهغج انًخصصاث انًمذسة نىصاسة انخعهُى فٍ لاَىٌ انًىاصَت انعايت نغُت 2017و  540000شُكم يُها 160000
شُكم يخصصاث ششاء كخب ,ولذ وسد رنك فٍ انحىانت انًانُت بخاسَخ  1ابشَم ,وخالل انعاو جشث انعًهُاث انخانُت:
 .1بخاسَخ /7ابشَم حى انخعالذ يع يطبعت االيم عهً حُفُز أيش حىسَذ كخب بًبهغ  30000شُكم وصذس به أيش
ششاء وحى ححشَش يغخُذ انخضاو بزنك.
 .2وبخاسَخ /10ابشَم حى انخعالذ يع ششكت يُصىس نهطباعت عهً حُفُز أيش حىسَذ آخش بًبهغ  25000شُكم
وصذس به أيش ششاء وحى ححشَش يغخُذ انخضاو بزنك.
 .3بخاسَخ /15ياَى عهًج يطبعت االيم انطهبُت جاهضة ولذيج يطانبت يانُت بانمًُت انًخفك عهُها ,وحى ححشَش
يغخُذ صشف بانًبهغ.
 .4وبخاسَخ /21اغغطظ أوفج ششكت يُصىس بانخضايها ولذيج يطانبت يانُت بانمًُت انًخفك عهُها ,وحى ححشَش
يغخُذ صشف بانًبهغ.
انًطهىة :إعذاد جذول يخصصبد طجبعخ انكتت يع إظهبس كبفخ انًعهىيبد في تبسيخ كم عًهيخ.
(  8درجات)
السؤال السادس :
فٍ  /1ياسط اعهُج وصاسة االشغال انعايت عٍ يُالصت نخىسَذ يغخهضياث عهعُت ,ولذ سعج انًُالصت عهً
انًىسد خانذ انزٌ لذو بخاسَخ  /25ياسط حايٍُ َهائٍ عهً شكم دفعت َمذَت دفعها فٍ خضَُت انىصاسة حُث كاَج
َغبت انخايٍُ  %10يٍ لًُت انًُالصت انبانغت  35000دَُاس.
فٍ  / 15ابشَم اوفً انًىسد خانذ بانخضايه كايال وعهى انبعاعت انىاسدة بانًُالصت نهىصاسة يطابمت نهًىاصفاث.
فٍ  / 20ابشَم صشفج انىصاسة نهًىسد خانذ شُكا ً بكايم انًبهغ.
فٍ  / 10ياَى بعذ اٌ ححممج انىصاسة يٍ اَخهاء انعًهُت وفما نًا حى االحفاق عهُه سدث لًُت انخايٍُ انُهائٍ نهًىسد
خانذ بشُك.
انًطهىة اعذاد ليىد انيىييخ نهعًهيبد انًبنيخ انغبثمخ.

انتهت االسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

