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السؤال األول :أجب عن األسئلة اآلتية :

 .1تخفيض كمفة االنتظار يترتب عميو زيادة كمفة الخدمة.
 .2من الفوائد المصاحبة لمترتيب عمى أساس العمميات استثمار قميل في المعدات واآلالت.
 .3الكمفة القياسية= االستخدام القياسي × األجر القياسي.

 .4تتميز العمميات المتقطعة بارتفاع حجم االنتاج ويكون ألغراض التخزين.
 .5يركز المدخل الموضوعي في تصميم الوظيفة عمى كفاءة تنفيذ الوظيفة وليس عمى من يقوم بالوظيفة.
 .6من العوام المؤثرة عمى اختيار موقع التسييالت مناخ األعمال المناسب.

 .7توسيع الوظيفة يعتبر من وسائل التحفيز التي استخدمت في تصميم الوظيفة.

 .8االستقاللية وتنوع الميارة يعتبران من عناصر التحفيز النفسية لمتقدم الوظيفي.
 .9يعتبر الموقع األفضل لممؤسسة الخدمية من أىم الق اررات قصيرة األجل بحيث أنو يؤدي إلى تعظيم الدخل .
 .10أول الخطوات المتعمقة باختيار الموقع ،اختيار مجتمعات ومناطق مقبولة بشكل عام.
(  8درجات)

السؤال الثاني :

تفكر احدى الشركات بفتح فرع جديد ليا وحددت اماميا خمسة بدائل ،المطموب :استخدم مدخل براون جبستون لممساعدة في

سب معيار
سب العوامل النوعية لالوزان التالية )0.3 0.4 0.1،0.2(:عمى التوالي  ،واحت ا
اختيار الموقع المناسب؟ مع احت ا
تفضيل كل موقع بفرض وزن العامل الموضوعي=  ،0.6مع العمم أن قيمة أوزان العوامل النوعية هي مقبول = صفر ،جيد
= ،0.5جيد جدا =  ،0.75ممتاز = 1
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( 10درجات)

 .1أحد المصانع لديو خطي إنتاج ويعمل بواقع  8ساعة في اليوم ولثالث وجبات وبكفاءة  %95ومعدل استخدام  %80وان
الطاقة المصممة لمخط الواحد  150وحدة في الساعة.
المطموب :ما هي الطاقة المقدرة اليومية؟

 .2وجدت إحدى شركات المقاوالت أن نسبة منحي التعمم ىي  %90وأنيا قد صرفت  5000ساعة عمل لبناء البيت األول.
المطموب تقدير عدد الساعات الالزمة لبناء البيت الثالث عشر؟

 .3اظيرت إحدى دراسات عينات العمل أن عامل االستقبال في شركة فمسطين يعمل  %85من وقتو وأن معامل ترتيب األداء
ىو  ،%90وأن ىذا العامل يستطيع أن يقدم خدماتو لـ  300عميل خالل ساعات الدوام الرسمي ،وتعطي الشركة سماحات يصل

إلي  %15من مجموع وقت الوظيفة.
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المطموب :تحديد الوقت القياسي لهذا العامل؟
(  10درجة)

السؤال الرابع  :أجب عن األسئلة اآلتية :

 .1عمي فرض أن الطمب الفعمي لألشهر المبينة أدناه كما يمي ،وأن 0.2 = 
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المطموب  .1 :تحديد الطمب المتوقع لألشهر األخرى .2 .إيجاد المعدل المطمق لالنحرافات.3 .إيجاد معدل الخطأ.
 .2أوكمت إحدى الشعب الصناعية اإلشراف واإلدارة عمى شعبة القطع و األدوات ألحد موظفييا والذي يستطيع تقديم خدماتو لـ 8
عمال إنتاج في الساعة ،فإذا كان عمال اإلنتاج يصمون إلى ىذه الشعبة بمعدل عامل واحد كل  10دقائق ،المطموب:
 .1معدل الوقت المصروف في النظام .

 .2معدل عدد العمال في الصف.

.3معدل عدد العمال في النظام .

 .4احتمال أن يكون موظف الشعبة عاطل عن العمل.

.5احتمال وجود أكثر من ثالثة عمال إنتاج في النظام.
( 12درجة)

السؤال الخامس::

 .1توفرت لديك المعمومات التالية:
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الوقت الالزم
المطموب:

 ارسم الشبكة الممثمة لهذه األنشطة.
 حدد الحد األدنى النظري لمحطات العمل.
 استخدم قاعدة أطول وقت الزم لتوزيع األنشطة عمى محطات العمل.
 احتساب فاعمية الخط اإلنتاجي.
 احتساب الوقت الضائع.

 .2تفكر إحدي الشركات في استثمار مبمغ من المال في أحد اآلالت الصناعية بمبمغ  30000دينار والتي يمكن بيعيا في نياية
عمرىا االنتاجي  7000دينار وقدر العمر االنتاجي لآللة بخمسة سنوات أما تكمفة الصيانة والتشغيل فقد قدرة بـ

لمسنة األولي وتزداد  300دينار لكل سنة بعد ذلك وتكمفة رأس المال ليذه الشركة .%10
المطموب :ما هي القيمة الحالية لكمفة هذا االستثمار.
انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
2
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