جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:
اسى انًسبق  :ادارة انعًهيبث االَتبجيت
تبريخ االيتحبٌ2017/11 /27:
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2017-2018

اسى انًحبضر :
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة األعًبل
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

السؤال األول :ضع عالمة ( √) امام العبارة الصحيحة وعالمة (  )Xامام العبارة الخاطئة .

(  3عالمات)

 .1وفقا لنموذج التخطيط االستراتيجي لمجموعة بوسطن االستشارية فان مرحمة نضج السمعة تعتبر في سوق ناضج وبحصة سوقية
كبيرة.

 .2التخطيط الفعال لمعمميات االنتاجية يتم بواسطة المدراء ذوي الكفاءة دون تدخل ومشاركة العمال.
 .3الطمب المستقل هو الطمب الوحيد الذي يحتاج الى تنبؤ ،اما الطمب التابع فيتم تحديده بعد تقدير الطمب المستقل.

( 5عالمات)

السؤال الثاني :

 .1عمى افتراض أن الطمب الفعمي لشركة ما لألشهر التالية كما يمي:

الشهر الطمب الفعمي
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الطمب المتوقع
55

المطموب :باستخدام ألفا  ∞0,6حدد الطمب المتوقع لهذه الشركة لألشهر األخرى ،وذلك اوجد المعدل المطمق
(  3عالمات)

لالنحرافات ومعدل الخطأ في التقدير.

 .2منتج مكون من خمس أجزاء هي ( أ ،ب ،ج ،د ،ه) وقد عممت أن فشل الجزء (أ) يؤدي إلى فشل المنتج ،لكن فشل
الجزء (ب) ال يؤدي إلى فشل المنتج ،وفشل الجزء (ج) ال يؤدي إلى فشل المنتج ،لكن فشل الجزئين (ب) و (ج) معا
يؤدي إلى فشل المنتج ،أما إذا فشل الجزء (د) ال يؤدي إلى فشل المنتج ،واذا فشل الجزء (ه) ال يفشل المنتج ،أما

إذا فشل الجزئين (د) و (ه) معا سيؤدي إلى فشل المنتج.
المطموب :

-رسم مخطط لهذه الحالة.

-ما هو احتمال ان يعمل المنتج بنجاح.

1

( 2عالمات)

رقى انًسبق:
اسى انًسبق  :ادارة انعًهيبث االَتبجيت
تبريخ االيتحبٌ2017/11 /27:
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2017-2018

اسى انًحبضر :
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة األعًبل
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

(  7عالمات)

السؤال الثالث :

 .1عمى افتراض تريد شركة ما إنتاج منتج مكون من ثالث أجزاء عمرة االفتراضي عام وباحتمال  ،%83ما هي درجة
االعتمادية لألجزاء ،والجدول التالي يمثل األسعار المصاحبة لألجزاء والعتمادية معينة:
اعتمادية االجزاء
االجزاء
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المطموب :اختيار البديل االفضل االقل تكمفة ووفقاً لدرجة االعتمادية المحددة سابقا.

(  3,5عالمات)

 .2توفرت لديك معمومات عن احدى شركات المقاوالت متخصصة في بناء ابراج سكنية في غزة في الجدول التالية:
السنة

الرواتب (س)

المبيعات (ص)

2011

4

3

2012

2

4

2013

2,5

3

2014

4

4

2015

3

3

2016

2,5

3

المطموب :باستخدام نموذج االنحدار البسيط اوجد حجم المبيعات المتوقعة لمعام القادم اذا عممت ان

( 3 ,5عالمات)

حجم الرواتب ستكون  7مميون دينار

انتهت األسئمة
مع التمنيات لمجميع بالتوفيق والنجاح،،،
2

