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 :الحالي الدراسي الفصل خالل المقرر بالكتاب ورد لما وفقا التالية العبارات أكمل

فكرة األسبقيات التنافسيية لنناياف فيي السيويث حييم تقيون عنيي نيوعيع ميع األبعياد أو  Terry Hillطور  -1
 األسبقيات التنافسيةث هما: 

 ..................................... ................ ........... .............( ..................... ويعني 1)
 ( .......... ........ ويعني ................. ...... ....... ....... ................ ........... ..........2)
ت يكيييييييوع عاميييييييل القيييييييرب ميييييييع األسيييييييواي بالنسيييييييبة لمن ميييييييات اانتيييييييا  أحيانيييييييا فيييييييي حييييييياا -2

منهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا..........................................  .........................................  
.................................................................... 

 
بأنييييي. ..........................  Geographic Information system (GIS)يعييييير   -3

 ....................... ........................... ............................ ............................
 .................... ............ ... ................................... 

 ة خطأ أمام العبارة الخاطئة: ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالم
 
مؤشر اانتااية هو النسبة المئوية التي تحصل عنيها مع خالل قسمة الفري بيع انتااية فترة معينة  -1

 وإنتااية فترة األساسث عني انتااية فترة األساس.
 ع.الميزة التنافسية يمكع تعريفها بأنها قدرة المن مة عني تحقيي التفوي واألفضنية عني المنافسي -2

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 

 العبارات التالية ا تمثل القرارات التي يتخذها مدراء اانتا  والعمنيات: -1
 تصمين العمنيات والطاقة واختيار مواقع وسائل اانتا . - أ
 تصمين الترتيب الداخني. - ب
 تعييع وتأهيل وتدريب العامنيع . - ت
 التخطيط المتوسط والقصير األمد وادولة العمنيات. - م
 الصيانة. -  

لتطوير الحل األولي لمشكنة النقل إذا كاع  stepping stoneيمكع استخدان طريقة القفز عني الصخور  -2

 في هذا الحل:
 عدد الخاليا المشغولة = عدد الصفو  + عدد األعمدة. - أ
 1-عدد الخاليا المشغولة = عدد الصفو  + عدد األعمدة   - ب
 .1األعمدة +عدد الخاليا المشغولة = عدد الصفو  + عدد   - ت
 عدد األعمدة. -عدد الخاليا المشغولة = عدد الصفو    - م

 : تصحيحهب قمت الذي الجزء تحت خطا وضع منها الخاطئ الجزء تصحيح بعد التاليةة العبار كتابة أعد

إذ ينصيب ااهتميان عنيي مقابنية  Conformance Qualityتحقييي ايودة المطابقية  Top Qualityتعني 

المنتج لخصائص ومواصفات التصمين المعتمدة مع قبل العمنيات لكي يحصل الزبائع عنيي منتايات وخيدمات 

 تتطابي مع الخصائص التي وضعت لهاث والتي ااءت ضمع توقعاتهن عع تنك الخدمات.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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عاميل. كميا  01مع خالل  ن2113كتاب في سنة  1011بفرض أع عدد المنتاات في شركة طباعة  -

 مع عدن تغيير عدد العمال خالل العاميع.  نث2114كتاب في سنة  1211بنغ عدد المنتاات 

 ن2114ث 2113حساب انتااية العامل لسنتي  والمطلوب:

أسيينوب شييبكة النقييل لغييرض تخفيييض تكييالي  نقييل المنتاييات )بييال   بفييرض أنييك بصييدد اسييتخدان -

السعودي( مع مواقع اانتا  الي أماكع الطنب )المخازع(ث وقد تن التوصيل اليي الحيل المبيدئي المبييع 

 في الشكل التالي:

 H G F E الطاقة االنتاجية
 المخزن

 
 المعمل     

00111 
60  01  62  26  

A 
   6111 00111 

0111 
04  00  60  21  

B 
   0111  

00111 
20  24  00  64  

C 
0111  00111 0111   

01111 
41  02  26  06  

D 
01111      

42111 
 

      42111  
 الطلب 00111 00111 00111 02111

 والمطلوب: 
 حساب تكنفة النقل األولية (1)
  Eعمل المسار المغني لنخاليا غير المشغولة بالنسبة لنمخزع  (2)
حسيياب و حسيياب معييدل التحسيييع لكييل منهيياث وصييوا لنخنييية التييي يييتن شييغنها. (3)

 النقل نتياة لذلكالتخفيض في تكالي  
 

  

 


