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                                                                                                                                 عودـبكةةةةةةب العـــــــــــــــــةةةةةةـب ال ةةةةةةالممل     هـ1435/1436عي ـــالعام الجام

وزاـة التــــــــــــــــــــــــةةةـعلـم العــــةةةـالي       ثانيلي اـــــــــــل الدـا ـــــــالفص

       جــــــــــــــــــــــامعةةةةةةةةةةةةةـب المــــــجمـــــةةةةةةةةةةةةةـعب    عـب : ـــــــــــــــــــقم الش

 ثامنالم توي ال           ق ــــم إداـة األعــمـــال     كلـب العلوم والدـا ات اإلن انـب ــماح    

 داـ( 141اداـة العملـات )اختـاـ شهـي أول لمقــ 

 ................................................................................................  :الطالب ا م

 : ...................................................الجامعي قمـال

 ................................................... :الطالب توقـع

 .الدـجات تقدــ في أثـ العـض وح ن للنظام أن مـاعاة مع: التالـب األ ئلب عن أجب

 دـجات( 5) ال ؤال األول:

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

 لفئة التي تنتج من أجلها السلع والخدمات، وتوضع في ثالث مجموعات:ابأنها  Customersتعرف   -1

(1..................... ).......................................... 
(2.................... ).......................................... 
(3................. ).............................................. 
 

فكرة األسبقيات التنافسيية للنجياف فيي السيوي، حييث تقيون عليي نيوعين مين األبعياد أو  Terry Hillطور  -2
 األسبقيات التنافسية، هما: 

 ....... .............( ..................... ويعني ..................................... ................ ....1)
 ( .......... ........ ويعني ................. ...... ....... ....... ................ ........... ..........2)
 
 من عوامل المفاضلة في اختيار موقع المصنع ما يلي: -3

 عامل المفاضلة بين المواقع ن

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
 يتضمن متغير انتاجية العمل من العوامل المؤثرة في اختيار الموقع  -4

(1............................. ) 
(2......................... ) 
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يكيييييييون عاميييييييل القيييييييرب مييييييين األسيييييييواي بالنسيييييييبة لمن ميييييييات ا نتيييييييا  أحيانيييييييا فيييييييي حيييييييا ت  -5
...........................  منهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا..........................................  ..............

.................................................................... 
 
عند اختيار الموقع يعد البعد عن مناطي المنافسين أمرا هاما، لكن قيد يكيون القيرب مينهن مهميا فيي بعي   -6

يسييمي ب يي  ...................... مثييل معييار  بيييع السيييارات تسييعي تليية ا سييتراتيجية لخلييي مييا  الحييا ت
............... ومعناهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ................................... ................. 

......................................... ........  
بأنييييي. ..........................  Geographic Information system (GIS)يعيييييرف  -7

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

 
ثالثييية أنيييواس مييين اسيييتراتيجية األعميييال التنافسيييية الألييياملة يمكييين لوحيييدة األعميييال  Porterقيييدن بيييورتر  -8

 ستراتيجية تحقيي ميزة تنافسية من خالل تبني أي استراتيجية منها، وهي:ا 

(1............................................................... ) 
(2.............................................................. ) 
(3 )............................................................... 

 ال ؤال الثاني

 )دـجتان( ضع عالمب صح أمام العـاـة الصحـحب وعالمب خطأ أمام العـاـة الخاطئب:أوال: 
مؤألر ا نتاجية هو النسبة المئوية التي تحصل عليها من خالل قسمة الفري بين انتاجية فترة معينة  -1

 وإنتاجية فترة األساس، علي انتاجية فترة األساس.
 المجهز الخارجي كان ل. دور غير محدود في السابي بالتأثير في ن ان ا نتا  بالألركة. -2
من مزايا مقياس ا نتاجية متعددة العوامل أنها ربما تستبعد عامل معين من العوامل يكون ذا أثر كبير علي  -3

 ا نتاجية ككل.
 ة يمكن تعريفها بأنها قدرة المن مة علي تحقيي التفوي واألفضلية علي المنافسين.الميزة التنافسي -4

 دـجات( 3) ضع دائـة حول اإلجاـب الصحـحب: اثانـ

 تختلف الخدمات عن السلع بالصفات التالية عدا: -1
 غير ملموسة. - أ
 تقدن في أسواي محلية ودولية. - ب
   يمكن تحويل ملكيتها. - ت
   يمكن نقلها. - ث
   يمكن تقيين جودتها إبعد استهالكها. -  

 :يتخذها مدراء ا نتا  والعمليات تمثل القرارات التي  العبارات التالية  -2
 تصمين العمليات والطاقة واختيار مواقع وسائل ا نتا . - أ
 تصمين الترتيب الداخلي. - ب
 تعيين وتأهيل وتدريب العاملين . - ت
 العمليات.التخطيط المتوسط والقصير األمد وجدولة  - ث
 الصيانة. -  
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 في مألكلة النقل يكون مؤألر تحقيي الحل األمثل في ألبكة / مصفوفة النقل هو: -3
 عندما تكون نتيجة مؤألرات أدلة التحسين للخاليا الفارغة سالبة. - أ
 عندما تكون نتيجة مؤألرات أدلة التحسين للخاليا الفارغة موجبة أو صفرا.  - ب
 عندما تكون نتيجة مؤألرات أدلة التحسين للخاليا الفارغة صفرا.  - ت
 ليس كل ما سبي.  - ث

لتطوير الحل األولي لمألكلة النقل إذا كان  stepping stoneيمكن استخدان طريقة القفز علي الصخور  -4

 في هذا الحل:
 عدد الخاليا المألغولة = عدد الصفوف + عدد األعمدة. - أ
 1-الصفوف + عدد األعمدة  عدد الخاليا المألغولة = عدد  - ب
 .1عدد الخاليا المألغولة = عدد الصفوف + عدد األعمدة +  - ت
 عدد األعمدة. -عدد الخاليا المألغولة = عدد الصفوف   - ث

 سريعة التلف. خرجاتكون المتيفضل أن يكون موقع المصنع بالقرب من مصادر المدخالت عندما  -5
 صح. - أ
 خطأ. - ب

لكي تستطيع خدمة أكبر عدد ممكن من المستهلكين المتوزعين في تختار الألركات مواقع مختلفة لمصانعها  -6
 مناطي مختلفة بأقل تكاليف ممكنة لنقل.

 صح. - أ
    خطأ. - أ

 قمةةت الةة ي الجةةز  تحةةت خطةةا وضةةع منهةةا الخةةاط  الجةةز  تصةةحـح ـعةةد التالـةةب ةالعـةةاـ كتاـةةب أعةةد: لثةةاثا

 (ب)دـج :تصحـحهـ

إذ ينصيب ا هتميان عليي مقابلية  Conformance Qualityتحقييي جيودة المطابقية  Top Qualityتعني 

المنتج لخصائص ومواصفات التصمين المعتمدة من قبل العمليات لكي يحصل الزبائن عليي منتجيات وخيدمات 

 تتطابي مع الخصائص التي وضعت لها، والتي جاءت ضمن توقعاتهن عن تلة الخدمات.

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

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

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

 ثالثال ؤال ال

 (درحة ونصف) أو :

عاميل. كميا بلي   80مين خيالل  ن2013كتياب فيي سينة  16000بفر  أن عدد المنتجات في ألركة طباعية 

 مع عدن تغيير عدد العمال خالل العامين.  ن،2014كتاب في سنة  12000عدد المنتجات 

 ن2014، 2013حساب انتاجية العامل لسنتي  والمطلوب:
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 ثالث درجات ونصف() ثانـا:

أسلوب ألبكة النقل لغر  تخفي  تكياليف نقيل المنتجيات )بيالس السيعودي( مين  بفر  أنة بصدد استخدان

 التوصل الي الحل المبدئي المبين في الألكل التالي:مواقع ا نتا  الي أماكن الطلب )المخازن(، وقد تن 

 H G F E الطاقب االنتاجـب
 المخزن

 
 المعمل     

16000 
26  40  27  32  

A 
   2000 14000 

8000 
45  66  24  30  

B 
   8000  

19000 
38  35  44  25  

C 
4000  14000 1000   

12000 
50  47  32  42  

D 
12000      

55000 
 
      55000  

 الطلب 14000 11000 14000 16000

 والمطلوب: 
 حساب تكلفة النقل األولية (1)
  Eعمل المسار المغلي للخاليا غير المألغولة بالنسبة للمخزن  (2)
حسيياب و حسيياب معييدل التحسييين لكييل منهييا، وصييو  للخلييية التييي يييتن ألييغلها. (3)

 النقل نتيجة لذلةالتخفي  في تكاليف 
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 Email: dr_tatef@yahoo.comمع تمنـاتي ـالتوفـق   د/ عاطف محمد عـد الـاـي   


