
 
 
 
 
 
 

)1 صفحة رقم )  

 

 
 وزارة التعليم العالي

 يةواإلدار  املعهد العالي للدراسات التعاونية

 
 2022 / 2021لعام اجلامعي ابنك أسئلة 

  إدارة اإلنتاج /مادة 

   
 الدكتور/جزء 

 عبد املنعمنبيل 

 حدد ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئة فيما يلي :أواًل: 

   العبارة م   

1-  

2- 

 علم إدارة اإلنتاج هو فرع اإلدارة المسئول عن إنتاج السلع فقط 

 ن تقديم الخدمات فقط علم إدارة اإلنتاج هو فرع اإلدارة المسئول ع

  

   وظيفة اإلنتاج والعمليات تماثل وظيفة المحرك بالنسبة للسيارة  -3

   تماثل وظيفة المحرك بالنسبة للسيارة ال إنتاج والعمليات ظيفة او -4

خدمية لدرية عالية من التغيير في مدخالتها مقارنة نتايية تخضع عمليات المنظمات اال -5

 تبعمليات المنظما

  

من التغيير في مدخالتها مقارنة منخفضة خدمية لدرية نتايية خضع عمليات المنظمات االت -6

 بعمليات المنظمات

  

7- 

8-  

 فقط متغيرين لالبرمجة الخطية  هى أسلوب حل مشاكل طريقة السمبلكس  

 طريقة السمبلكس هى أسلوب حل مشاكل إدارية لمتغيرين فقط 

  

9- 

10- 

 الخدمية رة مباشرة ودقيقة في المنظمات مكن قياس اإلنتايية بصوي

 الخدمية مكن قياس اإلنتايية بصورة مباشرة ودقيقة في المنظمات ال ي

  

11- 

 

12-  

في العديد من المنظمات الخدمية يتسلم العمالء الخدمة في أماكن تقديمها )مثل عيادات 

 . األطباء ، أطباء األسنان ، مراكز التجميل ، ... الخ(

يتسلم العمالء الخدمة في أماكن تقديمها )مثل عيادات األنتايية من المنظمات في العديد 

 . األطباء ، أطباء األسنان ، مراكز التجميل ، ... الخ(

  

13- 

14-  

 الشبكي للمشروع استخدام اسلوب التحليل :  األدوات الرئيسية إلدارة المشروعمن 

 الشبكي للمشروع استخدام اسلوب التحليل  : إلدارة المشروعالشائعة األستخدام األدوات من 

  

  

15-  

 

 

16- 

هو منحنى يمثل أنشطة المشروع والتعاقب والعالقات فيما بينها المنحنى الشبكى للمشروع 

 . األسهم والدوائرطرق عديدة منها أستخدام باستخدام 

ما بينها هو منحنى يمثل أنشطة المشروع والتعاقب والعالقات فيالمنحنى الشبكى للمشروع 

طرق عديدة منها أستخدام مجموعة مستطيالت يتم فيها وضع أزمنة النشاط المبكرة باستخدام 

 والمتأخرة للنشاط . 

  

17-  

18-  

 وهو يمثل زمن المشروع .طريق متوقع لنهو المشروع أطول هوالمسار الحرج 

  وهو يمثل زمن المشروع .طريق متوقع لنهو المشروع هو أقصر المسار الحرج 

  

19- 

 

20-  

أسبوع ،  20عند إعداد المخطط الشبكى ألحدى المشروعات تبين ويود ثالث مسار ات األول 

 أسبوع فيكون زمن المشروع هو زمن المسار األول.   21أسبوع ، والثالث  15والثانى 

أسبوع ،  20عند إعداد المخطط الشبكى ألحدى المشروعات تبين ويود ثالث مسار ات األول 

   غير معروف . أسبوع فيكون زمن المشروع 20أسبوع ، والثالث 20ى والثان

  

21- 

22- 

لمبكر وزمن النهو المبكر للنشاط أكبر عند إعداد المخطط الشبكى فإن الفرق بين زمن البدء ا

ذا الفرق الوقت لفرق بين زمن البدء المتأخر وزمن النهو المتأخر للنشاط ويطلق على همن ا

  الفائض للنشاط .

  

23- 

 

24- 

فى طريقة بيرت لعمل المخطط الشبكى للمشروع يتم األخذ فى األعتبار ويود ثالثة أزمنة ألى 

( ، والزمن المتشائم  M( ، والزمن األكثر أحتمااًل ) Oنشاط وهم الزمن المتفاءل للنشاط )

 ( .Pللنشاط ) 

زمن المتأخر أقل زمن فى طريقة بيرت الزمن المبكر للنشاط هو أطول زمن لتنفيذ النشاط ، وال

 لتنفيذة .

  

25- 

26-  

هي المصطلح الذي يستخدم لوصف الفرق بين تكلفة  Valued addedإن القيمة المضافة 

 ويجب أن تكون قيمتة مويبة.  المدخالت ، وقيمة أو سعر المخريات

هي المصطلح الذي يستخدم لوصف الفرق بين تكلفة  Valued addedالقيمة المضافة إن 

 ويجب أن تكون قيمتة سالبة .  ت ، وقيمة أو سعر المخرياتالمدخال

  

27-  

28- 

 تؤدى العمليات األنتايية إلى سلع ملموسة فى حالة تقديم منتجات سلعية 

 تؤدى العمليات األنتايية إلى سلع غير ملموسة فى حالة تقديم خدمات إنتايية . 

  

  ها دريات عالية من االتصال بالعمالء أن الخدمات تتضمن غالبا ، ونتيجة طبيعة أنشطت -29
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 وزارة التعليم العالي

 يةواإلدار  املعهد العالي للدراسات التعاونية

 
 2022 / 2021لعام اجلامعي ابنك أسئلة 

  إدارة اإلنتاج /مادة 

   
 الدكتور/جزء 

 عبد املنعمنبيل 

أن الخدمات تتضمن غالبا ، ونتيجة طبيعة أنشطتها دريات   بالمقارنة باألعمال الصناعية -30

 من االتصال بالعمالء بالمقارنة باألعمال الصناعية منخفضة

31- 

32- 

    أن العمليات اإلنتايية الصناعية ال تتضمن درية أتصال عالية بالعمالء
   ت اإلنتايية الصناعية تتضمن درية أتصال عالية بالعمالءأن العمليا

  

33-  

34- 

 من منظمات العمليات الصناعية أقل العديد من منظمات العمليات الخدمية تتطلب نسبة عمالة 

 العديد من منظمات العمليات الخدمية تتطلب نسبة عمالة أكثر من منظمات العمليات الصناعية 

  

35-  

 

36- 

ونتيجة طبيعة العمليات الصناعية ، فان نظم التصنيع عادة ما تستلزم توفير نسبة أعلى من 

 نسبة ارصد المخزون المطلوبة في منظمات العمليات الخدمية مقارنة برصيد المخزون 

طبيعة العمليات الصناعية ، فان نظم التصنيع عادة ما تستلزم توفير نسبة أعلى من نتيجة 

 نسبة ارصد المخزون المطلوبة في منظمات العمليات الخدمية ارنة بمقرصيد المخزون 

  

37- 

 

38- 

 –اختيار التكنولوييا  –تصميم أنظمة العمل  –تصميم المنتج   من مجاالت عمل إدارةاألنتاج 

 تخطيط التسهيالت –نظم تحسين الجودة  –تخطيط أماكن العمل 

 لبترول وإعداد البرامج الحاسوبية . من مجاالت عمل األنتاج إدارة مشروعات التشييد وا

  

39- 

 

 

40- 

والمقصود به التنبؤ بالمستقبل مثل التنبؤ بالطقس،   من مجاالت ادارة األنتاج عمليات التنيؤ 

 وظروف الطيران، وعدد المقاعد المطلوب، والنمو في نسبة الطيران.

أرباح معقولة )عن طريق  وكيفية تحقيق نسبة  مجاالت إدارة األنتاج عمليات تخطيط الطاقة  من

  استخدام العدد المناسب من الطائرات، لتحقيق األرباح(.

  

41- 

 

42-  

 .إدارة المخزون عمليات من مجاالت إدارة األنتاج 

 من مجاالت إدارة األنتاج عمليات تأكيد الجودة . 

  

43- 

 

44- 

 Optimal Allocation مشاكل البرمجة هي المشـاكل التي تتطـلب إيجاد التوزيع األمثل  

 للموارد المحدودة )عمالة، مواد ، مكائن ، أموال ،الخ ( لتحقيق أهداف معينة.

للموارد المحدودة )عمالة،  المناسب شـاكل التي تتطـلب إيجاد التوزيعمشاكل البرمجة هي الم

  مواد ، مكائن ، أموال ،الخ ( لتحقيق أهداف معينة.

  

45-  

 

 

 

 

46- 

ائية ثالث منتجات  أ ، ب  ، و يـ  ، وقدرت الشـركة ربح كل  وحدة تنتج شركة أدوات كهرب

على الترتيب.، وتمر المنتجات بثالثة مراحل وهي  التصـنيع ،  90،  120،  150كاآلتي 

 فتصبح دالة الهدف ـنيع ، التجميع و اختبار الجودة وهي  التص التجميع و اختبار الجودة ،
  3س 90+   2س 120+   1س 150هـ =  

تنتج شركة أدوات كهربائية ثالث منتجات  أ ، ب  ، و يـ  ، وقدرت الشـركة ربح كل  وحدة 

على الترتيب.، وتمر المنتجات بثالثة مراحل وهي  التصـنيع ،  90،  120،  150كاآلتي 

 فتصبح دالة الهدف ـنيع ، التجميع و اختبار الجودة وهي  التص التجميع و اختبار الجودة ،
  3س 90+   2س 100+   1س 150هـ =  

  

47-  

 

48-  

قيـد وقت           450 ≥         2س 4+    2س 3+   1س 2   الدالة فى المثال السابق تصبح 

 التصـنيع

قيـد وقت           450 ≥         2س 4+    2س 3+   1س 2   الدالة فى المثال السابق تصبح 

 لتجميع ا

  

49-  

50- 

قيـد وقت                370≥       3س 2+    2س 2+  1س 3ى الدالة المثال السابق تسمفى 

 التجميع

قيـد وقت اختبار         200   ≥ 3س 0،75+   2س  75,+   1س      فى المثال السابق تسمى الدالة 

       الجودة
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 وزارة التعليم العالي

 يةواإلدار  املعهد العالي للدراسات التعاونية

 
 2022 / 2021لعام اجلامعي ابنك أسئلة 

  إدارة اإلنتاج /مادة 

   
 الدكتور/جزء 

 عبد املنعمنبيل 

:يلي فيما املناسب االختيار الثاني : حدد السؤال
 تحت ظل القيود األتية : Z=5x1+6x2 :جعل دالة الهدف أكبر ما يمكن من المعادالت التاليةالمثلى التى ت X1 ،X2قيمة   أويد  -1

6x1+10x2 ≤50, x1+x2≤ 21, x1, x2 ≤0    

 6 ,3 )ج( 5, 6.5 )ب( 5 , 6 )أ(

 فى ظل القيود األتية : 3س8+2س10+ 1س7باستخدام طريقة السمبلكس للمشكلة األتية : ى =  -

صفر . من بيانات التمرين ≤  3،س2،س1، س 50≥  2س2+ 2س2+1،س 25≥  3س+ 2س+1س2، 25≥  3+ س 2+س1س
  : الحل األمثل  ،المطلوب تحديد 

 :  الحل األمثل هو  -2

 )ج( 50=  3، س 15= 2س  )ب( 5، س = 20=  2، س 10= 1س  )أ(
،  10= 2= صفر ، س3س 

 25= 3س

 :  األتى أزمنة كل نشاط ويبين الجدول يوضح التخطيط التالى شبكة إحدى المشروعات ،-

  
      

 

 

 

 من بيانات التمرين المطلوب تحديد األتى :

 ابات التالية : تحديدالمسار الحرج للمشروع من اإلج -3

 6-5-3-1المسار  6-5-2-1المسار  )ب( 6-5-4-2-1المسار  )أ(

 تحديد زمن المشروع من اإلجابات التالية : -4

 )ج( يوم  19زمن المشروع =  )ب( يوم 22زمن المشروع =  )أ(
 18زمن المشروع = 

 يوم

 

 -----------------------مع أطيب التنميات بالنجاح والتوفيق،،، ---------------------

 الزمن نشاط ال الزمن  النشاط 

 يوم 8 4-2 يوم 5 1-2

 يوم 10 5-2 يوم 8 4-5

 يوم  12 5-3 يوم 11 3-5

 يوم  5 3-1 يوم  1 5-6

1 

2 

 طلب األثاث

 تركيب االجهزة

 التعيين والتدريب

3 

4 

5 

 تركيب االثاث

 البدء في العمل

6 
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   الفرقة الثالثة –والعمليات  نتاجإدارة اإل يف متارينأسئلة و
 جزء الدكتور/ رأفت وليم

 حدد ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئة فيما يلي :أواًل: 

 العبارة

 مستوى من األداء بأكرب قدر ممكن من املوارد.اإلنتاجية هي الوصول ألعلى 

 ميكن أن تأخذ اإلنتاجية شكاًلعينيًا أو نقديًا.

للحصول على مؤشر إنتاجية أجر/ اجلنيه يتم قسمة إمجالي أجور العاملني على قيمة اإلنتاج 

 الكلي.

لإلنتاج الفعلي للحصول على يتم قسمة ساعات العمل لإلنتاج املخطط على ساعات العمل 

 مؤشر املخرجات.

 حلساب  الطاقة املتاحة يتم طرح  الطاقة القصوى من األعطال املسموح بها.

ميكن للحصول على مؤشر االستفادة من الطاقة املتاحة عن طريق قسمة عدد ساعات 

 الفعلي.التشغيل املتاحة لآلالت على عدد ساعات تشغيل اآلالت لإلنتاج 

 يعترب األمن الصناعي من وسائل تنمية الكفاءة اإلنتاجية.

 إدارة اإلنتاج هي اإلدارة املسئولة فقط يف املنظمة عن التنبؤ حبجم الطلب.

 ال يوجد فرق بني التنبؤ والتوقع لتحديد حجم الطلب.

 بناء على جمموعة من البيانات التارخيية.التوقع هو تقدير االحتياجات املستقبلية 

 ميكن استخدام التنبؤ حبجم الطلب يف املنشآت اخلدمية.

 يساعد التنبؤ املنشأة يف حتديد وضعها التنافسي يف السوق.

 يعترب التنبؤ حبجم  الطلب ضروريًا إلجراء التوسعات والتغريات يف عمليات اإلنتاج. 

قد ال يساعد التنبؤ حبجم الطلب على حتديد املستوى املناسب من املواد املتاحة وحتديد أفضل 

 سياسة للمخزون.

 تعترب تقريات رجال املبيعات من أشهر الطرق الكمية املستخدمة يف التنبؤ حبجم الطلب.

 ل ألفا. ميكن حساب التنبؤ بطريقة التمهيد األسي دون استخدم معام

 (.10ترتاوح قيمة ثابت التمهيد األسي بني  واحد صحيح و )

يف معادلة خط االجتاه العام ص= أ+ب  س ، تعترب قيم )ا( ، )ب( قيم ثابتة حتدد معامل خط 

 االجتاه العام.

 املبيعات.ميكن االعتماد على اإلحندار البسيط يف التنبؤ بتأثري اإلعالن على 

 لقياس دقة التنبؤ حبجم الطلب. (DAM)تستخدم طريقة 
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 أفضل تنبؤ دقة إىل MAD يشري ارتفاع

 إلي متوسط جمموع اخلطأ املطلق MADتشري 

تكون أكثر  (A)فإن الطريقة    2.4هو  (B)وللطريقة   3.2هو  (A)للطريقة   MADإذا كان 

 .  (B)دقة يف التنبؤ عن الطريقة 

 يتم قسمة )ن( على جمموع االحنرافات (MSE)حلساب متوسط مربع اخلطأ 

 يشري خطأ التنبؤ إلي الفرق بني الطلب الفعلى والطلب املقدر.

 أساسًا على اعتبارات الرحبية.  Gravity Centerتركز طريقة مركز اجلاذبية 

 من الطرق املستخدمة الختيار موقع املصنع طريقة عوامل اجلاذبية األرضية.

 موقع املصنع من أهم اخلطوات الالزمة لوضع خطة مناولة املواد. يعد حتديد

النقل الكلية ألقل حد يعرف الوزن النسيب للموقع بأنه مركز اجلاذبية الذي يقلل تكلفة 

 ممكن بني املصنع وإمداداته ونقاط البيع.

 إنتاج السلع بكميات صغرية وخصائص غري حمددة. يقصد باإلنتاج املستمر

من اخلصائص اليت يتسم بها اإلنتاج املتقطع أنه عند االنتهاء من عملية فرعية معينة تبدأ على 

 ار إمتام باقي العمليات.الفور عملية أخرى دون انتظ

يتميز اإلنتاج حسب الطلب باملرونة يف مواجهة احتياجات العمالء واخنفاض درجة املخاطرة 

 يف استثمار اآلالت.

حلساب عدد اآلالت يتم قسمة عدد الوحدات املطلوب إنتاجها يف الساعة مقسموما على عدد 

 مضروبا يف مستوى كفاءة اآللةالوحدات املنتجة لآللة الواحدة 

وفقا لإلنتاج حسب اجملموعات اآللية أو التكنولوجية يتم ختصيص جمموعة آلية واحدة 

 إلنتاج عائلة أو أكثر من األجزاء املطلوب تصنيعها.

 .Line Layoutيطلق على توازن اخلط اإلنتاجي طريقة الرتتيب اخلطي 

اخلط اإلنتاجي عن طريق حتديد زمن أقل عملية أو حمطة عمل على يتم حتديد سرعة 

 اخلط اإلنتاجي.

 يهدف توازن اخلط اإلنتاجي إلي حتديد أكرب عدد من حمطات العمل املطلوبة.

 يتم قسمة اإلنتاج اليومي املطلوب على وقت العمل اليومي. CTحلساب زمن دورة اإلنتاج 

احلد األدني ملراكز العمل نقوم بقسمة زمن إنتاج الوحدة يف كل املراحل على زمن حلساب 

 دورة اإلنتاج.

 يف املصانع املصرية بصورة مكثفة. JITينتشر  تطبيق نظام 

يف املنظمات الصناعية املصرية هو ثقافة  JITمن أهم أسباب عدم عدم جناح تطبيق نظام 

 العمالة. 

يف طريقة املتوسطات املتحركة املرجحة يشرتط أن يكون جمموع األوزان املوزعة على 

 %. 100فرتات  املتوسط املتحرك واحد صحيح أو 

من أهم عوامل حتقيق التوازن على اخلط اإلنتاجي حتديد زمن دورة اإلنتاج وحتديد احلد 

 األدنى من حمطات التشغيل. 
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 :حدد االختيار املناسب يف كل مما يليثانيًا: 

وحدة، وكمية اإلنتاج املخطط  300.000إذا كانت كمية اإلنتاج الفعلي من إحدى املنتجات )السيارات( هي   --1

 وحدة، فإن مؤشر اإلنتاج حيقق نسبة قدرها ...... 350.000هي 

 
ساعة، وأن عدد ساعات العمل الفعلي طبقا  600إذا كان عدد ساعات العمل املخطط طبقا للوقت املعياري هو  -2

 ، فما هي نسبة اإلنتاج هلذه الشركة؟ 534للوقت املعياري لشركة فريش لصناعة األجهزة املنزلية 

 أيام عمل، اليوم  5وحدة  اسبوعيًا، األسبوع  16.000اإلنتاج املطلوب  عملية صناعية كانت بيانتها كاآلتي: -3

%.  يف ضوء ذلك ميكن حتديد عدد 3%، النسبة املتوقعة للعوادم 66ساعات عمل، كفاءة التشغيل =  (8)

 الآلالت بـ ....... .

 

 مت  اليت املهام أزمنة جمموع بطرح وذلك احلالية التشغيل مبحطة املتبقي الزمن ديديتم  حت
 دورة اإلنتاج. زمن من ختصيصها

 بني تكلفة النقل الكلية ألقل حدد ممكن  يقلل الذي املوقع اجلاذبية بأنه مركز يعرف

 التوزيع. ونقاط وإمداداته املصنع

مبثابة خطة تفصيلية تغطي فرتة طويلة فيما يتعلق باجلوانب تعد جدولة اإلنتاج 

 التفصيلية املتعلقة باإلنتاج.

بأحجام عمل متباينة من  Work Stationمن أهم  أسس اجلدولة أن حتمل حمطات العمل 

 إمجالي أعباء العمل.

مراحل مما يؤدي إلي السرعة يف يف نظام اإلنتاج املتقطع يتم تقسيم العملية اإلنتاجية إلي 

 اجناز األداء.

يف طريقة التخصيص نرسم أكرب عدد من اخلطوط املستقيمة الرأسية واألفقية اليت تغطي 

 مجيع األصفار.

يف طريقة التخصيص نصل إلي احلل األمثل عندما يكون جمموع اخلطوط  معادل لعدد 

 األعمدة أو الصفوف.

ميكن رسم أقل عدد ممكن من اخلطوط العمودية أو األفقية حبيث ميكن تغطية كافة 

 األصفار املوجودة باملصفوفة.

إذا كان عدد اخلطوط مساوية لعدد األعمدة أو عدد الصفوف، فإنه ميكن احلصول على  

 ختصيص أمثل، وإال يلزم األمر إجراء بعض التعديالت.

 الصيانة الوقائية العمل على منع وقوع أي  قصور أو تدفق يف التسهيالت املتاحة.تستهدف  

 تعترب عملية الصيانة دالة يف عدد األعطال املتكررة، وتكلفة العطل  

يف حالة عدم حتقق األمثلية يف طريقة التحصيص خنتار أكرب رقم يف اجلدول يف اجلزء غري 

 حه من القيم غري املغطاه.املغطي خبطوط ونطر
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 فيما يلي البيانات املستخرجة من إحدى الشركات الصناعية : -4

 5 4 3 2 1 األسبوع

 22.000 21.000 18.000 22.000 20.000 المبيعات 

 ( أسابيع.4املطلوب: التنبؤ مببيعات األسبوع السادس إذا علمت أن فرتة املتوسط املتحرك هي )

 

، وكان عدد الفرتة املتنبأ عنها 16إذا كان جمموع أخطأ التنبؤ )الفرق بني الطلب الفعلي والطلب املقدر( هو  -

 هو....  MADمخسة أسابيع فإن خطأ التنبؤ باستخدام طريقة 

 

 

وحدة، تكلفة العمالة  7040حدد اإلنتاجية متعددة العوامل يف ضوء البيبانات التالية: الكميات املنتجة  -6

 جنيه؟ 2000جنيه، التكاليف العامة  520جنيه، تكلفة املواد 1000

% فما هي نسبة منو  80%، واإلنتاجية السابقة  84إذا كانت اإلنتاجية احلالية إلحدى الشركات هي  -7

 اإلنتاجية هلذه الشركة.

( دقائق، 7( حمطات، وأن سرعة اخلط اإلنتاجي )5) هوألحد خطوط اإلنتاج إذا علمت أن عدد حمطات العمل   -8

 ؟احسب وقت العطل الكلي  دقيقة. 25وجمموع الوقت القياسي هو 

 

 

، وكان عدد الفرتة املتنبأ عنها 16إذا كان جمموع أخطأ التنبؤ )الفرق بني الطلب الفعلي والطلب املقدر( هو   -9

 هو....  MADمخسة أسابيع فإن خطأ التنبؤ باستخدام طريقة 

 

 

 

ساعة سنويًا، وأن  80000ما هو عدد اآلالت الالزمة إلنتاج حجم إنتاج معني إذا علمت أن إمجالي الوقت املطلوب  -10

 ساعة سنويًا. 4000الوقت املتوافر لآللة الواحدة هو 

 

 

3.4 2.3 4.3 
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 مراكز، (4)( دقيقة، وأن عدد املراكز هي 11.4إذا علمت أن  زمن التشغيل للوحدة يف كل املراحل هو ) -11

 فما هي كفاء اخلط اإلنتاجي؟  ( دقيقة، 3.6وسرعة اخلط اإلنتاجي هي )
 

 

حمرك،  1200عدد الوحدات اليت يتم جتميعها أسبوعيا هي يف مصنع لتجميع حمركات السيارات، إذا كان  -12

أيام عمل أسبوعيًا، فما هي عدد الوحدات اليت يتم جتميعها يف الساعة علما بأن يوم  6وتعل الشركة بواقع 

 العمل مثان ساعات؟
 

 

( دقيقة للوحدة، أوجد عدد الوحدات اليت سوف يتم 18كانت سرعة اخلط اإلنتاجي ألبطأ مركز هي ) إذا -13

 ؟( ساعة عمل75) ن عدد ساعات العمل يف األسبوع هيإنتاجها يف األسبوع بالدقائق إذا علمت أ
 

 

جنيها فما هي  155جنيها، وتكلفة إصالح العطل العشوائي هي  540الصيانة الدورية إذا كانت تكلفة   -13

 تكلفة الصيانة الوقائية ؟

 

 
حمرك،  1200يف مصنع لتجميع حمركات السيارات، إذا كان عدد الوحدات اليت يتم جتميعها أسبوعيا هي  -15

أيام عمل أسبوعيًا، فما هي عدد الوحدات اليت يتم جتميعها يف الساعة علما بأن يوم  6وتعمل الشركة بواقع 

 العمل مثان ساعات؟

 

 

 
( مراكز، 4( دقيقة، وأن عدد املراكز هي )11.4علمت أن  زمن التشغيل للوحدة يف كل املراحل هو ) -16

 ( دقيقة، فما هي كفاء اخلط اإلنتاجي؟  3.6وسرعة اخلط اإلنتاجي هي )

 

 

 

ساعة، وأن عدد ساعات العمل الفعلي  600إذا كان عدد ساعات العمل املخطط طبقا للوقت املعياري هو  -17

 ساعة، فما هي نسبة اإلنتاج هلذه الشركة؟  534طبقا للوقت املعياري لشركة فريش لصناعة األجهزة املنزلية 

 

 

 

69.2% 79.1% 96.2% 

 وحدة  25 وحدة  45 وحدة وحدة 55

 وحدة 450 وحدة 350 وحدة 150

 جنيها 569 جنيها 596 جنيها 695

 وحدة/ ساعة 25 وحدة/ ساعة 45 وحدة/ ساعة 55

69.2% 79.1%  

89%98% 79.3% 97.4% 
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   30.000" عن طاقاتها اإلنتاجية:  الطاقة القصوى   فايزرتوفرت لديك البيانات التالية اخلاصة بشركة "  --18

 4000ساعة،  اإلصالحات ،   3500ساعة،  الصيانة الدورية  1000ساعة ، وأن  األعطال املسموح بها هي:)  االنتظار 

 ة هووحدة ، والوقت املستغرق يف إنتاج الوحدة الواحد  62.500   2020ساعة( ، وقد بلغ إنتاج الشركة عن عام 

 ساعة ، فما هو معدل االنتفاع بالطاقة املتاحة لدى الشركة. 0.025

 

 

طلوب إنتاجها يف املطلوبة ملصنع معني إذا توافرت لديك البيانات التالية:عدد الوحدات امل أحسب عدد اآلالت -19

كفاءة %، 5املتوقعة للفضالت أو العوادم  النسبةساعة،  800ساعات التشغيل السنوية  عددوحدة،  3200السنة 

 %.90إنتاج اآللة 

 

 

 3ثانية، وعدد مراكز العمل  165جمموع أوقات مراكز التشغيل هو  .اوميجاخط جتميعي لشركة  -20

 ثانية فما هو كفاءة اخلط التجميعي؟ 60مراكز، وزمن دورة اإلنتاج هو 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق،،،

72.67% 72.50% 71.56% 

 آالت 4 آالت 3 آلتانآلة واحدة

99.1%98.2% 91.6% 92.7% 


