
 للمراجعة املحاضره االولى أسئلة
 

 

 اإلنتاج؟ عرف

 خمرجات إىل التحويلية العملية خالل من املدخالت حتويل عمليه

 اإلنتاج؟ عملية تصنيفات اهم اذكر 

 القطاع نوع حسب

 والفحم، كالنفط عمليات استخراجية -1

 والغزل والنسيج الغذائية كالصناعات تحويلية عمليات -2

 اإلنتاج عملية طبيعة حسب

 والعصائر كالبالستيك على التصنيع قائمة عمليات -1

 التجميع كالسيارات على قائمة عمليات -2

 اإلنتاج غرض حسب

 Make to Ord )الطلب حسب )اإلنتاج الطلبية أجل من الصنع عمليات -1

املشروع أساس اإلنتاج على نمط ويستخدم صغيرة، بكميات ويكون   

    )Make to Stockاملستمر  أو الواسع )اإلنتاج أجل الخزن  من الصنع عمليات -2

 .كبيرة بكميات ويكون 

 قياسها؟ يتم وكيف الكفاءة؟ ماهي

املتاحة اإلنتاجية للموارد اآلمثل االستخدام خالل من والعمليات اإلنتاج إدارة كفاءة لقياس دقيق مقياس  

 إنتاجها في دماستخ ما قيمة عن منفعتها تزيد وخدمات سلع إنتاج خالل من املنظمة أهداف تحقيق بغرض

 ويتم قياسها بالقانون التالي موارد  من

 

 

 

 

 

 اإلدارة؟ علم مدخل اشرح

 خاصة العمليات بحوث ونماذج عموما الكمية النماذج على املدخل هذا يعتمد

 الكمية اآلساليب باستعمال إال  املدير  إليه يصل أن يمكن ال  اآلمثل القرار 

 م االدارةمدخل علوهناك ثالثة عناصر سمحت بظهور 

 ظهور وتطور بحوث العمليات )مع الحرب العاملية الثانيه( •

 استعمال تكنولوجيا الحاسب )ابتداء من الخمسينات( •

 تعقد وكبر حجم االعمال •

 

 المخرجات

 دخالتالم



 
 املستوى؟ وفق االستراتيجيات تصنيف وضح

 ىبصفة عامة تصنف ااالستراتيجيات وفق املستوى ال

 

 

 

 

 

 

 العمليات؟ إلدارة والتشغيلية االستراتيجية القرارات بين الفروقات اهم وضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية االستراتيجية

للشركة العامة بالسياسة وتتعلق  

 

 اآلعمال استراتيجية

تمثل املستوى االدنى الالحق لالستراتيجية الكلية 

 والتي تركز عليها الشركة لضمان

التنافسية في املجال من خالل التنسيق  هامليز 

 والتكامل بين االستراتيجيات الوظيفيه

  الوظيفية االستراتيجية

 كالتسويق، للشركة الرئيسة بالوظائف وتتعلق

والعمليات البشرية، املوارد املالية،  

 التصميم قرارات

 )االستراتيجية(

 .التشغيل1

 

 
 
 

 

 ..املخزون2

 
 
 
 
 

 .العمل تصميم .3

 

 

 

 ..الجودة4

  االستغالل قرارات

 )التشغيلية(

 اختيار نمط التشغيل ❖

 اختيار المعدات ❖

 تحديد حجم التسهيل ❖

 تحديد موقع التسهيل ❖

 

 

 تحديد الحجم الكلي للمخزون  ❖

 تصميم نظام السيطره على المخزون ❖

 تقرير اين يحفظ المخزون ❖

 

 تصميم االعمال ❖

 اختيار نظام التعويض ❖

 تصميم قواعد العمل ❖

 عايير القياسية للجودهوضع الم ❖
 

 

 

 

 

 القرار حول تنظيم الجودة ❖

 

 تحليل تدفقات التشغيل ❖

 توفير الصيانة والمعدات  ❖

 تحديد الوقت االضافي ❖

 ترتيب التعاقد الثانوي ❖

 تحديد الجدولة ❖

 

 

 متى توضع الطلبية.؟ ❖

 كم يطلب.؟ ❖

 

 

 توفير االشراف ❖
 وضع معايير العمل ❖

 القرار حول مقدار الفحص ❖

 

 

 

 

 

 ى الجودة لاليفاء بالمواصفات القياسيةالرقابة عل ❖

 



 لثانيةا للمراجعة املحاضرة أسئلة

 
 

 

 التنافسية؟ امليزة خصائص اهم وماهي التنافسية؟ بامليزة يقصد ماذا

 املنافسة في التفوق  تحقيق على القدرة التنافسية تعني امليزة

 التنافسية امليزة خصائص

 

 

 

 

 الشاملة؟ الجودة إدارة بمفهوم يقصد ماذا وضح

 واملستويات املراحل جميع في للجودة ملدىا والطويل املستمر  التحسين أجل من املتكاملة لإلدارة مدخل

 الزبون. رضا بما يحقق املؤسسة في والوظائف

 

 الشاملة؟ الجودة إلدارة اآلساسية العناصر  اهم اذكر 

 

 

 

 

 

 العوملة؟ إلى أدت التي العوامل اهم اشرح

 الثمانينات عقد في انفتاحا أن أكثر  أصبحت العالم في املالية اآلسواق

 املال سرأ انتقال سهولة •

 .االتصاالت وتكنولوجيا النقل تحّسن •

 الرئيسة لالقتصاديات االستيراد اختراق •

 الشاملة الجودة إدارة -1

 Globalization العوملة -2

 الوقت على القائمة املنافسة -3

 الخدمة على القائمة املنافسة -4

 Reengineering الهندسة إعادة -5

 Virtual Organizations االفتراضية والشركات ي االفتراض النشاط -6

 للجودة االستراتيجية الرؤية -1

 الشاملة الجودة إدارة في الجميع ركةمشا -2

 .للزبون  املحددة والحاجات للسوق، الفعلية بالشروط يرتبط الجودة قياس -3

 .الزبون  أو العميل على التركيز -4

 .املستمر التحسين -5



 الهندسة؟ إعادة خصائص اهم اذكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمليات؟ إلدارة املعاصرة االتجاهات اهم اذكر 

 اآلسواق عوملة -1

للجودة شاملة إدارة -2

)مرونة) ليونة -3

 الوقت تقليص -4

 تكنولوجي إسراع -5

 العمال مساهمة -6

 اإلدارية العمليات هندسة دةإعا -7

 البيئية املسائل -8

 التوريد سالسل إدارة -9

 

 

 

 

 

 

 

 .فقط الوظيفية العمليات على وليس اآلعمال عمليات على تركز  أنها •

 .التدريجي التحسين بلمقا ،)الكبيرة الوثبات( االختراق على تعتمد أنها •

 .القائم الوضع تمثل التي الحالية بالطرق  التقيد دون  العمالء بحاجات تبدأ أنها •

 .جميع  اآلقسام مشاركة تضمن فبالتالي. كافية مفوضة بصالحيات االختصاصات ذاتيا متعددة املدارة العمل فرق  استخدام تتطلب أنها •

افقة مشاركة تتطلب أنها •  (IT) املعلومات وتكنولوجيا ، (HR) البشرية للموارد متو



 للمراجعة املحاضره الثالثة أسئلة

 

 املنتجات؟ تزايد تفسر  التي اآلسباب أهم هي ما

 املوجودة املنتجات تطوير  فيها يتم التي السرعة •

 جديدة منتجات إدخال •

 أقصر حياة دورة •

 حادة منافسة •

 .والتطوير البحث وظيفة دور  بروز  •
 

 

 للمنتج؟ املختلفة املداخل شرحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتاجي  املدخل

 .)انتاجه مكني ما ى أقص انتاج( مبدأ ركز  على

 التسويقي املدخل

 اقترب بمعنى وقدراته باإلنتاج أقل اهتمام مع الزبون  على يركز

(بيعه يمكن ما انتاج) أي. أكثر الزبون  من  

 املدخل التكاملي

 اآلساسية الوظائف قلب في الزبون  جعل الذي

 الجديد املنتج

 ثالث فئاتنادرة من  حالةيمثل  الجديد املنتج

تغييرات في املنتجات الحاليه )تحسين وتطوير ( وتؤدي الى التمييز الواضح 

 يعة الذوبان، موضة املالبس السنويةلقهوه سر ا بينها مثل

املنتجات املقلدة وهي منتجات ليست ابتكارية وانما تدخل ضمن التقليد ورغم 

كونها منتجات جديدة بالنسبة للشركات التي تدخلها الى االنتاج اال انها ليست 

 كثير من املنتجات الصينيهجديدة في السوق مثل 

  للمنتج املختلفة املداخل

منتجات مبتكره وفريدة وحقيقية وتختلف بشكل جذري عما كان موجود 

 اكتشاف عالج السرطانممن منتجات مثل 



 

 

 

 الهجومية؟ باالستراتيجية يقصد ماذا وضح

املنتجات  تطوير  في مجالها في اآلولى هي الشركة تكون  أن تستهدف السوق( وهي )قائد  استراتيجية تسمى

 .الجديدة

 

 

 

 .؟القائد باعإت استراتيجية هي ما

 تتبع التي القائدة بالشركات بسرعة اللحاق على تقوم وهي القائد( اتباع أيضا  )استراتيجية تسمى

 .الهجومية االستراتيجية عن الناجمة املخاطرة لتجنب الهجومية االستراتيجيات

 

 املنتجات؟ في التخصص نتيجة املنظمة تحققها أن يمكن التي املزايا أهم بين

 .باملنتج (Know - How ) الفنية واملعرفة الخبرة ازدياد -1

 .املنتج في الكمال حالة يحقق الذي بالتركيز  يسمح -2

 .روتيني نشاط اإلنتاج من يجعل -3

 .روتينية أنشطة واملناولة والفحص الشراء وظائف من يجعل -4

 .التدريب وقت يقلل -5

 .واإلعداد التهيئة أوقات يقلل -6

 .املخزون من أقل كميات إلى الحاجة -7

 واآلجزاء اآلولية املواد من أقل عدد إلى اإلنتاج اجةح -8

 

 

 العمودي؟ التنوع هو  ما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سع بالصنع بدال من الشراءالتو هو 

 

 اآلمام إلى العمودي التنوع

 ما بعد مامالى اال  العمودي التنوع عن مثال

 أصبحت رياضية تجهيزات تصنع كنت

 منتجاتها بتوزيع تقوم  (Adidas )شركة

 العالم في املنتشرة املحالت من عدد عبر 

 محال  2500 للشركة كان مثال  ، 2006 في)

 عبر  تبيع أنها كما ( فقط الصين في

 تانترن على موقعها

 

 الخلف إلى العمودي التنوع

مثال عن التنوع العمودي الى الخلف نادك 

 اآللبان صناعة من تتمكن حتى

 إلى نشاطها نادك شركة مدت ومشتقاتها،

واحدة أبقار  مزرعة فمن ر اآلبقا زارع م  

 يبلغ مزارع ست إلى اآلبقار  رأس 450 بها

 ألف 50 من أكثر  فيها القطيع مجموع

 رأس



 
 

 

 الرابعة املحاضرةللمراجعة  أسئلة

 ت؟املنتجا تطوير  أسباب أهم هي ما

 التطور التكنولوجي •

 املنافسه •

 ت الزبائن االتغيير في حاجات ورغب •

 

 

 

 التطوير؟ في البديهية بالطريقة املقصود ما

   Intuitive Method  البديهية الطريقة

 الداخلية املصادر  من الجديدة اآلفكار  على للحصول  السبل كل استخدام على تقوم تجريبية طريقة

هي مراحل بعدة املنتج تطوير  عملية تمر  حيث للشركة والخارجية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راالستمرا

 االستمرار

 جديدالمنتج العملية تطوير

 هالغربل
 تحليل االعمال

كار االف

 غير مناسبه

 االستمرار

 التطوير

 )النموذج االول(

 راالستمرا
 اختبارات السوق

 المحدود( )االنتاج

 االستمرار

 راالستمرا

 السوق

 )االنتاج الكامل(



 

 

 

 املنتج؟ مجال في اليابانية التجربة

 بالنمو اإلسراع قصد قصيرة املنتج (إدخال) انطالق مرحلة جعل •

 املنتج حياة دورة تقليص •

 اآلمام إلى العمودي بالتنوع الزبون  من االقتراب •

 للمنتجات الكبير  بالتنوع اليابانيون  يتسم •

 الوحدة وتكلفة التنوع ميزة بين يجمعون  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعة المحاضرة االولى الى الاسئلة المراجعه من   
سئلةباقي المحاضرات ال يوجد لها ا  

 
االعمال ادارة لتخصص العامة القناة  ✔️ 

↓ 
https://t.me/kfu_1 

 

اتمليادارة الع قروب  ⬇️ 
https://t.me/joinchat/D3uoUkR72PNc3I84-FQZAQ  

 
 
 اخوكم 

 الزهراني محمد
 

 فرهاء لوالدتي بالرحمه والمغارجو الدع

 

https://t.me/kfu_1

