
 

 мσηуя ∂  االسئله مجرد مراجعه فقط ليست تبويب مالحظه مهمه     

 

 **) احملارضٍ الاوىل ( ** 

 

ف الاهخاج ُو :    -ثـًر

ل واضافة كميَ خدًدٍ نومواد وامليخجات . -١  آ داة الجياد وحتًو

 معدر نورثوٍ وآ ساس نوخعور احللِلي .  -٢

ل املدخالت من خالل امـموََ امخحو  -٣  ًوََ اىل خمرخات . معوَة حتًو

 ✔مجَؽ ماذهر حصَح 

ني :ثل    -ِمي معوَة الاهخب ج ملـَب ًر

 خمرخب ت ومدخالت  -١

  ✔فـب مََ ونفب ءٍ  -٢

 مجَؽ ماذهر حصَح  -٣

 مجَؽ ماذهر خعا -٤

ن امفب ؿوََ وحدُا كد الحكفي مِذا ال ت   -د من الاُمتب م مبـَب ر آ خر ُو :ٌسخة حمدودًة املوارد فا 

 الاهخاج  -١

 (  مراجعة ادارة العمليات) 



 دخالت امل -٢

 اخملرخب ت  -٣

 ✔امكفاءٍ  -٤

 -ـالكَ تني اخملرخب ت واملدخالت :يه ام

 امفـب مََ  -١

 ✔امكفب ءٍ  -٢

 الاهخب حَِ  -٣

 ال يشء مما ذهر -٤

  -ًـخرب مدخل امزتون :

 ✔من امـيارص الاساس ََ نوجودٍ امضامهل  -١

 من اُامتمات اجلودٍ امضامهل  -٢

 من مراحل اجلودٍ امضامهل -٣

  -ال ًًمتي اىل وػَفة امخعممي : RUSSELو  COOKحسة 

 ✔ادارة املرشوع  -١

 ثعور همارات امـٌلل  -٢

 منط امدضلَل  -٣

 داد مـاًري امـمل واخذَار املوكؽاؿ -٤

ىل خمرخات يه : وَة ا  ل املدخالت من خالل امـموَة امخحًو  معوَة حتًو



 املوػف -آ  

 امسـر -ب

 امَِلك -ت

هخاج  -ث  ✔اال 

 ِق ال ُداف :املدرة ؿىل حتل 

 امكفاءة -آ  

 ✔امفـامَة  -ب

 امَِلك -ت

هخاحِة -ث  اال 

هخاحِة املكَة ملعيؽ دلًة اخملرخات=   : ٦8888وحدة و املدخالت =  ٨8888اال 

 8.٨ -آ  

 ١.١١ -ب

 ✔ ١.٣٣ -ت

 ١.٥٥ -ث

هَوو فب ن امكفاءة  ٥8888هَوو و حتخاج اىل مواد حبوايل  ٤8888هفرتض آ ن مؤسسة )س( ثًذج 

هخاحِة:  اال 

 ✔ 8.٨ -آ  

 ١.٥ -ب

 ١.٨ -ت 



 ١.٩  -ث

ىل: من ثعيَفات معوَات اال هخاج ٍكون حسة هخاج ثيلسم ا   ظحَـة معوَة اال 

 اخل امعوحَة وامعيؽ من اخل اخلزنمعوَات امعيؽ من  -آ  

 ✔معوَات كامئة ؿًل امخعيَؽ ومعوَات كامئة ؿًل امخجمَؽ -ب

وَةمع  -ت  وَات اس خرراحِة ومعوَات حتًو

وَة معوَات امعيؽ -ث  من اخل امعوحَة ومعوَات حتًو

 ًمت امخلس مي اىل: -سة هوع املعاعح  –ؾيد ثعيَف معوَة الاهخاج 

وَة  -آ    ✔معوَات اس خرراحِة ومعوَات حتًو

 خعيَؽ ومعوَات كامئة ؿىل امخجمَؽمعوَات كامئة ؿىل ام  -ب

 وحَة ومعوَات امعيؽ من اخل اخلزنمعوَات امعيؽ من اخل امع  -ت

 ات كامئة ؿىل امعيؽ من اخل اخلزنؿىل امخعيَؽ ومعوَ معوَات كامئة -ث

 م تدآ : ١٩٣8-١٧88خالل امفرتة من من 

هخاج -آ   دارة اال   اس خخدام مععوح ا 

دارة امـموَات -ب ىل مععوح ا   امخحول ا 

هخاج املخاكمل امعي -ت  ؽ ابحلاسوباس خخدام اال 

دارة امخعيَؽ آ و اال دارة امعياؾََ -ج  ✔اس خخدام مععوح ا 

 م تدآ  : ١٩٨8 - ١٩٥8ة من ل امفرت خال

هخاج -آ   دارة اال   اس خخدام مععوح ا 

د -ب  ارة امخعيَؽ او اال دارة امعياؾَةاس خخدام مععوح ا 



هخاج امَدوي -ت  اس خخدام اال 

دارة امـموَات  -ث  ✔امخحول اىل مععوح ا 

ف ادارة امـموَات : يه معوَة ظيؽ املرارات املخـولة تخعممي   ثـًر

 وفق مدخل : -خحلِق اُداف املؤسسةهؼام امـموَات وجضلَوِا م 

 ✔املرار  -آ  

 اموػائف -ب

 اميؼم -ت

 احلاسوب -ث

دارة امـموَات يه معوََ امخوحَِ وامس َعرة ؿًل هؼام امـموَات يف ػروف امحُئة ادلاخوَة  ف ا  ثـًر

 واخلارحِة مخحلِق آ ُداف املؤسسة:

 اموػائف -آ  

 املرار -ب

 ✔اميؼم  -ت

 احلاسوب -ث

 آ رتؽ وػائف ل داٍر امـموَات يه : Russellو  cookحيدد 

 ✔امركاتة -اجلدوةل  –امدضلَل  –امخعممي  -آ  

 امركاتة -امخيؼمي  –امخوحَِ  –ط امخرعَ -ب

 امركاتة ؿىل امخلكفة –ىل اجلودة امركاتة ؿ –امركاتة ؿىل اخملزون  -ت

 اخملزونختعَط  –امخرعَط ؿىل اخملرخات  –امخرعَط ؿىل املدخالت  -ث



 ل خعوات مهنجََ اختاذ املرار يه:املرارات فان آ و وفق مدخل 

 حتدًد وثلِمي امحدائل املخاحة -آ  

 اختاذ املرار -ب

 ✔حتدًد املضلكة  -ت

 املخاتـة وامخلِمي -ث

ر امرؤًة املكَة ميؼام الاهخاج   من مزااي مدخل : –ثعٍو

 املرارات -آ  

 اموػائف -ب

 ؿمل الادارة -ت

 ✔اميؼم  -ث

 يه الاسرتاثَجَة : –ة نورشنة ـامثخـوق ابمس َاسة ام

 اخلارحِة -آ  

 اموػَفِة -ب

 ✔املكَة  -ت

 الاؾٌلل -ث

 

 يه اال سرتاثَجَة:–رشنة ثخـوق ابموػائف امرئُسة نو 

 املكَة -آ  

 ال ؾٌلل -ب



 املكَة وامضامةل -ت

 ✔اموػَفِة  -ث

 حتدًد اجلدوةل ُو كرار:

 اسرتاثَجي -آ  

 ✔جضلًَل  -ب

 مرنزي -ت

 َاخاص ابال دارة امـو  -ث

دارة امـموَات مدخل:مُ  س من مداخل ا 

 املرارات. -١ 

 دورة احلَاة. -٢ 

 رتاثَجَة امـموَات.اس -٣ 

 ✔امربجمة اخلعَة.  -٤ 

دارة امـموَات يه معوَة امخرعَط وامخيؼمي نوـموَات وامركاتة ؿوهيا مخحلِق آ ُداف املؤسسة ,ُذا  ا 

دارة امـموَات حسة: ف ا   ثـًر

 ✔مدخل اموػائف. -١ 

 دخل املرارات.م -٢ 

 مدخل امخـمل. -٣ 

 مدخل ؿمل اال دارة. -٤ 



هخاج حسة:  جند امـموَة الاس خرراحِة ؾيدما ثعيف معوَات اال 

 ✔املعاع. -١ 

هخاج. -٢   ظحَـة معوَة اال 

هخاج. -٣   ظاكة اال 

هخاج. -٤   املرض من اال 

 جشـت ؿىل ػِور مدخل ؿمل اال دارة:مُس من امـوامل اميت 

 ث امـموَات.ػِور وثعور حبو  -١ 

ق. -٢   ✔ػِور وثعور ؿمل امدسًو

 اس خـٌلل حكٌوموحِا احلاسة. -٣ 

دارة ال ؾٌلل. -٤   ثـلد ونرب جحم ا 

 ٍمتثل آ حد ؾَوب مدخل اموػائف يف :

 ظحَـة اموػائف. -١ 

 ✔ؿدد اموػائف. -٢ 

 ؿدد آ دوات امخحوَل. -٣ 

 منط امخحوَل. -٤ 

 مدخل: دارة امـموَات يف وػائف ُواملدخل ارلي ًلوم ؿىل جتمَؽ كرارات وآ وضعة ا  

 املرارات. -١ 

 ال وضعة. -٢ 

 امـموَات. -٣ 



 ✔اموػائف. -٤ 

هخاج حسة:  الثعيف معوَات اال 

 املعاع. -١ 

هخاج. -٢   ظحَـة معوَة اال 

هخاج. -٣   ✔ظاكة اال 

هخاج. -٤   املرض من اال 

 مُس من مزااي مدخل اميؼم:

هخاج. -١  ر امرؤًة املكَة ميؼام اال   ثعٍو

هخاج.اال ُامتم ابمـالكات امراتعة ت -٢   ني اميؼم املكوهة ميؼام اال 

 امخفاؿل مؽ امحُئة. -٣ 

 ✔ثلوَط دورة حِاة امليخج. -٤ 

 مُس من ؾَوب مدخل اال دارة:

 ✔اال ؾامتد ؿىل احلوول املرضَة. -١ 

د ؾيد متثَل امواكؽ. -٢   مس خوى امخجًر

 ظـوتة احلوول املثىل. -٣ 

 ة امرصد املعوقؿدم واكـَة فرضَ -٤ 

ن اميؼام:  الًدخل يف حكٍو

 امخلذًة امـكس َة. -



 املدخالت. -

 اخملرخات. -

 ✔ال الت. -

 ًـمتد مدخل ؿمل اال دارة ؿىل:

 امـموَات امرايضَة. -١ 

 ✔حبوث امـموَات. -٢ 

 امربجمة اخلعَة. -٣ 

ؽ. -٤  دارة املضاًر  ا 

 يف ػِور وثعور ؿمل اال دارة ُو : امـيرص ارلي مل ٌسامه

 ػِور وثعور حبوث امـموَات. -١ 

 اس خـٌلل حكٌوموحِا احلاسة. -٢ 

 ثـلد ونرب جحم ال ؾٌلل. -٣ 

 ✔ػِور املؤسسات. -٤ 

دارة امـموَات:  ًلعد اب 

د -١  هخاج املادي دون اخلدمات.ا   ارة اال 

هخاج امل -٢  دارة اخلدمات دون اال   ادي.ا 

دارة امـموَات الاهخاحِة واخلدمِة. -٣   ✔ا 

دارة  -٤  دارة اخلدمات.اا   اهخاج املادي آ و ا 



 رب ظـوتة احلوول املثىل من ؾَوب:ثـخ

 مدخل املرارات. -١ 

ة. -٢   مدخل اموػائف اال داًر

 ✔مدخل ؿمل اال دارة. -٣ 

 مدخل اميؼم. -٤ 

 املدخل ارلي هيمل اجلاهة امفين:

 ✔ؿمل اال دارة. -١ 

ة. -٢   اموػائف اال داًر

 اميؼم. -٣ 

 املرارات. -٤ 

 من آ جرز ممثًل مدخل : M.K.starrو E.S.BUFFAًـخرب

ة. -١   اموػائف اال داًر

 ✔ؿمل اال دارة. -٢ 

 املرارات. -٣ 

 اميؼم. -٤ 

 ؽ مدخل ؿمل اال دارة ؿىل امؼِور:مما جش

  امحدائل املخاحَ.اس خـٌلل ثلِمي -١ 

ة -٢   اس خـٌلل اموػائف اال داًر



 ✔اس خـٌلل حكٌووحِا احلاسة. -٢ 

 داري.اس خـٌلل املهنج اال   -٣ 

 ال دارة امـموَات: Russelو  cookحسة 

 زالزة وػائف. -١ 

 ✔آ رتؽ وػائف. -٢ 

 مخس وػائف. -٣ 

 ست وػائف. -٤ 

 يد امخعيَف حسة:معوَة امخجمَؽ من آ خل امعوة ثؼِر ؾ 

 املعاع. -١ 

هخاج. -٢   ظحَـة معوَة اال 

هخاج. -٣   ✔املرض من اال 

هخاج. -٤   ظحَـة خمرخات اال 

 املدخل ُو:

 ✔يؼرة اميت حتمك ثـامويا مؽ موضوع مـني.ام  -١ 

 س َعر يف امخـامل مؽ موضوع مـني.املهنج امل  -٢ 

 ل موضوع مـني.ال فرتاض ارلي هيعوق مٌَ ؾيد ثياو  -٣ 

 وسمل هبا ؾيد ثعركٌا ملوضوع مـنيامحدهيَة اميت  -٤ 

ىل وػَفة امخعممي: Russelو cookحسة   الًًمتي ا 



دارة املرشوع. -١   ✔ا 

 همارات امـٌلل. ثعور -٢ 

 منط امدضلَل. -٣ 

 اخذَار امخجِزيات. -٤ 

 ثـد امعَاهة من : Russelو cookؾيد 

 مخعممي.وػَفة ا  -١

✔ وػَفة امدضلحل. -٢

 وػَفة اجلدوةل. -٣ 

 وػَفة امركاتة. -٤ 

 ثضم وػَفة اجلدوةل: Russelو cookحسة 

✔ امخرعَط اال حٌليل.  -١

 ثلدٍر احلاخات.  -٢

 اميلل.  -٣

 امرشاء.  -٤

مََ املدٍر الا   - اباس خـمب ل الاسب مَة اميمََ :ال ميكن آ ن ًعل ا 

 املرارات  مدخل -١

 ✔املرار ال مثل  -٢

 ظيؽ املرار  -٣



 مجَؽ ماذهر حصَح  -٤

  -ر وثعور مدخل ؿمل الاداٍر يه :ُيب ك ؾيب رص مسحت تؼِو 

 ) مؽ احلرب امـب ملََ امثاهََ (  ػِور وثعور حبوث امـموَب ت -١

 ثـلد ونرب جحم الامعب ل  -٢

 سٌُب ت ( اس خـمب ل حكٌوموحِا احلاسة ) اتخداء من اخل  -٣

 ✔مجَؽ ماذهر حصَح  -٤

  -ارتؽ وػائف الدارة امـموَات : Russelو  Cookحيدد 

 ثعممي  -١

 جضلَل وخدوهل وركب تَ  -٢

 ال يشء مما ذهر  -٣

 ✔حصَح  ٢و ١ -٤

  -امـموَب ت مداخل ؿدًدٍ امهِا : ال دارة

َ واملرارات ؿمل اال دا -١  ٍر واموػائف الاداًر

ٍ  واسرتاثَجَة امـموَب ت اميؼم ودو  -٢  رة احلَب

 جضلَل هؼام الاهخب ج واجلدوهل  -٣

 ✔حصَح  ٢و  ١ -٤

 -مععوح الاهخب حَِ من انرث املععوحب ت ارثحاظًا تـ :

 امفـب مََ  -١



 ✔امكفب ءٍ  -٢

 املدخالت  -٣

 اخملرخات -٤

  -وََ :امكفاءٍ الاهخاحَِ يه مع 

 معولَ  -١

 ✔وسخَِ  -٢

 مجَؽ ماذهر حصَح  -٣

 مجَؽ ماذهر خعا -٤

  -ل الاس خخدام ال مثل نوموارد :يه ملِب س دكِق ملِب س نفب ءة ادارة الاهخب ج وامـموَب ت من خال

 ✔امكفب ءة الاهخاحَِ  -١

 امفـب مََ  -٢

 املدخالت  -٣

 اخملرخات -٤

 ـالكَ تني اخملرخب ت واملدخالت :يه ام

 فـب مََ ما -١

 ✔امكفب ءٍ  -٢

 الاهخب حَِ  -٣

 ال يشء مما ذهر -٤



ن امفب ؿوََ وحدُا كد الحكفي مِذا ال ت   -د من الاُمتب م مبـَب ر آ خر ُو :ٌسخة حمدودًة املوارد فا 

 الاهخاج  -١

 املدخالت  -٢

 اخملرخب ت  -٣

 ✔امكفاءٍ  -٤

ني :ثل    -ِمي معوَة الاهخب ج ملـَب ًر

 رخب ت ومدخالت خم -١

 ✔ََ ونفب ءٍ فـب م  -٢

 مجَؽ ماذهر حصَح  -٣

 مجَؽ ماذهر خعا -٤

 

                                 

 

 

 

 

 

 



 

 ***) احملارضٍ امثاهََ (  ***                                      

 

  -من اس حلِب ت ال داء :

 الادىن والاداء امـايل نوميخجب ت املكفَ  -آ  

  الاؾامتدًَ واملروهَ والاتخك ر -ب 

 زية امخيافس ََ واجلودٍ امضامهل امل -ج 

 ✔آ  و ب حصَح  -د

  -خعائط املزٍي امخيافس ََ :

 كعرية املدى -آ   

 مذوسعة املدى -ب

ةل املدى  -ج  ✔ظًو

 اليش مما ذهر حصَح -د

 -ثـخرب من خعائط اخلدمَ ماؿدا :

 الميكن اؿادة تَـِا  -آ   

 الخدمَ تدون مس هتكل  -ب

 ✔مواكؽ خمخوفَ الاهخاج والاس هتالك يف  -ج

 كن هلهلال مي -د

 -من خعائط امسوـَ ماؿدا :



 موموس -آ   

يَ  -ب  ميكن ختًز

 ًمت الاهخاج تدون مس هتكل  -ج

 ✔املوكَِ ال ثًذلل وال ثخلري معوما  -د

 خعائط املزية امخيافس َة:

 ✔جض خق من رقحات وحاخات امـاموني  -آ  

 مِا ؿالكة جرقحات وحاخات امزتون مُس -ب

 ةمُست همم -ت

 ان رآ ي املمومنيثب خذ فلط يف احلس ح -ث

ةل املدى وحتاول ان حكون ظـحة ا  مخلوَد من امليافسني)احد خعائط :ظًو

 ✔املزية امخيافس َة -آ  

 اال داٍر -ب

 اال دارة امدضلَوَة -ت

 اال دارة امخيفِذًة -ث

ة جضري مكون مس   داًر  ئومَة اجلودة يه مس ئومَة ادلَؽ:.......يه فوسفة ا 

 امـوملَ -آ  

دارة اجلودة امضامةل  -ب  ✔ا 

 اميوؾَة -ت



 امليؼمة -ث

 ل ساس َة ال دارة اجلودة امضامةل :من امـيارص ا

 امخحسني املس متر فلط -آ  

 امرتنزي ؿىل امـمَل فلط -ب

 امرتنزي ؿىل امرحبَة فلط -ت

 ✔امخحسني املس متر وامرتنزي ؿىل امـمَل  -ث

يل امـوملة:من امـوامل اميت   آ دت ا 

 ✔رآ س املال  سِوةل اهخلال -آ  

 ظـوتة اهخلال رآ س -ب

 ؿدم حتسني اميلل -ت

 ؿدم حتسني االثعاالت -ث

 :يه احد امـوامل اميت ادت اىل  –حتسن اميلل وحكٌوموحِا االثعاالت 

 ؿدم ػِور امـوملة -آ  

 امَِلك -ب

 ✔امـوملة -ت

 امليؼمة -ث

ؿادة ثعممي  ؿادة ثفكري معَق وا  ف :ا   خذري مـموَات ال ؾٌلل ُو ثـًر

ؿادة اال دارة -آ    ا 



ؿادة امِيدسة -ب  ✔ا 

ؿادة امليؼمة -ت  ا 

ؿادة امرحبَة -ث  ا 

ؿادة امِيدسة:  من خعائط ا 

 حرنز ؿًل امـموَات اموػَفِة فلط -آ  

 ✔ثحدآ  حباخات امـمالء  -ب

 حرنز ؿًل حاخات اال دارة فلط -ت

 حرنز ؿًل رقحات املدٍر فلط -ث

 مَ تال حدود يف املاكن يه مٌؼمَ:مٌؼ

 حكومِة -آ  

 ✔افرتاضَة  -ب

 ؿامة -ت

 خاظة -ث

 امخرٍزن ثسِوةل( خاظَة من خعائط:)ميكن 

 اخلدمة -آ  

 ملرشوع -ب

 ✔امسوـة  -ت

 امليؼمة -ث



هخاج والاس هت  خاظَة من خعائط : –الك مزتامٌان اال 

 امفـامَة -آ  

هخاحِة -ب  اال 

 امسوـة -ت

 ✔اخلدمة  -ث

 من امـيارص ال ساس َة نوجودة امضامةل:

 امخيوع. -آ   

هخاج ابميمَة.ا -ب   ال 

 ✔مدخل امزتون. -ج 

 ختفِغ امخاكمَف. -د 

 من خعائط امليخج املادي:

ؿادة تَـَ. -آ     الميكن ا 

 الميكن وظفَ كدل امرشآ ء. -ب 

 ✔اهخاخَ واس هتالنَ كري مزتامٌني. -ج 

 الميكن متوكَ. -د 

 ًلوم ؿوهيا:,ُذٍ يه امفكرة اميت وػَفة امـموَات يه اميت ثًضئ املزية امخيافس َة وحتللِا 

سرتاثَجَة امـموَات. -آ     ✔مدخل ا 

 مدخل اموػائف. -ب 



 مفِوم املزية امخيافس َة. -ج 

ر امليخجات اجلدًدة. -د  ثعٍو

 جتاُات املـارصة ال دار امـموَات:مُس من الا

 ثلوَط اموكت. -آ   

✔ ثلوَط دور اال دارة. -ب 

دارة سالمة امخورًد. -ج   ا 

 مسامهة امـٌلل. -د 

 :weelrightامخيافس َة ٌسمهيا  جماالت املزية

 ظرق اهمتزي -آ   

 آ فضوَات اهمتزي. -ب 

 مزية امس حق. -ج 

 ✔آ س حلِات ال داء. -د 

 مُس من امـيارص ال ساس َة نوجودة امضامةل:

 امرؤًة اال سرتاثَجَة نوجودة. -آ   

 امخحسني املس متر. -ب

 مدخل امزتون. -ج

دارة اجلودة. -د  ✔حلكَف اال دارة امـوَا موحدُا اب 

مس:اجلا  ئزة امَاابهَة نوجودة ثـرف اب 

 fuji -آ   



 zen -ب 

 yamaha -ج 

 ✔ demming -د

 :مُس من الاجتاُات املـارصة ال دارة امـموَات

دارة صامةل نوجودة. -  ا 

 ✔ؿدم ؾوملة امسوق. -

 اال رساع امخكٌومويج. -

ة. - ؿداد ُيدسة امـموَات اال داًر  ا 

 َة يف امرتنزي ؿىل:يه مزية آ ساس   رسؿة اال س خجاتة ؾيد املؤسسة

 اخلدمة. -آ   

 ✔اموكت. -ب 

 اجلودة. -ج 

 امخلكفة. -د 

 ي املس خوى الٍمتزي ابمرتنزي ؿىل:امخعيَؽ ؿامل

 حكٌوموحِا امدضلَل. -آ   

ر نفاءات املوارد امخرشًة. -ب   ثعٍو

✔ ختفِغ امسـر. -ج 

 اجلودة. -ج 



 مـيارص ال ساس َة نوجودة امضامةل:مُس من ا

 اثَجَة نوجودة.امرؤًة اال سرت  -آ   

هخاج ابميمَة. -ب   ✔اال 

 مدخل امزتون. -ج 

 س متر.امخحسني امل  -د 

 نوجودة يه خائزة : demingخائزة 

 آ ملاهَة. -آ   

 آ مٍركِة. -ب 

 آ وروتََ. -ج 

 ✔ايابهَة. -د 

 ارحِة ثًضق املزية امخيافس َة من:من امياحِة اخل

 املس خوى امخـوميي. -آ  

فراد. -ب  مس خوى ادلخل مل 

 ✔حات وحاخات امزتون.رق  -ج 

 مس خوى ثعور امخكٌوموحِا. -د 

 يه : wheelwrightآ س حلِات ال داء نٌل ٌسمهيا

هخاج. -آ     هَفِات اال 

 ✔جماالت نومزية امخيافس َة. -ب 



 آ وكات نوميافسة. -ج 

 حعط من امسوق. -د 

سرتاثَجَة امـموَات ؿىل ام  فكرة آ ن وػَفة امـموَات يه اميت:ثلوم ا 

 حتللَ.ثًضئ امرحب و  -آ  

هخاحِة وحتللِا. -ب  متكن امعاكة اال 

 ✔ثًضئ املزية امخيافس َة وحتللِا. -ج 

 متكن اال سرتاثَجَة وحتللِا. -د 

 اس حلِات ال داء ثـين اجملاالت اميت ؿىل املؤسسة آ ن حرنز :

 ✔ؿىل واحد مهنا. -آ  

 ؿوهيا لكِا. -ب 

 ؿىل مـؼمِا. -ج 

 ؿىل تـضِا. -د 

 :من خعائط املزية امخيافس َة

 حتدد ُدف املؤسسة. -آ   

 ✔ثلدم امخوخَ وامخحفزي ملك امرشنة. -ب 

 ثلدم املِادة نومؤسسة -ج 

ؿداد هؼام حتفزي ؿادل.ج  -د   ساؿد ؿىل ا 

 اال س خجاتة نوزابئن ؿامال آ ساس َا:متثل 

هخاج. -آ     مرفؽ اال 



 مخحدًد امسـر. -ب 

 مخلوَط امخاكمَف. -ج 

 ✔زايدة حعة املؤسسة من امسوق. -د 

 نوجودة امضامةل:ن امـيارص ال ساس َة مُس م

 امرؤًة اال سرتاثَجَة. -آ   

دارة اجلودة. -ب   مضارنة ادلَؽ يف ا 

هخاج. -ج   ✔مدخل اال 

 امخحسني املس متر. -د 

  -من خعائط املزٍي امخيافس ََ :

 خيافس ََ من رقحات وحاخات امزتون جض خق املزٍي ام  -آ  

ةل املدى وحتاول ان حكون ظـحة امخلوَد -ب  سني من املياف  ظًو

 لدم امخوخَ وامخحفزي ملك امرشنَ ث -ج

 ✔مجَؽ ماذهر حصَح  -د

 

 

 

 

 



 

 

 

 **) احملارضٍ امثامثَ ( **                                       

 

سرتاثَجَة :  اال سرتاثَجَة ادلفاؾَة من آ مه اسرتاثَجَات امليخج وجسمى ا 

 كائد امسوق -آ  

 كائد املعاع -ب

ثحاع املائ -ت  ✔دا 

 كائد امسوعة -ث

ر  -امليخجات: ال س حاب املؤدًة اىل ثعٍو

 ثلري حاخات امزابئن فلط -آ  

 امليافسة فلط -ب

 امخعور امخكٌومويج -ت

 ✔ثلري حاخات امزابئن وامليافسة وامخعور امخكٌوويج -ث

 ًلعد تدٌوع امليخجات

 ✔زايدة ؿدد وآ هواع امليخجات  -آ  

 ظيف واحد من امليخجات -ب

هخا -ت  ج امليخجاتثوكف ا 



 ثخس َط ا مليخجات -ث

هخاج مٌخجات مدضاهبة ابس خـٌلل هفس املـدات واملواد وامـٌلل وكٌوات  ؾيدما ثخوسؽ رشنة يف ا 

 :امخوزًؽ فب هنا جس خخدم امخيوع

يل اخلوف -آ    امـمودي ا 

ىل ال مام -ب  امـمودي ا 

 ✔ال فلي  -ت

 اجلاهيب -ث

هخاج املعن مدٍر معيؽ املزل وامً   ذكل: ٌسمي –س َج كرر ا 

 امخيوع ال فلي -آ  

 ✔امخيوع امـمودي  -ب

 امخيوع اجلاهيب -ت

 امخيوع امـريض -ث

 ٌضري امخوسؽ خارج هعاق امعياؾَة تـ :

 امخيوع امـمودي. -

 امخيوع ال فلي. -

 ✔امخيوع اجلاهيب. -

ىل اخلوف. -  امخيوع امـمودي ا 

دخال امخـدًالت ؿىل امل   و اخلدمة احلامَة:يخج آ  اسرتاثَجَة امليخج اميت ثـمتد ؿىل كدرة ا 

 اسرتاثَجَة الاهخاج امكفء. -آ   



 ✔ال سرتاثَجَة املوهجة نوخعحَلات. -ب 

 ال سرتاثَجَة امِجومِة. -ج 

 ال سرتاثَجَة ادلفاؾَة. -د 

 من مربرات امخخس َط يف امليخجات:

هخاج جيمَات كوَةل. -آ     اال 

 اس خلالل امعاكات امزائدة. -ب 

 ✔اموحدة. حتلِق مزية آ دىن حلكفة -ج 

 زايدة فرص ال خذَار آ مام امزتون -د 

 ثدخل امليخجات امللذلة مضن:

 امليخجات املحخكرة. -آ   

 فئات امليخج املدمية. -ب 

 ✔فئات امليخج اجلدًد. -ج 

ر امليخجات احلامَة. -د   ثعٍو

 من ؾَوب امخيوع ًذهر:

هخاج جيمَات هحرية. -آ     اال 

 َار آ مام امزتون.كةل فرص ال خذ  -ب 

 ✔امخلكفة امكدرية. -ج 

 ثلوَط اميمَات اخملزهة. -د 



ر امليخجات:  دخل مضن آ س حاب ثعٍو

 ✔امليافسة. -آ   

 ؿدد امـٌلل. -ب 

 ارثفاع ال سـار. -ج 

 زايدة امعوة. -د 

 سرتاثَجَة امِجومِة جسمى آ ًضًا:الا

 ✔اسرتاثَجَة كائد امسوق. -آ   

ه  -ب   خاج امكفءاسرتاثَجَة اال 

ق -ج   امسوق. اسرتاثَجَة ثعًو

 ثحاع املائد.اسرتاثَجَة ا -د 

 مزتاًد امكدريان يف امليخجات ؾن:الًًذج امخعور وا

 د مٌخجات خدًدة من مٌخجات كدمية.ثومَ -آ   

 ػِور آ سامَة وظرق خدًدة. -ب 

 اتخاكر مٌخجات خدًدة. -ج 

 ✔ختفِغ ال سـار. -د 

 مخيوع:مُس من ؾَوب ا

هخاج جيمَة ظلرية. -آ     اال 

 ✔يرفضة.اجلودة امل  -ب 



 امخلكفة امكدرية -ج 

 زايدة اخملزن. -د 

 امخيوع ُو ؿدد:

هخاج اميت ثخخٌاُا املؤسسة.ظر  -آ     ق اال 

✔ امليخجات اخملخوفة اميت ثًذجِا املؤسسة. -ب 

ا املؤسسة.خعو  -ج  هخاج اميت ختخاُر  ط اال 

 زابئن وموردي املؤسسة. -د 

ر امليخجات:ال  ًدخل مضن آ س حاب ثعٍو

 امليافسة. -آ   

 ثعوٍر حاخة امزتون -ب 

 ✔آ رثفاع ال سـار. -ج 

 امخعور امخكٌومويج. -د 

ىل:الحت   خاج الاسرتاثَجَة امِجومِة ا 

 كدرة هحرية ؿىل حتمل اخملاظر. -آ   

دخال امخـدًالت ؿىل امليخج. -ب   ✔كدرة ا 

ر.اجلِد ا -ج   ملكثف يف امححر وامخعٍو

 موارد هحرية. -د 

 مُس من فئات امليخج اجلدًد:

 امليخجات املحخكرة. -آ   



 ✔ثلَريات امليخجات املحخكرة. -ب 

 ثلَريات امليخجات احلامَة. -ج 

 امليخجات امللذلة. -د 

 ثلوَط دورة حِاة امليخجات الًًذج ؾن:

ر امليخجات. -آ    رسؿة ثعٍو

هخاج. -ب   ✔رفؽ جحم اال 

دخال امليخجات اجلدًدة. -ج   رسؿة ا 

 صدة امليافسة تني املؤسسات. -د 

مََ اسرتاثَجَة املائد كدرة هحرية ؿىل:حت  مما  خاج ا 

 قزو امسوق. -آ   

 ✔حتمل اخملاظر. -ب 

 زايدة اخملزون. -ج 

هخاج تب هواع نثرية. -د   اال 

  -امخوسؽ اباجتاٍ كٌوات امخوزًؽ وامحَؽ ابامخجزئَ او املفرد ٌسمى :

 ✔امخوسؽ اىل الامام  -آ  

 امخوسؽ اىل اخلوف  -ب

 امخيوع اجلاين  -ج

 اذهر حصَحلك م -د



  -ؽ اباجتاٍ جتِزي املواد ٌسمى :امخوس

 امخوسؽ اىل الامام  -آ  

 ✔امخوسؽ اىل اخلوف  -ب

 امخيوع اجلاين  -ج

 ال يشء مما ذهر حصَح -د

  -من ؾَوب ثيوع امليخجات :

 الاهخاج جيمَات ظلرٍي  -آ  

 حلكفَ انرب -ب

 زايدة اخملزون  -ج

 ✔لك ماذهر حصَح  -د

  -مَ هدِجة امخرعط يف امليخجات :كن ان حتللِا امليؼمن امه املزااي اميت مي

 امرتنزي ارلي حيلق امكٌلل نوميخجازدايد اخلرٍب واملـرفَ امفٌََ و  -آ  

ة جيـل من الاهخاج وض -ب لول من وكت امخدًر  اط روثُين ًو

 حلاخَ اىل مكَات اكل من اخملزون ا -ج

 ✔مجَؽ ماذهر حصَح  -د 

  -وخيافس تني اموػائف اخملخوفَ :ظـة يف امخيفِذ هؼرًا ن الاسرتاثَجََ الافضل ومكهنا الا

 اسرتاثَجَة دفؽ امخكٌوموحَِ  -آ  

 اسرتاثَجَة صد امسوق  -ب



 ✔امرؤًَ اموػَفَِ املخحادهل  -ج

 اسرتاثَجَة الاهخاج امكفء -د

  -كدم رشوًد حتدًد اخر السرتاثَجَات امليخج يه :

 َجَة دفؽ امخكٌوموحِا وصد امسوق اسرتاث  -آ  

 امرؤًَ اموػَفَِ املخحادهل  -ب

 ✔آ  و ب حصَح  -ج

 الاسرتاجيَة املوهجَ نوخعحَلات -د

ياك اسرتاثَجَات ثددـِا امرشنَ يف   - ادخال امليخجات مالسواق يه :ُُ

 ومَِ ودفاؾََ وموهجَ نوخعحَلات جه -آ  

 ثَجَة دفؽ امكٌوموحِا وصد امسوق اسرتا -ب

 الاهخاج امكفء  -ج

 ✔آ  و ج  حصَح  -د

  -امرشنَ اباهخاخَ ًـخرب كرار : كرار امليخج ارلي س خلوم

 جهويم  -آ  

 دفاؾي  -ب

 ✔اسرتاثَجي  -ج

 اهخاج نفء -د

  -ال ًدخل مضن اس حاب ثعور امليخجات :



ؽ  -آ    ✔ادارة املضاًر

 امخعور امخكٌومويج  -ب

 ثعور حاخة امزتون  -ج

 امليافسَ -د

  -ومؤسسَ ًُـخرب امليخج امللذل :ابمًس حَ ن

 مٌخج كدمي  -آ  

 ✔مٌخج خدًد  -ب

 مٌخج مدخكر  -ج

 ال يشء مما ذهر حصَح -د

دٍ ختخوف ثضلك خدري ؾٌل اكن موحود :   -مٌخجات مدخكٍر وفًر

 امليخج  -آ  

 مٌخجات ملذلٍ  -ب

 ✔مٌخجات خدًدٍ  -٣

ق -٤  جسًو

  -تون يف كوة اموػائف الاساس ََ :ارلي حـل امز 

 امليخج  -آ  

 ✔املدخل امخاكمًل  -ب

لي امل -ج  دخل امدسًو



 املدخل الاهخايج -د

  -ٍرنز ؿىل امزتون مؽ اُامتم اكل ابالهخاج وكدراثَ :

  -) اهخاج ماميكن تَـَ ( :

 املدخل الاهخايج  -آ  

لي  -ب  ✔املدخل امدسًو

 املدخل امخاكمًل  -ج

 امليخج -د

  -اهخاج اكىص ماميكن اهخاخَ ( : رنز ؿىل مددآ  )

لي  -آ    املدخل امدسًو

 ل امخاكمًل املدخ -ب

 ✔املدخل الاهخايج  -ج

 ال يشء مما ذهر -د

*ُو ؾحاٍر ؾن ٍلوؿَ من اخلعائط املادًَ وامكميَائََ اجملمتـَ يف صلك حمدد الص حاع حب خات مـَيَ 

:-  

  -ىل اص حاع حب خَ او رقحَ مـَيَ :* ؾرفَ هوثور تب هَ اميشء ارلي ًيؼر امََ ؿىل اهَ كادر ؿ

لي  -آ    املدخل امدسًو

 ✔يخج امل  -ب

 اخملزون  -ج

 مجَؽ ماذهر حصَح -د



  -اًالحغ ؿىل ثعور امليخجات ُو :امه م

ر امليخجات املوحودٍ  -آ    امرسؿَ اميت ًمت فهيا ثعٍو

 ل مٌخجات خدًدٍ ودورة حِاة اكرص ادخا -ب

ر مٌافسَ حادٍ  -ج  وجروز دور وػَفة امححر وامخعٍو

 ✔مجَؽ ماذهر حصَح  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 *** ) احملارضٍ امراتـَ (** *                                     

 

لة امحدهيَة  ر امليخوج اجلدًد يه : –وفق امعًر  اول مراحل معوَة ثعٍو

 اهمنوذج ال ول -آ  

هخاج احملدد -ب  اال 

 ✔ثومَد آ فاكر -ت

هخاج اماكمل -ث  اال 

ق امللامرة   ُو يف املامة فًرق:–ال دارة امليخج اجلدًد  –فًر

 ✔ق ظلري مذـدد الاخذعاظات فًر -آ  

ق هحري خدا من ختعط واحد -ب  فًر

دارة امدسوي -ت ق هحري من ا   فًر

دارة املامَة -ث ق هحري من ا   فًر

ر امليخجا –آ ول مراحل دورة الاتخاكر   ت احلامَة وخوق مٌخجات خدًدة يه:مخعٍو

قامخلِ -آ   هخاج وامدسًو  مي من وهجَ هؼر اال 

 وجضكِل امليخج -ب

 عحَليامححر امخ  -ت

 ✔امححر ال سايس  -ث

 ًمت امخوظل اىل : فهيا–امححر ال سايس مرحةل من مراحل دورة الاتخاكر



 ✔آ فاكر خدًدة كامحُهتا كري مفِدة او كري كاتةل نوخعحَق  -آ  

 آ فاكر خدًدة لكِا مفِدة -ب

 كدمية لكِا مفِدة كاتةل نوخعحَق آ فاكر -ت

َ كاتةل نوخعحَق -ث  آ فاكر اتخاكًر

هخاجٌخج ذو ثيوع كوَل وجيم يف املامة م   َات هحرية خدا ًب خذ منط اال 

 ✔امواسؽ او املس متر  -آ  

 ابدلفـات -ب

 حسة امعوة -ت

 حسة اخلدمة -ث

  اميضج حمتزي .................وفق مرحةل دورة حِاة امليخج يف مرحةل

 منو هحري نومحَـات -آ  

 ال ثوخد مدَـات -ب

 اخنفاض ال رابح  -ت

  هحريخدامنو ال رابح ثضلك -ث

 مراحل امليخج اسدٌادا اىل مـَار ثـمتد امخجرتة امَاابهَة ؿىل آ سووب ................ يف مجَؽ

 امخحسٌُات امكدرية -آ  

 ؿدم وحود حتسٌُات -ب

ة فلط -ت  امخحسٌُات امرضوًر

 ✔امخحسٌُات امعلرية واملس مترة  -ث



 ـ :ة تدورة حِاة امليخج املادي تحمتزي دورة حِاة اخلدمة ملاره

 زايدة امخاكمَف. -آ   

 ✔هوهنا آ ظول. -ب 

 رسؿة امخـرض نوخلادم. -ج 

 امحطء يف حتلِق امرحب. -د 

ر امليخجات:مُس من مراحل ام لة امحدهيَة مخعٍو  عًر

ر ال فاكر. -آ     مرحةل ثعٍو

 ✔مرحةل اميضج. -ب 

 مرحةل حتوَل ال ؾٌلل -ج 

ر. -د   مرحةل امخعٍو

 ٍكون ػِور امرحب يف اخلدمة:

 ✔آ رسع من ػِورٍ يف امليخج. -آ   

 آ ًضًا من ػِورٍ يف امليخج. -ب 

 تيفس رسؿة ػِورٍ يف امليخج. -ج 

 آ كوى مٌَ يف امليخج. -د 

و الاسووب الانرث مالمئ ر امليخجات احلامََ وامخوظَل اىل مٌخجات مدخكٍر خدًدٍ ُو َ آ سووب ثعٍو

 مالجتاُات امـومََ احلدًثَ : 

لة امحدهيَة -آ     امعًر

 ق امللامرة.فًر -ب 



✔  دورة اال تخاكر. -ج 

 حِاة امليخج. دورة -د 

لة امحدهيَة حكون املرتةل يه:مضن خعوات ام  عًر

 اخلعوة ال وىل. -آ   

 ✔اخلعوة امثاهَة. -ب 

 اخلعوة امثامثة. -ج 

 اخلعوة امراتـة. -د 

 حكون دورة حِاة اخلدمة معومًا آ ظول من دورة حِاة امليخج:

 فة من امليخجل ن اخلدمة آ كل حلك -آ   

 ✔ل ن اخلدمة آ كل ثـرضًا نوخلادم. -ب 

هخاج. -ج   ل ن امليخج آ ظول وكذًا مال 

 ن امليخج آ نرث ثـرضًا نوميافسة.ل   -د 

 يف دورة حِاة امليخج:

 مراحل. ٣ -آ   

 ✔مراحل. ٤ -ب 

 مراحل. ٥ -ج 

 مراحل. ٦ -د 

هخاج:  آ ساس مٌحىن امخـمل آ هَ ؾيد ثضاؾف اميمَة من اال 



هخاج اموحدة مبـدل اثتت.ًيلط و  -آ     ✔كت ا 

هخاج اموحدة مبـدل اثتت. -ب   ثيلط حلكفة ا 

هخاج اموحدة مبـدل كري اثتت. -ج   ًيلط وكت ا 

هخاج اموحدة مبـدل كري اثتتثيلط حلك -د   فة ا 

  -اثين مرحةل من مراحل دورة امليخج :

 ✔اهمنو  -آ  

 الادخال  -ب

 اميضج -ج

 امخدُور -د 

ر امفكٍر اجلدًدٍ وحىت ادخال امليخج اجلدًد اىل امسوق ثُدؾى :امفرٍت املمخدٍ تني ثع   -ٍو

 دورة حِاة امليخج  -آ  

 ✔جفوة الاتخاكر  -ب

 آ  و ب حصَح  -ج

ر معوَة الاهخاج -د  ثعٍو

  -متثل امفرٍت امزمٌََ اميت جس حق والدة امليخج :

 دورة حِاة امليخج  -آ  

 ✔دورة الاتخاكر  -ب

 امححر الاسايس  -ج



 امخعحَليامححر  -د

  -ثخكون دورة الاتخاكر من املراحل امخامََ ماؿدا :

 امححر الاسايس وامححر امخعحَلي  -آ  

 جضكِل امليخج او اهمنوذج الاويل  -ب

ق والاهخاج  -ج  امخلِمي من وهجة هؼر امدسًو

 ✔ثومَد افاكر  -د

ر امليخوج اجلدًد ويه : لَ امحدهيََ ُياك مراحل معوَة ثعٍو   -وفق امعًر

 ومَد افاكر ث -آ  

ر ) اهمنوذج الاول (  -ب  حتوَل اؾٌلل وثعٍو

 الاهخاج احملدود والاهخاج اماكمل  -ج

 ✔لك ماذهر حصَح  -د

 

 

 

 

 

 

 



 ***(  اخلامسَ احملارضٍ)  ** *                                   

 

 امخرعَط مضالك تـغ حلل George Dantzing امـامل ًد ؿىل ١٩٤٧ س ية اس خخداهما تدآ  

  -: امـسكًرَ اجملاالت يف والاهخاج

  اميلل مسب ةل -آ  

  امِدف داةل -ب

 ✔ اخلعََ امربجمَ -ج

 امرايضََ الاسامَة -د

  -: وؿالهجا املضالك حتوَل يف معًل او مٌعلي/  راييض اسووب ُو

  اخلعََ امربجمَ -آ  

 ✔ امربجمَ -ب

  امِدف داةل -ج

َ مسائل -د  الاومًو

 وميكن واملِود امِدف داةل حرهَة يف ادلاخهل الاساس ََ املخلريات تني اثتخَ ؿالكَ ُياك ان ثـين

  -: مس خلمي خط صلك ؿىل متثَوِا

  امربجمَ -آ  

 ✔ اخلعََ -ب

  امِدف داةل -ج

 حصَح ذهر مما يشء ال -د



لة اس خخدام ؾيد   -: هوع من حلكفَ اكل حتلِق كعد الاهخايج املزجي مخحدًد اخلعََ امربجمَ ظًر

 كىصالا احلد -آ  

 ✔ الادىن احلد -ب

  املخوسط الاهخايج احلد -ج

 الاداري احلد -د

 اس خخدام مس خوى مؽ مذياس حَ حكون ان جية واملِود امِدف داةل ان الافرتاضَات امه من

  -: وجسمى املرار مذلريات

  اضافَِ -آ  

 ✔ ثياسخَِ -ب

  ثب ند -ج

 املسمَ كاتوَة -د

سمى املِود من مبجموؿَ ًخحدد املوارد مؽ كَابمـال ًضاف وضاط لك ان الافرتاضات امه من   -: ٌو

 ✔ اضافَِ -آ  

  ثياسخَِ -ب

  ثب ند -ج

 املسمَ كاتوَة -د

  -: اىل ٌضري ومـوومَ اثتخَ املِود ومـامالت املـاممي ان افرتاض

  امخياسخَِ -آ  

  الاضافَِ -ب



 ✔ امخب ند -ج

 املميَ كاتوَة -د

  -: هرسًَ كميً  ثب خذ ان ميكن املرار مذلريات ان اىل ٌضري الافرتاض ُذا

  امخياسخَِ -آ  

 ✔ املسمَ كاتوَة -ب

  امسوحََ ؿدم -ج

 الاضافَِ -د

  -: امعفر من اكل اهخاج املمكن كري من ان او الافرتاض ُذا ٌضري

  امخياسخَِ -آ  

 ✔ امسوحََ ؿدم -ب

  الاضافَِ -ج

 امخب ند -د

  -: اخلعََ امربجمَ ثعحَق خعوات مراحل من مرحهل اول

  املِود حتدًد -آ  

  امسوحََ ؿدم كِود حتدًد -ب

 ✔ املضلكَ وحتوَل دراسة -ج

 اخلعََ امربجمَ مضلكة حلل املياسة اهمنوذج اخذَار -د

  -: ماؿدا اخلعََ امربجمَ وحمددات مزااي من



  الاهخاج مـوامل امفـال وامخوزًؽ الاس خخدام حتدًد يف املرار اختاذ ؿىل جساؿد -آ  

 ✔ امرايضََ امعرق اس خخدام ظـوابت -ب

  املـادالت يف نوـالكات اوحض ظورٍ وامذالك املرارات حودة حتسني -ج

 احلساس ََ حتوَل جس خخدم اخلعََ امربجمَ -د

 -: ماؿدا اخلعََ امربجمَ حمددات من

  امرايضََ امعرق اس خخدام ظـوابت -آ  

  امحُئَ تخلريات ثخلري كد الاؾٌلل مضالكت يف واملِود امِدف داةل -ب

كون امخعحَق سوء اىل ًؤدي اخلعََ كري يف واملِود امِدف داةل -ج   ممكن كري احلل ٍو

 ✔ واملِود امِدف داةل مـامالت يف امخلَري ثب زري مدى وثلِمي دراسة -د

لة يه اخلعَة امربجمة  :حلل ظًر

 املعولة احلوول مسائل -آ   

 ال س حلِة مسائل -ب 

 ✔ال مثوَة مسائل -ج 

ة مسائل -د   ال ومًو

 :يه اخلارخة واملخلرية ادلاخةل املخلرية ثلاظؽ لعةه

 ال مثل احلل -آ   

 املرحةل -ب 

✔ احملور -ج 



 امـموَة -د 

 :حكون ؾيدما ال مثل احلل ؿىل حنعل

ة آ و موحدة احلل سعر كمي لك -آ     ✔نوعفر مساًو

 موحدة احلل سعر كمي لك -ب 

ة احلل سعر كمي لك -ج   نوعفر مساًو

 سامحة احلل سعر كمي لك -د 

 :اخلعَة امربجمة منوذج من مُس

 امِدف داةل -آ   

 املسب ةل كِود -ب 

 امسامحَة ؿدم كِد -ج 

 ✔نوسعر املِايس امرمق -د 

 :جتد ادلاخوَة املخلرية معود يف

 ✔امسامحة املمي تني من معولة كمية آ نرب -آ   

 املوحدة املمي تني من معولة كمية آ نرب -ب 

 امسامحة لميام تني من معولة كمية آ ظلر -ج 

 املوحدة املمي تني من معولة كمية آ ظلر -د 

ذا آ مثل احلل ٍكون,اخلعَة امربجمة مسب ةل يف  : احلل سعر كمي لك اكهت ا 

 سامحة -آ   

ة آ و سامحة -ب   نوعفر مساًو



ة آ و موحدة -ج   ✔ نوعفر مساًو

 .ظفرا -د 

لة اس خخدام ؾيد هخايج املزجي مخحدًد اخلعَة امربجمة ظًر  :هوع من رحب انرب حتلِق كعد اال 

 ✔ ال كىص احلد -آ  

 ال دىن احلد -ب

هخايج احلد -ت  املخوسط اال 

 اال داري احلد -ث

هخاج املمكن كري من اهَ الافرتاض ُذا ٌضري -امسوحَة ؿدم- اخلعَة امربجمة افرتاضات من  :من اكل ا 

 ✔ امعفر -آ  

 امـرشة -ب

 امـرشٍن -ت

 امثالزني -ث

 : مـَار اًضا جسمى – امِدف داةل – ةاخلعَ امربجمة – مكوانت من

 اال دارة -آ  

 امخيؼمي -ب

 امَِلك -ت

✔ امكفاءة -ث

 



                            

 *** )احملارضٍ امسادسَ ( ***                                 

 

 اجملاالت يف املخوكـَ املس خلدوََ امحَئَِ احلاالت ملواهجة انرب واس خـداد افضل فرظَ ثوفر ان ميكن

  -: اخملخوفَ

  الاوضاء ظور يف اكتامرش  -آ  

 ✔ املحكٍر املـرفَ - ب

  والاهخاج امدضلَل ظور يف امرشاكت -ج

 حصَح ماذهر لك -د

  -: تـ امخب ند وؿدم اجملِول مؽ ثخـامل سوف امرشاكت

 املحكٍر املـرفَ -آ  

 ✔ امخًدؤ دون -ب

 والاهخاج امدضلَل ظول -ج

 الاوضاء ظور -د

  -: ؿداما حامخني يف نوخًدؤ امرشاكت حاخة ثربز

  الاوضاء ظور يف امرشاكت -آ  

 ✔ املحكٍر املـرفَ -ب

 والاهخاج امدضلَل ظور يف امرشاكت -ج

  -: املس خلدوََ الاحداث وثوكؽ وؿمل فن ُو



  املحكٍر املـرفَ -آ  

 نوخًدؤ امـامَ امسٌلت -٢

 ✔ امخًدؤ -٣

 حصَح ماذهر لك -٤

  -: املاضََ واخلرٍب امحَاانت اىل ٌسدٌد* 

  -: امفـوََ والاحداث املخوكـَ الاحداث تني املعاتلَ ًفرتض * ال

 ✔ امخًدؤ -آ  

  امخرعَط -ب

  املحكٍر املـرفَ -ج

 امعوة يف امخلَري -د

  -: ماؿدا نوخًدؤ امـامَ امسٌلت من

  املس خلدل يف جس متر سوف املايض يف املوحودٍ الاساس ََ امـوامل ان ًفرتض -آ  

  امخلَري منط ًدؾى مـَيا صالك ثب خذ ما ؿادٍ امزمٌََ سلامسال جضلك اميت امخارخيََ امحَاانت -ب

 ✔املس خلدل يف حيدث ان جية اهَ هـخلد ما مؽ ًخـامل -ج

 املؤثٍر امـوامل مكرثة اكمهل ماحكون اندراً  امخًدؤات -د

ا اميت املـوومات خالل من امخرعَط معوَة اجناح يف اسايس ؾيرصا ًـخرب   -: املرار ملخخذ ًوفُر

  طامخرعَ -آ  

 ✔ امخًدؤ -ب



  املحكٍر املـرفَ -ج

 الاجتاٍ -د

 اُداف مؽ مذوافلَ مخكون امرشنَ وس َاسات اماكانت خالل من الاحداث يف امخب زري جس هتدف

  -: امرشنَ

 ✔  امخرعَط -آ  

 امخًدؤ -ب

  الاوضاء ظور يف امرشاكت -ج

 حصَح ماذهر لك -د

حلى حمدداً  ٍكون ؾضوايئ ثلَري ُو  ًؼِر ال حبَر اثتت ص حَ او تتاث مس خوى ؾيد امعوة ًو

  -: امعوة يف امخيازل او امخعاؿد حنو اجتاُاً 

  املومسي اهمنط -آ  

 ✔ الافلي اهمنط -ب

  ادلورٍ منط او ادلائري اهمنط -ج

 الاجتاٍ منط -د

ل الامد يف امكدرٍي امخلَريات تفـل املخوكؽ ؾيد امعوة اجتاٍ يف امكدري الاحنراف اىل ٌضري   -: امعًو

  الافلي منطاه  -آ  

  املومسي اهمنط -ب

 ✔ ادلورٍ منط او ادلائري اهمنط -ج

 الاجتاٍ منط -د



  -: ماؿدا دكَ انرث امخًدؤ جتـل اميت امـوامل من

  حكٌوموحَِ وادوات ثلٌَات ثوفر -آ  

  املدراء دلى واملـارف اخلربات وازدايد امرايضََ امامنذج ثوفر -ب

ر ثعممي -ج  ✔ اجلدًدٍ امليخجات وثعٍو

 اميمََ امخًدؤ اسامَة اس خخدام يف امخوسؽ -د

  -: تـ خيخط امخكٌومويج امخًدؤ

  امخضرم -آ  

ر ثعممي - ب  ✔ اجلدًدٍ امليخجات وثعٍو

  امرشنَ مٌخجات ؿىل امعوة جحم ثلدٍر -ج

 الاهخاج جحم ثلدٍر -٤

 : تـ انرب ثضلك خيخط امعوة ثًدؤ

 امفائدة آ سـار -آ  

 ✔ امرشنة مٌخجات ؿىل امعوة جحم ثلدٍر -ب

 امحعاةل -ت

 امخضرم -ث

 : ب خيخط الاكذعادي امخًدؤ

✔ امخضرم -آ  

ر ثعممي -ب  اجلدًدة امليخجات وثعٍو



 امرشنة مٌخجات ؿىل امعوة جحم ثلدٍر -ت

 الاهخاج جحم ثلدٍر -ث

لة ؾَوب من  : نوخًدؤ دمفي ظًر

 حِدون خرباء -آ  

 ✔ خرباء حلا الٍكوهون كد اخلرباء -ب

ا اؿداد -ت ُو  تامسٌُاًر

 املثىل نوحوول اموظول -ث

ؿداد مراحل آ خر و ا  ؿداد وفق امسٌُاًر م خرنال رشنة ا  مكرًت  :ال مٍركِة ا 

 مؤرش ملك ي املاض امسووك حتدًد -آ  

 املس خلدوَة ال حداث احامتالت ثثخِت -ب

 مؤرش جلك امخًدؤ -ت

 ✔امسٌُاًرو نخاتة -ث

 : ؿىل ثـمتد نوخًدؤ اميوؾَة ال سامَة

 نوعوة امـام الاجتاٍ مخحدًد امحَاين ابمضلك زمٌَةام امسوسةل متثَل -آ  

 املادمة امفرتة يف امخًدؤ اخل من نوحَاانت احلامَة امفرتات انرث مذوسط -ب

 اال حعائَة و امرايضَة ال سامَة اس خخدام -ت

 ✔ ارلايت امخلدٍر و امخجرتة و احليمة و احلدس -ث

 :امخًدؤ ُو ب نرثف س يوات زالزة من متخد زمٌَة مدة ًلعي ما ؿادة ثًدؤ

 املدى كعري -آ  



 املدى مذوسط -ب

 ✔املدى ظوًل -ت

 احلَاة مدى -ث

 :من متخد زمٌَة مدة املامة يف ًلعي املدى كعري نوخًدؤ امزمين اال ظار

 ✔ مس ية آ صِر زالزة -آ  

 س يوات مثالزة س ية -ب

 س يوات مخس اىل س يوات زالزة -ت

 فب نرث س يوات مخس -ث

 :امعوة يف املؤثرة اخلارحِة امـوامل من

 امخيؼميي امَِلك -آ  

 ✔امـمالء -ب

 ادلاخوَة واميؼم انوواحئ -ت

 امـاموني -ث

 : امعوة يف املؤثرة ادلاخوَة امـوامل من

 امليافسون -آ  

 ✔ امخيؼميي امَِلك -ب

 اجملمتؽ زلافة -ت

 املوردون -ث



 

ذا يل اهمنو يل ميكن امفـًل امعوة من اكل امخًدؤ اكن ا   :ا 

 هحري خمزون -آ  

 مس خلةل كري ؿاظةل ةسـ -ب

 انرب سـة امرشنة امذالك -ت

 ✔اكل سـة امرشنة امذالك -ث

ذا  : اىل ًؤدي ان ميكن امفـًل امعوة من انرب امخًدؤ اكن ا 

 اخملزون هفاذ -آ  

 اكل سـة امرشنة امذالك -ب

 مس خلةل سـة -ت

 ✔مس خلةل كري ؿاظةل سـة -ث

يل امزمٌَة امسالسل يف ٌضري منط لظ امخدُور آ و اهمنو ا   -نوعوة املخوسط املس خوي يف ال مد ًو

 :منط ُو

 ادلورة -آ  

 ✔ الاجتاٍ -ب

 دائري -ت

 مومسي -ث

و املومسي اهمنط – امزمٌَة امسالسل تَاانت يف امخلَري آ مناط من  : اىل ٌضري ُو

 اثتت مس خوى ؾيد امعوة -آ  



 ✔س يواي امعوة يف املخكررة امخذتذابت -ب

 املخوكؽ نؾ امعوة اجتاٍ يف امكدري الاحنراف -ت

 املخوسط املس خوى يف ال خل ظوًل اهمنو -ث

 :املدى يف آ دق حكون املامة يف امخًدؤات

ةل -آ    ال خل ظًو

 ال خل مذوسعة -ب

 ✔ ال خل كعرية -ت

ةل مذوسعة -ث  ال خل وظًو

هخاج امدضلَل ظور يف امرشاكت حكون ؾيدما هنا املامة يف – امخًدؤ دكة اخل ومن – واال   ثوجب   فا 

 : اىل

 نورشاكت واملوزؿني املحَـات مٌدويب خبربة س خـاهةالا -آ  

 املضاهبة نورشاكت امسوق وحبوث مسموحات -ب

 ✔نورشنة املاضَة واخلربة امحَاانت -ت

 املضاهبة نورشاكت امخارخيَة امحَاانت -ث

  -: امخًدؤ ُو س يوات زالث اىل(  اصِر زالث او)  س يَ من متخد زمٌََ مدٍ ماًلعي ؿادٍ ثًدؤ

  املدى كعري -آ  

 ✔ املدى مذوسط -ب

  املدى ظوًل -ج

 احلَاٍ مدى -د



  -: ماؿدا امخًدؤ خعوات احراءات من

  امخًدؤ معوَة ؾيارص تيود اخذَار -آ  

  امخًدؤ وظرق اخذَار -ب

  امخًدؤ مـموَة امالزمَ امحَاانت مجؽ -ج

 ✔ املس خلدوََ الاحداث احامتالت ثثخِت -د

لة امخًدؤ احراء ًخعوة   -: ماؿدا املضارنني من اهواع زةزال دمفي تعًر

 ✔ امزابئن -آ  

  املرارات مذخذو -ب

  املساؿدٍ ٍلوؿة -ج

 املس خجَحون اخلرباء -د

لة ؾَوب من   -: ماؿدا دمفي ظًر

ة ذات جليَ اىل احلاخَ -آ   َل ثدًر لَ ؿىل مالرشاف وثبُ    امعًر

  اخرى اىل خوسَ من اخلرباء ثلَري -ب

  وًلامع واموكت امـامََ املكفَ -ج

 ✔ نورشاكت واملوزؾَني املحَـات مٌدويب خبربة الاس خـاهَ -د

 

 

 



 اباس خلرار املخـوق الامد ظوًل وامخًدؤ املخوسط امخًدؤ وخاظَ امخًدؤ يف اس خخدامَ ًزتاًد اسووب

  -: الاجتاُات

لة -آ     دمفي ظًر

  امحَؽ رخال ثلدٍرات -ب

و -ج  ✔ امسٌُاًر

 املدٍٍرن وثلدٍرات اراء-د

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ***(  امساتـَ احملارضٍ)  ***                              

 

لة اس خـٌلل ًمت  :يف امحَاهَة امعًر

 .مراحل ٣ - ١ 

 ✔.مراحل ٤ -٢ 

 .مراحل ٥ -٣ 

 .مراحل ٦ -٤ 

  -: ماؿدا نوخًدؤ اميمََ الاسامَة من

لَ -١   امحَاهََ امعًر

  واملوزون امخس َط املخحرك املخوسط -٢

 ✔ املدٍٍرن وثلدٍرات آ راء -٣

 اخلعي والاحندار ال س ََ اهمتَِدًَ -٤

 امـام الاجتاٍ خط مد مث ومن امـام الاجتاٍ مخحدًد امحَاين ابمضلك امزمٌََ امسوسهل متثَل ؿىل ًلوم

  -: هبا ابمعوة امخًدؤ املراد امس يوات حىت

لَ -١  ✔ امحَاهََ امعًر

  امخس َط املخحرك املخوسط -٢

  ناملوزو  املخحرك املخوسط -٣

 حصَح ذهر مما يشء ال -٤



  -: امعوة ثًدؤ يف املس خخدمَ اميمََ امعرق اثسط من

لَ -١   امحَاهََ امعًر

  املوزون املخحرك املخوسط -٢

 ✔ امخس َط املخحرك املخوسط -٣

 اخلعي الاحندار -٤

 ـخربثُ  واسرتخاؾِا حفؼِا حاكمَف ارثفاع اىل ًؤدي مما املايض ؾن امحَاانت جبمَؽ الاحذفاظ ثخعوة

  -: ؾَوب من

  املوزون املخحرك املخوسط -١

  الاس ََ(  اههتدئَ)  اهمتَِد -٢

لَ -٣   امحَاهََ امعًر

 ✔ املخحرك املخوسط -٤

  -: نـ امخًدؤ يف امزمٌََ امسوسهل تَاانت مؽ ًخـامل املخحرك املخوسط ان

  خرٍب -١ 

  نوخلريات اس خجاتَ -٢

َ كمي -٣  ✔ مدساًو

 نوواكؽ اكرب -٤

  -: الاظـة ًـخرب اهَ الا...  نوخلريات اس خجاتَ الانرث امخًدؤ

 ✔ املوزون املخحرك املخوسط -١

  امخس َط املخوسط -٢



  اخلعي الاحندار -٣

لَ -٤  امحَاهََ امعًر

  -: احلدًثَ امعوحات ؿىل امرتنزي مؽ زمٌََ سوسهل مذوسط حساب ؿىل جساؿد

  امخس َط املخوسط -١

متَِد -٢  ✔(  الاس ََ اههتدئَ)  اه

 امخًدؤ خط احدساب -٣

 اخلعي الاحندار -٤

  -: امخـلِد وؿدم ابمخساظَ ثدسم واميت ص َوؿاً  امعرق انرث من

  املخحرك املخوسط -١

متِد -٢  (  الاس ََ اههتدئَ)  اه

  املوزون املخحرك املخوسط -٣

 ✔ اخلعي الاحندار -٤

 :جس خـمل امخس َط املخحرك املخوسط اس خـٌلل ؾيد

 .املخوفٍر امحَاانت لك -١ 

 .فلط واحرة فرتة تَاانت -٢ 

 .امحَاانت آ كدم -٣ 

خرية امفرتات تَاانت -٤   ✔.ال 

لة جس خـمل  :مضن وامرايضَة واال حعائَة امحَاهَة امعًر

سووب -١  .امـضوايئ ال 



سووب -٢  فلي ال   .ال 

سامَة -٣   ✔.اميمَة ال 

سووب -٤   .املومسي ال 

متد اميت ادلاةل صلك  :يه امخس َط اخلعي داراال حن يف ؿوهيا ًـ

١-  Y= a+bx  ✔

 ٢- c+bx+2^x+a=Y 

  ٢    -٣^x+a=Y 

٤-   c+x+2^x+3^x=Y   

لة الحتخاج ىل ال س َة اههتدئة ظًر  : ا 

 .ثلدٍر آ خر -١

 .احلامَة نومرحةل امفـًل امعوة -٢

 a اههتدئة مـامل -٣

 ✔ u امرتحِح مـامل -٤

متثل لة ح  : امخلدٍر يف امحَاهَة امعًر

جتاٍ طخ جرمس -١  ✔.امـام ال 

 .ادلاةل مٌحىن حبساب -٢

 .معودي خط جرمس -٣

 امخلدٍر ثذتذب جرمس -٤



 : املومسَة دمَل ؿىل نوحعول

 ✔.املخوسط امعوة ؿىل امفـًل امعوة هلسم -١

 .امفـًل امعوة ؿىل املخوسط امعوة هلسم -٢

 .املخوسط امعوة يف امفـًل امعوة هرضب -٣

 .امفـًل وامعوة املخوسط امعوة جنمؽ -٤

لة يف  :a آ مفا ميثل ال س َة اههتدئة ظًر

 املس خلدوَة نومرحةل امللدر امعوة -١

 احلامَة نومرحةل امفـًل امعوة -٢

 ✔اههتدئة مـامل -٣

 امرتحِح مـامل -٤

متد ؿوهيا صلك ـ  ُو: Y=a+bx  ادلاةل  اميتً 

لة امخلدٍر -١  امحَاهَة ابمعًر

 ال س َة اههتدئة -٢

حندار -٣  ✔ خس َطام  اخلعي ال 

 املومسي امخلدٍر -٤

ذا حد ابمعوة امخًدؤ اكن ا   رلكل احللِلي امعوة وان وحدة ١٧8 توف امثامن امضِر يف امليخجات ل 

ذا امخاسؽ نوضِر امعوة ثًدؤ ُو مفا وحدة ١٩8 توف كد امضِر  اثتت حددت اال دارة ابن ؿومت ا 

 : 8.١8 كدرة امخـدًل

 وحدة ١٥٢ -آ  



 وحدة ١٦٢ -ب

 ✔وحدة ١٧٢ -ت

 وحدة ١٨٢ -ث

لة احلل (  ) ظًر

١٧8  +8.١8 (  *١٩8 - ١٧8 ١٧8  وحدٍ ( = 

سامَة من  :نوخًدؤ اميمَة ال 

 املدٍٍرن وثلدٍرات آ راء -آ  

 ✔امخس َط املخحرك املخوسط -ب

 امسوق وحبوث امزابئن مسموحات -ت

و -ث  امسٌُاًر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 **مٌَ ( *** ) احملارضٍ امثا*                                        

 

 -: الاسرتاثَجََ املرارات من املوكؽ كرار ًـخرب

ةل -١  ✔ املدى ظًو

  املدى كعرية -٢

  املدى مذوسعة -٣

 حصَح ذهر مما يشء ال -٤

  -: ماؿدا ماًًل لك ؿىل ثب زرٍي مبدى املوكؽ كرار امهَة ثًدؽ

  والاٍرادات امخاكمَف -١

  املؤسسَ وجناح الارابح -٢

  املحاين ثعممي -٣

 ✔ املوكؽ ثلَري -٤

  -: امليخوج تَؽ سـر....  من انرث جضلك وحدُا اميلل حاكمَف تب ن ١٩٨٣(  Anderson)  ٍرى

٤٥ -١٪  

٥ -٢8٪  

٣-٣8٪  

٢٥-٤٪✔ 

 -: املؤسسَ حِاة يف الاكل ؿىل...  املوكؽ اخذَار مضلكة ثعرح



 مرثني -١

 ✔ واحدٍ مٍر -٢

  مرات ٣ -٣

 حصَح ماذهر لك -٤

  -: ؾيد مٍر من انرث املضلكَ واخَث املؤسسات تـغ

  خدًد معيؽ فذح -١

 خدًد مرنز فذح -٢

  املوكؽ ثلري وؾيد خدًد فرع فذح -٣

 ✔ حصَح ماذهر لك -٤

 ٍراُا نٌل املوكؽ ثلَري اىل ثؤدي اميت الاس حاب من امـدًد ُياك

  (wild  )ماؿدا :- 

  امليخجات ؿىل امعوة واماهن الاسواق ثلَري -١

 ✔ امليافسني وازاحة امسوق ملِادة اخَاحل زايدة -٢

  امـامهل واملوى امخاكمَف يف امخلري -٣

 امـالكَ ذات امعياؿات مواكؽ خحار ؾ الا تـني الاخذ -٤

  -: ماؿدا حواهة ٣ تـ املوكؽ اسرتاثَجَة هتمت

 ✔ والاٍرادات امخاكمَف -١

 امسـَ ملدار -٢



  امخوسـات ثوكِت -٣

 اموحدات اهواع -٤

 -: يه امخوسـات ثوكِت مخحدًد َجَاتاسرتاث  ُياك

  امِجومَِ-١

 ادلفاؾََ -٢

  امدضلَل -٣

 ✔ حصَح ٢و١ -٤

  -: يه خِارات ارتؽ نومؤسسَ ٍكون اموحدٍ هوع حتدًد ؾيد

 امدضلَل - امسوق - امليخج- امـامهل املوى ؿىل املرنز املعيؽ -١

  اماخل املواد - امليخج - امدضلَل - امسوق ؿىل املرنز املعيؽ -٢

 ✔ امـامَ املرافق - امدضلَل - امسوق - امليخج ؿىل املرنز املعيؽ -٣

 امدضلَل - اميلل وسائل - امسوق - امـامَ املرافق ؿىل املرنز املعيؽ -٤

د سـَ يه   -: امليافسني وازاحة امسوق ملِادة احلاخَ ؿىل حًز

  ادلفاؾََ الاسرتاثَجََ -١

 ✔ امِجومَِ الاسرتاثَجََ -٢

 حصَح كري هرماذ لك -٣

  -: مـَيَ حكٌوموحِا اباس خخدام مذيوؿَ مٌخجات ثعيَؽ ؿىل ٍرنز

  امليخج ؿىل املرنز املعيؽ -١

  امسوق ؿىل املرنز املعيؽ -٢



 ✔ امدضلَل ؿىل املرنز املعيؽ -٣

 امـامَ الاقراض معيؽ -٤

متوهَ نثرٍي ظلرٍي مبعاهؽ ٍرثحط املعاهؽ من اميوع ُذا   -: خمخوفَ نثرٍي واحزاء مبيخجات ه

  امليخج ؿىل املرنز املعيؽ -١

 ✔ امـامَ الاقراض معيؽ -٢

  امدضلَل ؿىل املرنز املعيؽ -٣

 امسوق ؿىل املرنز املعيؽ -٤

  -: املرشوع موكؽ اخذَار يف املؤثٍر امـوامل امه من

  اخلام املواد معادر من املرب -١

  امسوق من املرب -٢

  امـامهل املوٍ -٣

 ✔ مَامـا املرافق -٤

 -: املرشوع موكؽ اخذَار يف املؤثٍر امـوامل امه من ثـخرب

 امسـَ ملدار -١

 امخوسـات ثوكِت -٢

 اموحدات اهواع -٣

 ✔ ادلوهل وس َاسة تفوسفة املخـولَ امـوامل -٤

  -: ابمسوق مرثحعَ ؾوامل املوكؽ اخِار ؿىل املؤثٍر امـوامل من



 اميلل -١

 امرضائة -٢

 ✔ امليافسَ موكؽ -٣

 امرتفهيََ ملرانزا -٤

  -: مهنا املوموسَ امخلكفَ ؾوامل املوكؽ اخذَار ؿىل املؤثٍر امـوامل من

 امسوق اكرتاب -١

  امرتفهيََ املرانز -٢

  امليافسَ موكؽ -٣

 ✔ اميلل -٤

متدٍ الاساس ََ امخعيَفات من   -: املوكؽ ؿامل ؿىل املـ

  املدخالت ؿىل الاؾامتد -١

 امدضلَل ؿىل الاؾامتد -٢

  اخملرخات ؿىل الاؾامتد -٣

 ✔ حصَح ماذهر لك -٤

 :املواكؽ اخذَار همًٌليف ؿامالً  امزابئن من املرب ميثل

 امفاليح املعاع يف -١

 امعياؾي املعاع يف -٢

 ✔اخلدمة كعاع يف -٣



 املعاؿات لك يف -٤

 :ب ًخـوق املوكؽ اخذَار

 ✔اال هخايج اميؼام ثعممي -١

هخايج اميؼام جضلَل -٢  ال 

 امليخج مزااي ثعممي -٣

 امليخج مزااي جضلَل -٤

 :ب الهيمت ومكٌَ اسرتاثَجي كرار املوكؽ اخذَار

 امسـة ملدار -١

 امخوسـات ثوكِت -٢

 ✔امليخجات آ هواع -٣

 اموحدات آ هواع -٤

 :يف STEVENSON حسة املوكؽ اخذَار ًمت

 مراحل ٣ -١

 ✔مراحل ٤ -٢

 مراحل ٥ -٣

 مراحل ٦ -٤

 :املوكؽ اخذَار يف املفاضةل ظرق من مُست

 وامـوائد امخلكفة آ ساس ؿىل املفاضةل -١



منط ابس خـٌلل املفاضةل -٢ فلي اه  ✔ال 

 املوكؽ حلكفة/ احلجم آ ساس ؿىل املفاضةل -٣

 امخس َط اموس َط ابس خـٌلل املفاضةل -٤

لة ثخعف ؾامتد امخلكفة/ احلجم آ ساس ؿىل املفاضةل ظًر  : ؿىل ابل 

 اال هخاج وحلكفة املوكؽ جحم -١

 ✔املوكؽ وحلكفة اال هخاج جحم -٢

 الاهخاج وحلكفة املوكؽ جحم -٣

 الاهخاج وحلكفة املوكؽ حلكفة -٤

 : يف املوكؽ مخحدًد Stevensonؾيد امثامثة املرحةل متثل

 املرار واختاذ امحدائل ثلِمي -١

 ✔امحدًةل املواكؽ حتدًد -٢

 امخلِمي مـَار حتدًد -٣

 امخلكفة حساب -٤

 



لة وابس خخدام نومعيؽ خدًد موكؽ َارابخذ ( س) رشنَ ثلوم  فان وامـوائد امخاكمَف املفاضةل ظًر

فضل املوكؽ  :حيلق ارلي ُو ال 

 ✔ممكٌة حلكفة اكل -آ  

 ممكٌة لكفة اؿًل -ب

 املدٍر رقحة -ت

 امـاموني رقحة -ث

 :مهنا املوموسة كري امخلكفة ؾوامل املوكؽ اخذَار ؿىل املؤثرة امـوامل من

 امحياء حلكفة -آ  

 اميلل حلكفة -ب

 ✔امرتفَِ آ ماهن -ت

 اخلام املواد لكفة -ث

وضاء ؾن وثححر مسيت معيـا تخٌاء ثلوم رشنة تفرض  وثضلك املرار ذكل......  فب ن خدًد موكؽ ا 

نرب  يه آ 

 ✔اخلام ملعدر ا من املرب -آ  

 اخلام املواد وحود آ مهَة ؿىل مرتنزي ؿدما -ب

 امليافسني رآ ي -ت

 امرتفَِ آ ماهن -ث

 : كرار ُو امرشنة كؽمو  حتدًد

 ✔اسرتاثَجي -آ  



 جضلًَل -ب

 حكذَيك -ت

 وػَفي -ث

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 *** ) احملارضٍ امخاسـَ ( ***                                   

 

ت)  ًوحض   -: ماؿدا املوكؽ اخذَار يف حدًثَ اجتاُات زالث ُيب ك ان(  وس َوفر خاًر

  املكفَ مٌرفضة واكؽم اىل امكدرٍي املدن ؾن الاتخـاد -١

٢- َ  الاؾٌلل مواكؽ يف امالمرنًز

 ✔الاسواق من نولرب اخلارج يف مواكؽ اكامة -٣

 الارخط امـمل لكفة حِر املواكؽ اخذَار -٤

  -: ماؿدا ًًل مبا حددُا املوكؽ اخذَب ر يف حدًثَ اجتاُات ُيب ك ان(  ثريسن)  ٍرى

  امضوايح اىل احلرنَ -١

  امخجمـب ت اىل احلرنَ -٢

  امخووث ؿىل وامس َعٍر امعياؿَ ؿىل امليب فسَ -٣

 ✔ ابمخعدٍر الاهخب ج رتط -٤

  -: مب ؿدا املوكؽ اخذَب ر ؾيد امَاابهََ امرشك ت ؿوهيا رنزت اميت اخلعائط من

  امكدري املعيؽ من تدالً  املخوسط املعيؽ -١

 ✔ امواسـَ واملسب حَ اخلدمب ت حِر امعيب ؾََ امخجمـب ت اىل احلرنَ -٢

 امخدرجيي وامخوسؽ ابمخعدٍر الاهخاج طرت -٣

 .................ؾيد امَاابهَة امرشاكت ؿوهيا حرنز اميت اخلعائط انرث من

 اال دارة جموس رقحة -آ  



كامة -ب سواق من نولرب اخلارج يف مواكؽ ا   ✔ال 

 املدراء رقحة -ت

 امـاموني رقحة -ث

فضل املوكؽ فان– املكي امرحب مـَار ابس خخدام  :حيلق يارل ُو ال 

 ✔ممكن رحب آ ؿىل -آ  

 ممكن رحب آ كل -ب

 ممكٌة حلكفة آ ؿىل -ت

 ممكٌة حلكفة اكل -ث

 

                



 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 *** ) احملارضٍ امـارشٍ ( ***                                   

 

 الاس هتالك مٌاظق اىل الاهخاج مرانز من امحضاؿَ وثوزًؽ تيلل املخـولَ املضالك ملـاجلة مكرسَ

  -: وامخوزًؽ

  امللولَ اهمنب ذج -١

  املفذوحَ اهمنب ذج -٢

 ✔ اميلل منب ذج -٣

 املخجب وسَ اموحدات -٤

  -: حمددٍ خعائط ذات خاظَ مضالكت مؽ ثخـامل اميت اميلل ظرق من مُست

  املعادر -١

  ال ماهن -٢

 ✔ امخعيَؽ -٣

 املكفَ -٤

  -: اميلل منوذج تياء مذعوحات من

 مامتزهل اخملععَ امليخجات -١

 ✔ املرار مذخذ او امليؼمَ امََ جسـى ُدف وحود -٢

  امعوة مؽ امـرض فهيا ًدساوى -٣

 امحضاؿَ وثوزًؽ تيلل املخـولَ املضالك مـاجلة -٤



  -: اميلل مناذج اهواع من

  املفذوحَ امامنذج -١

  امللولَ امامنذج -٢

 ✔ حصَح ماذهر مجَؽ -٣

 ذهر مما يشء ال -٤

  -: امامنذج يف ٍكون امعوة مؽ امـرض فهيا ًدساوى

 ✔ امللولَ -١

  ومفِدٍ هممَ املري -٢

  املفذوحَ -٣

 اجلَد -٤

  -: اميلل مضالك حل ظرق من

لة -١   املريب امضٌليل امرهن ظًر

لة -٢   امخاكمَف اكل ظًر

لة -٣ خَِ فوخل ظًر   امخلًر

 ✔ حصَح ماذهر لك -٤

لة ثدؾى   -: امضائـَ امحدًهل تعًر

لة -١   امخاكمَف اكل ظًر

لة -٢ خَِ فوخل ظًر  ✔ امخلًر



لة -٣  املريب امضٌليل امرهن ظًر

 حصَح ماذهر لك -٤

لة  :آ ويل حل ؾن امححر ؾيد املريب امضٌلل ظًر

 ال ؾخحار تـني امخاكمَف ثب خذ -١

 ✔ال ؾخحار تـني امخاكمَف الثب خذ -٢

 ال ؾخحار تـني ال كذعاد ثب خذ -٣

 ال ؾخحار تـني لِاس َةام  ال ركام ثب خذ -٤

لة حمتثل  : ؿىل امخوزًؽ يف املريب امضٌلل ظًر

 ✔اجلدول قرب صٌلل يف املخواخدة اخلاهة -١

 اجلدول قرب صٌلل يف املخواخد املس خفِد -٢

 اجلدول قرب صٌلل يف املخواخد املورد -٣

 املرب يف املخواخد املورد ؾيد من امضٌلل يف املخواخد املس خفِد -٤

ىل هعل,اميلل مسب ةل لح حتسني ؾيد  : اكهت اذا ال مثل احلل ا 

 امعفر جساوي آ و موحدة ال كذعاد كمي لك -١

 امعفر جساوي ال كذعاد كمي تـغ -٢

 امعفر جساوي آ و سامحة ال كذعاد كمي تـغ -٣

 ✔امعفر جساوي آ و سامحة ال كذعاد كمي لك -٤

 : تني امخوازن, اميلل مسب ةل يف آ ساس َا رشظا ًـخرب

 املس خفِدٍن وؿدد وردٍنامل ؿدد -١



 املوردٍن مكَات -٢

 ✔وامعوة امـرض -٣

 املس خفِدٍن حاخات -٤

 : مسائل حلل آ ساس َا رشظا وامعوة امـرض تني امخوازن ميثل

 اخلعَة امربجمة -١

 املوكؽ اخذَار -٢

✔ اميلل -٣

دارة -٤ ؽ ا   املضاًر

 :امامنذج يف ٍكون امعوة مؽ امـرض فهيا ًدساوى ال

 امللولة -آ  

 ومفِدة هممة املري -ب

 ✔املفذوحة -ت

 اجلَد -ث

 :اميت ويه امللوفة امامنذج – اميلل مناذج آ هواع من

 معوة مـا امـرض فهيا ًدساوى ال -آ  

 ✔امعوة مؽ امـرض فهيا ًدساوى -ب

 امعوة من انرب امـرض -ت

 امـرض من انرب امعوة -ث



لَ  :مهنا حمددة خعائط ذات خاظة مضالكت مؽ ثخـامل اميلل ظًر

 ✔املخجاوسة اموحدات -آ  

 حمددٍ كري املكف -ب

 مفِومة كري املكف -ت

 وحمدد مفِومة كري املكف -ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *** ) احملارضٍ احلب دًَ ؾرش ( ***                              

 

لَ ُذي مبوحة   -: الامثل احلل اىل الاويل الامثل احلل من الاهخلال ًمت امعًر

 ✔(  احلجر ؿىل املفز ) املخـرج املسار -١

  امللوق املسار -٢

  املـدهل ثوزًؽ -٣

 مودي -٤

  -: اميلل مسارات ؿرب امسوؽ هلل حلكفة فاؿوَة مخلِمي جُس خخدم

  املعفوفَ من خايل مرتؽ اي اخذَار-١

ن اخذَاٍر مت ارلي اباملرتؽ امحدء -٢  ملوق مسار وحكٍو

  املرتؽ زوااي لك يف سامة مث موحة مث_  وؿالمة املس خخدم كري نومرتؽ+  ؿالمة وضؽ -٣

 ✔ حصَح ماذهر لك -٤

لَ يه لة اباس خخدام امََ امخوظل مت ارلي الاويل احلل مخحسني ظًر  تدون امرشيق امرهن ظًر

  -: ملولَ مسارات رمس اىل احلاخَ

لة -١   احلرج املسار ظًر

لة -٢  ✔ مودي ظًر

  امللوق املسار -٣



 ذهر مما يشء ال -٤

 -: خعوات من ثـخرب سامحَ كميَ تب ؿىل ٍكون ارلي املؤرش اخذَار

لة -١   احلرج املسار ظًر

لة -٢  ✔ مودي ظًر

  حصَح ماذهر مجَؽ -٣

 خعا ماذهر مجَؽ -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



        

  *** ) احملارضٍ امثب هََ ؾرش ( ***                                 

 

  -: وػائفَ ممارسة آ زيب ء املدٍر اههيا ًوجب   اميت امعرق واصِر امه من واحدٍ متثل

  اخملععات -١

لة -٢   احلرج املسار ظًر

ؽ ادارة -٣  ✔ املضاًر

 حصَح ذهٍر مامت مجَؽ -٤

ؽ ملك جس خـمل   -: وامكدرٍي واملخوسعَ امعلرٍي املضاًر

لة -١   احلرج املسار ظًر

ؽ ادارة -٢  ✔ املضاًر

 خاهت خًرعة -٣

 امض حكَِ ذجاهمنب   -٤

ؽ ادارة جمب ل يف ال دوات امه من   -: املضاًر

 Gantt خًرعة -١

  CPM ص حكة -٢

  PERT ص حكة -٣

 ✔ حصَح ذهٍر مامت مجَؽ -٤

ؽ وخدوةل مخرعَط وس َهل وثُـخرب ١٩١٧ ؿب م(  خاهت ُرني)  كدهما   -: املضب ًر



  امض حكَِ امامنذج -١

 ✔ خاهت خمعط -٢

  احلرج املسار -٣

 تريت -٤

لة(  دًحوهت)  رشنة ظورت ١٩٥٦ ؿب م يف  -: ظًر

 ✔ احلرج املسار -١

 خاهت خمعط -٢

  امض حكَِ امامنذج -٣

 حصَح ماذهر لك -٤

اموخون توز)  رشنة ظورت ١٩٨٥ ؿب م يف َ معاحل(  ُو  ومراحـة وثلِمي اسووب الامٍركَِ امححًر

  -: مرشوؿات

  احلرج املسب ر -١

 ✔تريت -٢

  امض حكَ -٣

 اخملععات -٤

  -: خاهت خرائط ؾَوب من مُست

  امخـجَل تدائل وفلدان الاس حلَِ ؿالمة وضوح ؿدم -١

 نومرشوع امياحج الانٌلل ًخعوهبا اميت الاوضعَ حتدًد ؿىل جساؿد ال -٢

 ✔ مالس حلِات وهحري ؿايل وضوح -٣



ؽ يف اس خخداهما ظـوتة -٤  واملـلدٍ امكدرٍي املضاًر

ؽاملض ادارة يف فـب هل حتوَوََ وظفَِ آ داٍ يه   -: اًر

  امَِلك -١

 خاهت خمعط -٢

 اخملععات -٣

 ✔ امض حكَِ امامنذج -٤

لة جس خـمل ؽ وثيؼمي مخرعَط....  ظًر   -: املضاًر

لة -١  ✔ احلرج واملسار تريت ظًر

 امض حكَ -٢

 خاهت -٣

 تريت -٤

  -: مهنا امض حكَِ نوامنذج معوََ مراحل ُياك

  مسار - وضاط - ختعَط -١

 ✔ َركات - خدوهل - ختعَط -٢

 حدث - خدوهل - ختعَط -٣

 حدث - وضاط - ختعَط -٤

 ص حيك خمعط ؿىل املرشوع متثَل مث ومن املرشوع وثلس مي معادٍر وثلدٍر املرشوع اُداف حتدًد

  -: جسمى

  امركاتَ ضحط -١



 ✔ امخرعَط مرحةل -٢

  احلرج املسار -٣

 اخملععات -٤

  -: وضب ط لك وهناًة تداًَ وكت وثوحض زمٌََ خداول اؿداد همام جضمل

 ✔ اجلدوهل مرحةل -١

  امركاتَ ضحط -٢

 امخرعَط مرحةل -٣

لة -٤  احلرج املسار ظًر

  -: امفـًل والاداء واملكفَ اموكت حِر من الاوضعَ مراكدة ثضم

 امخرعَط مرحةل -١

 ✔ امركاتَ ضحط -٢

  اجلدوهل مرحةل -٣

لة -٤  احلرج املسار ظًر

 -: امض حاكت فوائد من ثـخرب

  املرشوع ؾن اكمهل ورٍظ اؾعاء -١

  والاس حلَِ امخخاتؽ ؿالكات وفِم حتدًد -٢

 وضاط لك وهناًة تداًة موكت دكِلَ جلدوهل امخواظل -٣

 ✔ حصَح ماذهر مجَؽ -٤



  -: من ًُـخرب الاحنرافات مخحدًد املِام من واخملعط فـوَا امليفذ تني امللارهَ

لة -١  احلرج املسار ظًر

 ✔ امض حاكت فوائد -٢

  امض حكَِ ذجامامن -٣

 املرشوع -٤

  -: فوائد من ثـخرب نومرشوع اههنائََ امخلكفَ حساب

  امًضاط -١

 احلدث -٢

 ✔ امض حكِات -٣

 املسار -٤

ؽ خدوةل يف املِمَ املععوحات من   -: املضاًر

  احلرج املسار - املرشوع - امض حكَ - احلدث - امركاتَ - امًضاط -١

  املخب خٍر واههناًَ امحداًَ - املحكٍر واههناًَ اًَامحد - وامومهََ احلرخَ الاوضعَ -٢

  احلرج املسار - املسار - املرشوع - امض حكَ - احلدث - امًضاط -٣

 ✔ حصَح ٣ و٢ -٤

س خلرق موارد اىل حيخاج   -: ال متب مَ اموكت من مكََ ٌو

 ✔ امًضاط -١

  احلدث -٢



  امض حكَ -٣

 املرشوع -٤

  -: زمين جسوسل حسة مرثحَ والاحداث ال وضعَ من ٍلوؿَ ؾن ؾحاٍر

  امض حكَ -١

 ✔ املرشوع -٢

  املسار -٣

 احلرج املسار -٤

خَ وحىت املرشوع تداًة من تحـغ تـضِا مرثحعَ  ً   -: هنب

  احلدث -١

  احلرج املسار -٢

 ✔ املسار -٣

 احلرخَ الاوضعَ -٤

  -: امض حكَ ؿىل املسارات اظول ًـخرب

  املسار -١

 ✔ احلرج املسار -٢

  اخلرخَ ضعَالاو  -٣

 امومهي امًضاط -٤

  -: امالحلَ الاوضعَ ثب خري ؿدم ثرشط امًضاط فَِ ًحدآ   ان ميكن وكت اخر يه

  املحكٍر امحداًَ -١



 ✔ املخب خٍر امحداًَ -٢

  املخب خٍر اههناًَ -٣

 املحكٍر اههناًَ -٤

  -: املرشوع ص حكة يف

  امزمٌََ ابملدٍ ؿالكَ هل مُس امسِم ظول -١

  امزمٌََ ابملدٍ ؿالكَ مِا الاسِم ؿدد -٢

  سِم صلك ؿىل احلدث ٍرمس -٣

 ✔حصَح ٣ و ١ -٤

 :دامئا امض حكة ثًهتيي

  واحدة تـموَة -١

 ✔واحدة مبرحةل -٢

 تـموَخني -٣

 مبرحوخني -٤

عة جس خـمل  :Gantt خًر

 ✔املرشوع ثلدم مدى مذاتـة -١

 امخاكمَف يف امخحمك مدى ملخاتـة -٢

 املرشوع حودة مركاتة -٣

لة ركاتةم -٤  امـمل ظًر



ىل معوَة من آ نرث وظول حاةل يف  :ثـمتد املرحةل هفس ا 

 كمية آ ظلر -١

 ✔كمية آ نرب -٢

 كمية آ ي -٣

 املمية مذوسط -٤

 : املرحوخني هفس تني

 معوَخني من آ نرث حكون آ ن الميكن -١

ال حكون آ ن الميكن -٢  ✔واحدة معوَة ا 

 معوَة آ ي الحكون -٣

 امـموَات من ؿدد آ ي حكون آ ن ميكن -٤

دارة من املرض مُس ؽ ا   :املضاًر

جناز يف امخحمك -١ ؽ ا    املضاًر

ؽ حاكمَف يف امخحمك -٢  املضاًر

ؽ حودة يف امخحمك -٣  ✔املضاًر

جناز وكت يف امخحمك -٤ ؽ ا   املضاًر

 :ثـمتد املرحةل هفس من معوَة من آ نرث ال هعالق حاةل يف

 ✔كمية آ ظلر -١

 كمية آ نرب -٢



 كمية آ ي -٣

 املمية مذوسط -٤

لة ختط  :cpm ظًر

ر -١  امليخجات ثعٍو

دارة -٢ ؽ ا   ✔املضاًر

 اميلل مسائل -٣

 آ خرى مسائل  -٤

دارة جمال يف ؽ ا  ىل املرشوع ًلسم,املضاًر  : من ٍلوؿة ا 

 ✔امخس َعة امـموَات -١

 امخس َعة املراحل -٢

 امخس َعة املِام -٣

 امخس َعة املدد -٤

 : دامئا امض حكة يف ًؼِر

 ✔مسار من آ نرث -١

 ال نرث ؿىل واحد مسار -٢

 ازيان مساران -٣

 ال نرث ؿىل واحد مسار -٤

 : امض حكة من مرحةل ل ول مدة آ دىن حكون

ة دامئا -١  نوواحد مساًو



ة -٢  احلاالت تـغ يف نوواحد مساًو

ة دامئا -٣  ✔نوعفر مساًو

ة -٤  احلاالت تـغ يف نوعفر مساًو

دارة ؾيد ىل معوَة من آ نرث وظول حاةل ويف املرشوع ا   : املرحةل هفس ا 

 كمية آ ظلر ثـمتد -١

 ✔كمية آ نرب ثـمتد -٢

 امعفر ًـمتد -٣

 كمية حتدد ال -٤

 : من دامئا املرشوع ص حكة ثيعوق

 كمية آ ظلر -١

 معوَة آ ظول -٢

 ✔امعفر -٣

 اخلَامَة امـموَة -٤

 : صلك يف امـموَة ثؼِر املرشوع ال دارة امض حكة اس خـٌلل ؾيد

 ✔سِم -١

 دائرة -٢

 مرتؽ -٣

 مثور -٤



 

ؽ وخدوةل مخرعَط خرائط ؽ واسؽ هعاق ؿىل واس خخدمت املضاًر  يه امعلرية نومضاًر

 تريت -آ  

 احلرج املسار -ب

 امض حكَ -ت

 ✔خاهت -ث

 :ع املرشو ص حكة يف

 ✔تَ خاظة ومدة امس وضاط ملك -آ  

 خمخوفة ومدد واحد امس ال وضعة ملك -ب

 تَ خاظة مدة هل ومُس امس وضاط ملك مُس -ت

 :ملرشوعا ص حكَ يف

 امزمٌَة ابملدة ؿالكة هل امسِم ظول -آ  

 ✔امزمٌَة ابملدة ؿالكة هل مُس امسِم ظول -ب

 امزمٌَة ابملدة ؿالكة مِا ال سِم ؿدد -ت

 تعومِا ؿالكة ال سِم مـدد -ث

 :الحلة آ وضعة ل ًة ثب خري ًدسخة آ ن تدون امًضاط تَ ًًهتيي آ ن ميكن وكت آ خر

 ✔املخب خرة اههناًة -آ  

 املخب خرة امحداًة -ب



 املحكرة امحداًة -ت

          املحكرة اههناًة -ث

 يه اوكاهتا يف تدات كد امساتلة ال وضعة مجَؽ آ ن حِر امًضاط فهيا ًحدآ   ان ابال ماكن وكت اكرب

: 

 ملحكرة ا اههناًة -آ  

 املخب خرة امحداًة -ب

 املخب خرة اههناًة -ت

 ✔املحكرة امحداًة -ث

 :جسمى احلرج املسار ؿىل امواكـة ال وضعة

 امليؼمة -آ  

 املرشوع -ب

 ✔احلرخة ال وضعة -ت

 املسار -ث

 :ُو امض حكة ؿىل املسارات آ ظول

 خاهت -آ  

 احلدث -ب

 حرج املري املسار -ت

 ✔احلرج املسار -ث

 : احلدث



 هحرية ولكفة زمن هل -آ  

 ✔زمن هل مُس -ب

 فلط زمن هل -ت

 ووضاط هحرية لكفة هل -ث

 اىل حيخاج امًضاط

 فلط وكت -آ  

س   موارد -ب متامَ اموكت من مكَة خلرقٌو  ✔ال 

 فلط مال -ت

 وكت وال مال الحيخاج -ث

لة ابس خخدام  ُياك : احلرج املسار ظًر

 املرشوع آ وضعة من وضاط لك ل هناء آ وكات آ رتـة -آ  

 املرشوع آ وضعة من وضاط لك ل هناء آ وكات زالزة -ب

 ✔املرشوع آ وضعة من وضاط لك ل هناء واحد وكت -ت

 املرشوع آ وضعة من ضاطو  لك ل هناء وكذني -ث

 يف : تريت ص حكة جس خخدم

 املوكؽ اخذَار -آ  

دارة جمال -ب ؽ ا   ✔املضاًر

هخاحِة امعاكة مضالك حل يف -ت  اال 



 اخملزون مضالك حل يف -ث

 :فب ن خاهت خرائط وفق

 ✔امًضاط ميثل ي امرآ س وامـمود امزمن ميثل ال فلي امـمود -آ  

 املكف ميثل ي سامرآ   وامـمود امزمن ميثل ال فلي امـمود -ب

 امًضاط ميثل ي امرآ س وامـمود املكف ميثل ال فلي امـمود -ت

 املكف ميثل ي امرآ س وامـمود امًضاط ميثل ال فلي امـمود -ث

عة مزااي من  :خاهت خًر

 مل س حلِات وهحرية ؿايل وضوح -آ  

 امكدرية امض حاكت ؿًل ثـمتد -ب

 ✔والاس خخدام امفِم سِوةل -ت

ؽ خدا مٌاس حة -ث  وامكدرية املخوسعة نومضاًر

ؽ وخدوةل مخرعَط وسائل ؽ مٌاس حة املضاًر  :يه امكدرية آ و احلجم مذوسعة ملضاًر

 ✔احلرج واملسار تريت -آ  

 امَِلك -ب

 اخملععات -ت

 خاهت خمعط -ث

دارة يف آ نرث جس خـمل اميت ال دوات تني من ؽ ا   :املضاًر

لة -١  .اميلل ظًر

 .اخلعَة امربجمة -٢



لة -٣  ✔ CPM ظًر

لة -٤  S ظًر

 :اميت امـموَات يه احلرج املسار

ا ؿىل احلرص الجية -١  وكهتا يف اجناُز

 امخب خري تـغ ثخحمل -٢

 سامة آ و موحة ُامش مِا -٣

ا الميكن -٤  ✔ثب خرُي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *** ) احملارضٍ امثب امثَ ؾرش ( ***                      

 

لة جس خـمل ؽ وثيؼمي مخرعَط....  ظًر   -: املضاًر

  اميلل -١

٢- CPM و PERT  ✔ 

لة -٣  S ظًر

لة -٤  CPM ظًر

  -: تني امفرق خالل من امفائغ اموكت حيسة

  تداًخني -١

  هناًخني -٢

 ✔ هناًخني او تداًخني -٣

 خعا ذهٍر مامت مجَؽ -٤

  -: مهنا الامام اىل امخلدم معوَة حتمك كواهني

 ✔ مدكٍر هناًَ -١

  مذب خٍر تداًَ -٢

  مذب خٍر هناًَ -٣

 حصَح ذهٍر مامت مجَؽ -٤

  -: اخلوف اىل امخلدم معوَة حتمك كواهني

  مدكٍر تداًَ -١



 مدكٍر هناًَ -٢

 ✔ مذب خٍر تداًَ -٣

 خعا ذهٍر مامت مجَؽ -٤

 ٌسمى املرشوع اجناز وكت يف امخب خري دون مدكر وكت يف مـني وضاط من مالىهتاء املحكر اموكت

:-  

  مدكٍر تداًَ -١

 ✔ مدكٍر هناًَ -٢

 مذب خٍر تداًَ -٣

 مذب خٍر هناًَ -٤

  -: مالوضعَ املحكٍر نوهناايت كميَ اؾؼم ثـخرب

١- ST=LS-ES 

٢- ST=LF-EF 

٣-EF=ES+T  ✔ 

 حصَح ذهٍر مامت مجَؽ -٤

  -: امًضاط فَِ ًحدآ   ان ابالماكن وكت اكرب

 ✔ املحكٍر امحداًَ -١

  املحكٍر اههناًَ -٢

 املخب خٍر امحداًَ -٣

 املخب خٍر اههناًَ -٤



  -: امًضاط فَِ ًحدآ   ان ابالماكن وكت اخر

  مدكٍر تداًَ -١

 مدكٍر هناًَ -٢

 ✔ مذب خٍر تداًَ-٣

 مذب خٍر هناًَ -٤

  -: مـني وضاط تَ ًًهتيي ان ابالماكن وكت اخر

  مدكٍر تداًَ -١

 مدكٍر هناًَ -٢

 مذب خٍر تداًَ -٣

 ✔ مذب خٍر هناًَ -٤

  -: مالوضعَ املخب خٍر نوهناايت كميَ اكل ثـخرب

١- ST=LS-ES 

٢- LS=LF-T  ✔ 

٣- ST=LF-EF 

٤- EF=ES+T 

 

 

 



 

 



 ......... هب خذ فب هيا وضاط آ ي جس حق مدكرة هناًة من آ نرث وحود حال يف

 ✔زمٌا ال ظول -آ  

 ال كرصزمٌا -ب

 الازمان مذوسط -ت

 مـا زمٌا والاظول ال كرص -ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 *** ) احملاضره الرابعه عشر ( ***                    

 

لةثـمتد     -: يه اوكات زالث اىل الاحامتمََ امخوزًـات او تريت ظًر

  امخفائًل اموكت -١

  امدضاؤيم اموكت -٢

حمتب الً  ال نرث الانرث اموكت -٣   ا 

 ✔ حصَح ذهٍر مامت مجَؽ -٤

  -: ُو مثامََ ػروف حتت امللدر اموكت

  امدضاؤيم اموكت -١

 ✔ امخفائًل اموكت -٢

 احمتب الً  الانرث اموكت -٣

  -: ُو ال فضل اموكت

 امدضاؤيم اموكت -١

  امخفائًل اموكت -٢

 ✔(  حرحِحاً  الانرث)  احامتال ال نرث اموكت -٣

  -: ُو امؼروف اسوء حتت امللدر اموكت

  امخفائًل اموكت -١



 ✔ امدضاؤيم اموكت -٢

 احامتالً  الانرث اموكت -٣

 

 

                                   
∂ мσηуя 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **تمنياتي لكم بالتوفيق   **     


