
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عامر جرابعه

SNAPCHAT 

 3م

 االداره

 شتوي 1027نسخة  

 سناب شات



 ()                                                                                                                                                                       3ماإلدارة 

  الوحدة االولى : الرقابةالوحدة االولى : الرقابة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؟؟      ((  متتاليينمتتاليين)  )  لقيام بنشاطين متتابعين  أو لقيام بنشاطين متتابعين  أو تهدف الرقابة الى اتهدف الرقابة الى ا: :   سس

                                                                         تاام  بها تاام  بهاسلع وخدمات السلع وخدمات المالحظهمالحظه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؟؟      ((  بالترتيببالترتيب)  )    : خطوات عملية الرقابه: خطوات عملية الرقابه  سس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؟؟      س : اجراءات احترازيه عند وضع المعيار س : اجراءات احترازيه عند وضع المعيار 

  تعريف التحليل المقارنتعريف التحليل المقارن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؟؟  ء الرقابية ء الرقابية (  معايير االدا(  معايير االدا  استنتجاستنتج    ))  ما هيما هي: :   سس

 :    النشاط حسب  . 1
        : :   مدخالت  

  :  مثال         
     : :   مخرجات  

 :  مثال          

                                                                                                                                                   مالحظه : في حال وجد  معيار المقارنة ال ننظر للمعيار التاريخي :             التقييم اسلوب حسب  . 2
: : يه  معايير تاريخ   

  مثال على انحراف سلبي وفق معيار تاريخي :   
    (())  

        

      نفس جمال العمل: :   معايير مقارنة   

  : المقارنةمثال على انحراف سلبي وفق معيار       
  (())

  : :   معايير فنيه . .                               

   مثال على معيار فني :
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ؟؟    العاملين العاملين   أداءأداءلقة لقة ععالمتالمت  والمعلوماتوالمعلومات  بياناتبياناتالالالحصول على الحصول على   قياس أو قياس أو   مصادرمصادر: :   سس
   :  تقارير مكتوبه . 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : . تقارير شفويه2

    / /     MMiinniittaapp        //    SSPPSSSS(  /  (  /      EExxcceell) )       :. تقارير احصائية 3

                                                                     من عيوبها   : خصيه. مالحظات ش4

1 

مهمات الرقابة  : مهمات الرقابة  : 

 

 عامر
 جرابعه



                                                                                                                                                                                                                                                                                              أعط مثاال على أنشطه يصعب وضع معايير لقياس ادائها الفعلي ؟   أعط مثاال على أنشطه يصعب وضع معايير لقياس ادائها الفعلي ؟     ::  سس
    ي ) علل (  :. النشاط التعليم1

 ) علل (  : ماتويات االدارية العلياال اعلى في  . كلما صعدنا الى2
     : عليها  مثال  

  

                                                                      ؟                          ؟                                      ((    االنحرافاالنحراف)  )      تاتخدم المعادلة الرقابية في :تاتخدم المعادلة الرقابية في :: :   سس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      االداء املخطط له    (االداء املخطط له    (        ––االداء الفعلي    االداء الفعلي        ))حيث تحاب كالتالي   حيث تحاب كالتالي                                                                                           
     مثال ::  ((  االداء املتوقعاالداء املتوقع      <<االداء الفعلي االداء الفعلي   ))   . انحراف سلبي :1
     مثال : : ((  االداء املتوقعاالداء املتوقع      >>االداء الفعلي االداء الفعلي ) )  . انحراف ايجابي :2
                                                                                                                 :  ((  االداء املتوقعاالداء املتوقع      ==االداء الفعلي االداء الفعلي ) )  . ال يوجد انحراف ) معادلة صفرية ( :3

      مثال :                                                                                               

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              في عملية الرقابة ؟ في عملية الرقابة ؟     ( (   سبب االنحرافسبب االنحراف  ) اي يعود ( ) اي يعود (   الى ماذا يعزىالى ماذا يعزى) ) اسباب االنحرافات الالبية اسباب االنحرافات الالبية : :   سس
                : مثال:  . المعيار نفاه 1

: عالجه                                                               

                                                                                                         : 2مثال                :    1مثال       . العاملون أنفاهم  :2

  : 2 عالجه : 1 عالجه      

         مثال :  . ظروف استثنائية  :3

   عالجه :                                           

    ::  تبرير قرار مدير غير صائب

        

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              اذكر انواع الرقابة  ؟   اذكر انواع الرقابة  ؟     ::  سس
:           الوقتالوقت  حسبحسب    . . 11

   . وقائية     :1

   . متزامنه   :2

     . عالجيه   :3                                                                              

:           الجهةالجهة  حسبحسب      . . 22
    :     . داخليه1

    :   . خارجيه2

                                                                                                        (  (  ؟  ؟      من  يتوىل مهمة الرقابة عليهممن  يتوىل مهمة الرقابة عليهم)):     . املؤسسات الحكوميه       . املؤسسات الحكوميه       11                                                                                                  
                          

                   ؟  (؟  (    يتوىل مهمة الرقابة عليهميتوىل مهمة الرقابة عليهم    منمن))      ية    :    ية    :    الال. املصارف التجارية وامل. املصارف التجارية وامل22                                                                                                              
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) عرف () عرف (    

 

سجل التصنيع
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                                                                                                                                                                                                                                                                                              اذكر انواع أو أدوات الرقابة على ماتوى كل مما يلي  ؟      س : ما هي ماتويات الرقابة  ؟   اذكر انواع أو أدوات الرقابة على ماتوى كل مما يلي  ؟      س : ما هي ماتويات الرقابة  ؟     ::  سس
  :             املؤسسةاملؤسسة  مستوىمستوى  علىعلى    . . 11

        مثل :     : يه يه حسابات ختامحسابات ختام. . 11
المقامالباط:    نسب انتاجيهنسب انتاجيه. . 22

:مراجعه ادرايه مراجعه ادرايه . . 33              
  :               واالقسامواالقسام  االداراتاالدارات  مستوىمستوى  علىعلى    . . 22

     : . الرقابة على الكمية  . الرقابة على الكمية  11
   :  التكاليفالتكاليف. الرقابة على . الرقابة على 22

    :    الوقتالوقت. الرقابة على . الرقابة على 33                

:     الجودةالجودة. الرقابة على . الرقابة على 44
  :               الفردالفرد  مستوىمستوى  علىعلى    . . 33

     :. رقابة ذاتية ) رقابة الضمري  (. رقابة ذاتية ) رقابة الضمري  (11
    : . تقييم االداء ) تقارير االداء ( . تقييم االداء ) تقارير االداء ( 22

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          استنتج االداة  الرقابة  الماتخدمه في  الموقف   ؟استنتج االداة  الرقابة  الماتخدمه في  الموقف   ؟  ::  سس          ادوات الرقابة الحديثه   ؟   ادوات الرقابة الحديثه   ؟     ::  سس
    .   نظم الرقابة بالحاسوب      :.   نظم الرقابة بالحاسوب      :11
:    .  االدارة بالتجوال  .  االدارة بالتجوال  22

  من التطبيقات واسعة االنتشار لنظم المتابعه بالحاسوب    ؟من التطبيقات واسعة االنتشار لنظم المتابعه بالحاسوب    ؟  ::  سس

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ما هي مراحل فحــــص الجـــودة ؟ما هي مراحل فحــــص الجـــودة ؟  ::  سس
    ::                                .   الفحص   .   الفحص   11

      .   ضبط الجودة      :.   ضبط الجودة      :22

.   توكيد الجودة     :   .   توكيد الجودة     :   33

  ؟؟        او استخرج مثال على مؤشر لتقييم االداءاو استخرج مثال على مؤشر لتقييم االداء  عدد أو أعط امثله على مؤشرات تقييم االداءعدد أو أعط امثله على مؤشرات تقييم االداء  ::  سس

عددعددعددعدد

عددعددعددعدد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                جودة  ؟جودة  ؟وسائل مراقبة الوسائل مراقبة ال  ::  سس
      :      خرائط مراقبة الجودةخرائط مراقبة الجودة.   .   11

                :     أرقام املردودات  من العمالء   أو أرقام البضاعة التالفه أرقام املردودات  من العمالء   أو أرقام البضاعة التالفه .   .   22

                                                                                                                                                      من الدواء  ؟ من الدواء  ؟   ) التالفه ( ) التالفه (   : ما االجراءات التصحيحه لمعالجة الكميه المنتجة: ما االجراءات التصحيحه لمعالجة الكميه المنتجةس س 

                

مثال على معايير كميه يعتمد عليها مدير االنتاج  مثال على معايير كميه يعتمد عليها مدير االنتاج  

      شؤون العاملينشؤون العاملينيعتمد عليها مدير يعتمد عليها مدير   شخصيهشخصيهمثال على معايير مثال على معايير 

3 

فوائد الرقابة بالتجوال  فوائد الرقابة بالتجوال  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ما المجال الذي تم استخدامه من مجاالت عملية  الرقابة     ؟      س : ما مجاالت الرقابة ؟ما المجال الذي تم استخدامه من مجاالت عملية  الرقابة     ؟      س : ما مجاالت الرقابة ؟  ::  سس
    على المشتريات :. 1

زون :     . على المخ2

   المــاليه :على . 3
    . موارد بشريه :4

    . التاويق :   5

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ما خصائص نظام الرقابة الفّعال  ؟  ما خصائص نظام الرقابة الفّعال  ؟    ::  سس
   .   املرونة   :.   املرونة   :11

 .   الجدوى االقتصادية   :.   الجدوى االقتصادية   :22
 .   دقة املعلومات     :.   دقة املعلومات     :33
افاالنحر .   توافر املعلومات   :.   توافر املعلومات   :44

 .   االكتمال   :.   االكتمال   :55
 .   االتصال   :.   االتصال   :66
 .   التعاون   :.   التعاون   :77
 .   قابلية الفهم  :.   قابلية الفهم  :88
 .   الرتكيز على عناصر النجاح الحرجه :.   الرتكيز على عناصر النجاح الحرجه :99

مثال ::  التوقيت املالئمالتوقيت املالئم. . 1111

 ::  املالئمةاملالئمة. . 1111
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؟؟    دور تكنولوجيا المعلومات في عملية الرقابةدور تكنولوجيا المعلومات في عملية الرقابة  ::  سس
 :     نظام تتبع أداء العاملني من خالل النظم الحاسوبيهنظام تتبع أداء العاملني من خالل النظم الحاسوبيه.   .   11
 مثل :      
  : التقارير بجميع اشكالها    التقارير بجميع اشكالها    .   .   22

     مثل :              
  :  :        التحليل املالي والرياضي واالحصائيالتحليل املالي والرياضي واالحصائي.   .   33

       مثل :                

                                                                                                                                                      :                                                                                                                            :                                                                                                                                  ) برمجيات رقابيه ( ) برمجيات رقابيه (     االداريةاالدارية  برمجيات مستخدمه يف عمليةالرقابةبرمجيات مستخدمه يف عمليةالرقابة.   .   44
     مثل :      

     ::  االستفساراتاالستفسارات.   .   55

الذي يتبع يف تأليف الكتب ؟ الذي يتبع يف تأليف الكتب ؟ همية النظام همية النظام س: ما هي أس: ما هي أ       مثل :                  
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  اسئلة مهمه للوحدة االولىاسئلة مهمه للوحدة االولى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أوال :  بعض التعاريف المهمة أوال :  بعض التعاريف المهمة 
االداء :االداء :

                                                                                    الرقابة :الرقابة :

الميزانية الفعلية  :الميزانية الفعلية  :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

الرقابة المتزامنة  :الرقابة المتزامنة  :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          انحرافات

االنتاجية المكتبية  :االنتاجية المكتبية  :

                                                                                                                                                                                                                              معايير االداء :معايير االداء :

الجودة :الجودة :

عناصر النجاح الحرجة :عناصر النجاح الحرجة :

                                                                        الموازنة التقديرية :الموازنة التقديرية :

                                                                                                                            قائمة الدخل :قائمة الدخل :

س : فوائد الرقابة العالجيه ؟ س : فوائد الرقابة العالجيه ؟ 

                                                                              
  

؟ ؟     ارجيةارجيةس : مهمات الرقابة الخس : مهمات الرقابة الخ

        
 

س : نظم الرقابة الحاسوبية تضع العاملين تحت ضغط نفاي وعصبي  ؟ س : نظم الرقابة الحاسوبية تضع العاملين تحت ضغط نفاي وعصبي  ؟ 

س : ما هي نتائج رقابة الفرد لنفاه   ؟ س : ما هي نتائج رقابة الفرد لنفاه   ؟ 

علل

علل

س : أسس يتم من خاللها مقارنة ناب االنتاجيه   ؟ س : أسس يتم من خاللها مقارنة ناب االنتاجيه   ؟ 

                                                                                            
س : تفضل المؤساات صغيرة الحجم الرقابة بالتجوال   ؟ س : تفضل المؤساات صغيرة الحجم الرقابة بالتجوال   ؟ 

                                                                                                                                                                                                                                                        

س : تاتدعي الرقابة المتزامنة تصحي  نتائج االداء بشكل مباشر اثناء العمل    ؟ س : تاتدعي الرقابة المتزامنة تصحي  نتائج االداء بشكل مباشر اثناء العمل    ؟ 

                                            

س : تعد الرقابة وسيلة وليات غاية    ؟ س : تعد الرقابة وسيلة وليات غاية    ؟ 
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  الوحدة الثانية : اتخاذ القرارالوحدة الثانية : اتخاذ القرار

  ::    اتخاذ القرار اتخاذ القرار 
                                                                                                                                                                                                                                                            ::مثال على اتخاذ القرار   مثال على اتخاذ القرار   

 س : علل يتم وصف اتخاذ القرار بعملية حل املشكلة  ؟ س : علل يتم وصف اتخاذ القرار بعملية حل املشكلة  ؟ 

 ::    صنع القرار صنع القرار 

  

  

  

  

  

    ::    حل املشكلةحل املشكلة

                                                                                                                                                                                                                                                                             (   ؟(   ؟  33++22++11مراحل اتخاذ القرار  ) مراحل اتخاذ القرار  )   ::  سس              مراحل حل المشــــكلة  ؟مراحل حل المشــــكلة  ؟  ::  سس
                                                                                                                                               س : ما هي االمور التي تتضمنها أو تتم من خاللها أو ما هي خطواتها  ::  .   تحديد املشكله .   تحديد املشكله 11

    

  .   وضع البدائل وتطويرها  :.   وضع البدائل وتطويرها  :22
.   االختيــــــار   :   .   االختيــــــار   :   33

 .   التنفيـــــــــــــــذ   :.   التنفيـــــــــــــــذ   :44
                                                                                                                                                                      س : ما أهمية هذه المرحلة  ؟                              .   املتابعة والتقييم   :.   املتابعة والتقييم   :55

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؟ ؟     تصنف القرارت وفقا لمجموعة معايير واسستصنف القرارت وفقا لمجموعة معايير واسس  ::  سس

    :             الهيكلة درجة      . 1

    :مهيكلمهيكل. . 11
  دالئل وأمثله

   :  غري مهيكلغري مهيكل. . 22
    دالئل وأمثله

 :   شبه مهيكلشبه مهيكل. . 33
دالئل وأمثله

    :         القرار اتخاذ جهة   .2

  : . فردي. فردي11
دالئل وأمثله

: . جماعي  . جماعي  22
  دالئل وأمثله
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( :  اسرتاتيجي اسرتاتيجي   ==تنظيمي تنظيمي   )). مؤسسي . مؤسسي 33
 

  دالئل وأمثله
      :. مجتمعي . مجتمعي 44

      دالئل وأمثله

 : . دولي  . دولي  55
UNدالئل وأمثله

    :              القرارات حاالت   .3

  :: . تأكد. تأكد11
      دالئل وأمثله

 : . مخاطره . مخاطره 22
    دالئل وأمثله

::. عدم التأكد . عدم التأكد 33

قليلة ون فيها الخاارة كيفضل استخدامه في الحاالت  التي ت) )     :    تفاؤلتفاؤل. . 11

    :  تشاؤم   تشاؤم   . . 22

الظروف والمتغيرات المحتملة الحدوث التي قد تواجه متخذ القرار: البالس البالس . . 33                                

    :                   الفكري المدخل   .4

  : نينيعقالعقال. . 11
س : متطلبات القرارات العقالنية 

    

  :     تدرجيتدرجي. . 22

  خصائص القرارت المهيكلة :
  

    خصائص القرارت  الغير المهيكلة :

  

تتميز القرارات الجماعيه عن الفردبة  بخصائص ومزايا وهي  :

  

  

  ل على قرار شديد البااطة واالهمية ل على قرار شديد البااطة واالهمية مثامثا

  مثال على قرار له خطوره بحيث يؤثر على بقاء المؤساة أو استمرارها  مثال على قرار له خطوره بحيث يؤثر على بقاء المؤساة أو استمرارها  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؟؟        و هي و هي   أساليبأساليبعدة عدة تصنف اساليب اتخاذ القرار الى تصنف اساليب اتخاذ القرار الى   ::  سس

:           ( وصفيه) نوعيه  أساليب    . 1
     

:لوب دلفاي لوب دلفاي اساس. . 11
  خصائصها : 

:   املجموعة االسميهاملجموعة االسميه. . 22

خصائصها :

:       كميه   .2
   

  : اسلوب النقاطاسلوب النقاط. . 11
:     نقطة التعادلنقطة التعادل. . 22
:     شجرة القرار شجرة القرار . . 33

    برمجة خطيه برمجة خطيه . . 33    صفوف االنتظار                       صفوف االنتظار                       . . 22                                     نظرية االلعاب نظرية االلعاب . . 11:         مهمتقد كميه   .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ؟   ؟       للحاسوب وما يرتبط به من تكنولوجيا المعلومات استخدامات مختلفه في اتخاذ القرارللحاسوب وما يرتبط به من تكنولوجيا المعلومات استخدامات مختلفه في اتخاذ القرار  ::  سس
 :   رارات الروتينية املتكرره رارات الروتينية املتكرره القالق  اذاذتسهيل عملية اتختسهيل عملية اتخ.   .   11
 مثل :      
  :        تسهيل استخدام  االساليب الكميه يف اتخاذ القرار تسهيل استخدام  االساليب الكميه يف اتخاذ القرار .   .   22

     مثل :              
  :  :        بناء نماذج مناظره للواقع الفعلي بناء نماذج مناظره للواقع الفعلي .   .   33

  مثال     مثل :                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :                              :                                  برمجة القرارت وانظمة العمل واتمتتها برمجة القرارت وانظمة العمل واتمتتها .   .   44
     مثل :      

     ::  تمرات واالجتماعات وتبادل االراء واملعرفه واملعلومات والخرباتتمرات واالجتماعات وتبادل االراء واملعرفه واملعلومات والخرباتعقد املؤعقد املؤ.   .   55

     مثل :                  

س: علل تسهل تكنولوجيا املعلومات استخدام االساليب الكمية  ؟   س: علل تسهل تكنولوجيا املعلومات استخدام االساليب الكمية  ؟   
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    ((      ارباح وتكاليفارباح وتكاليف  )   التفاؤل و  التشاؤم)   التفاؤل و  التشاؤم    التالية التالية   معيارمعيارالالتمارين حول تمارين حول 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 ((      تكاليفتكاليف    ارباح وارباح و)   )         معيار البالسمعيار البالستمرين حول تمرين حول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

:  ) االرباح () االرباح (  التشاؤمالتشاؤممعيار معيار 

 

:  ((  التكاليفالتكاليفمعيار التفاؤل ) معيار التفاؤل ) 

 

:  معيار التفاؤل ) االرباح (معيار التفاؤل ) االرباح (

 

:  ((  التكاليفالتكاليف) )   التشاؤمالتشاؤممعيار معيار 

 

 : معيار البالس ) االرباح (معيار البالس ) االرباح (

xxxاالول

xxxالثاني

xxxالثالث

                                       دينار                                   181اعلىاالولوفقا لهذا المعيار

 سوق تجاريالقرار 

 : ((  تكاليفتكاليفمعيار البالس ) معيار البالس ) 

xxxاالول

xxxالثاني

xxxالثالث

دينار                                                                          125أقللثالثاوفقا لهذا المعيار

 مؤساة اجهزة طبيةالقرار 

ا  الررا  املااس  ا  الررا  املااس  ختختساعد املستثمر  العربي يف اساعد املستثمر  العربي يف اس: س: 

     س  وفرا للمعيا  املطلوب س  وفرا للمعيا  املطلوب يف اختيا  املشروع املاايف اختيا  املشروع املاا
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  ((      ارباح و  تكاليفارباح و  تكاليف)   )         معيار المخاطرةمعيار المخاطرةتمرين حول تمرين حول 
  

  

 
 
 

 تمارين حول نقطة التعادلتمارين حول نقطة التعادل
 
 
 
 
 

  

  

       نقطة التعادلنقطة التعادلتمرين حول تمرين حول 
:   نقطة التعادلنقطة التعادل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وتحاب نقطة التعادل بناء على المتغيرات االتية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :الثابتة الثابتة   لفةلفةالتكالتك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : التكاليف املتغريه التكاليف املتغريه 

: التكاليف الكليه التكاليف الكليه 
                                                                           :   االيرادات االجماليةااليرادات االجمالية

:   االرباح االرباح 
 :   الخسائرالخسائر

  القوانين المطلوبه في الدرس القوانين المطلوبه في الدرس 
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 التخزين ملدة سنه  

 شهور   6التخزين ملدة 

 شهور   3التخزين ملدة 

 : ((  ارباحارباح) )   المخاطرهالمخاطرهمعيار معيار 

xxاالول

xxالثاني

xxالثالث

           أعلىالثالث بناء على هذه النتائج

 : ((  تكاليفتكاليف) )   المخاطرهالمخاطرهمعيار معيار 

xxاالول

xxالثاني

xxالثالث

                                أقل الثانيبناء على هذه النتائج

 عامر
 جرابعه



وحدة وحدة   يرغب مصنع النتاج خالطات العصري الكهربائية معرفة حجم املبيعات  الذي يحقق له نقطة التعادل , على افرتاض انه سيبيعيرغب مصنع النتاج خالطات العصري الكهربائية معرفة حجم املبيعات  الذي يحقق له نقطة التعادل , على افرتاض انه سيبيع: مثال مثال 

بيع بيع االنتاج الواحد ) الخالط (  بعشرة دنانري ويبلغ اجمالي التكلفة الثابتة السنوية ستني الف دينار بينما التكلفة املتغرية لكل خالط ماالنتاج الواحد ) الخالط (  بعشرة دنانري ويبلغ اجمالي التكلفة الثابتة السنوية ستني الف دينار بينما التكلفة املتغرية لكل خالط م

  تساوي اربعة دنانري .تساوي اربعة دنانري .

                                                                                                                                                                                                                                                                      التكلفة املتغرية    التكلفة املتغرية            --سعر بيع الوحدة الواحدة   سعر بيع الوحدة الواحدة       ==الحل :           عائد املساهمة للوحدة الواحدة  الحل :           عائد املساهمة للوحدة الواحدة  
                                                                                                                        =    =0101                  --                    44               =   =66  

                                                                                                        عائد املساهمة للوحدة الواحدة                                                                                                 عائد املساهمة للوحدة الواحدة                                                                                                         //اجمالي التكاليف الثابتة  اجمالي التكاليف الثابتة      ==قطة التعادل  قطة التعادل  نن                                                  

  وحدة  ) خال ط ( وحدة  ) خال ط (         0111101111=   =               66          //        6111161111=    =                                                                        

   
    مالحظة :مالحظة :

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1371113711  ==    12111211  ++  1251112511    ==اجمالي التكاليف الثابتة  اجمالي التكاليف الثابتة  

  دينار دينار   11    ==فلس   فلس     251251  ++فلس فلس   151151  ++فلس فلس   111111  ++فلس (  فلس (    511511نصف دينار ) نصف دينار )     ==اجمالي التكاليف املتغرية   اجمالي التكاليف املتغرية   

                                                                                                                                                                                                                                                                              التكلفة املتغريةالتكلفة املتغرية        --بيع الوحدة الواحدة   بيع الوحدة الواحدة   سعر سعر     ==عائد املساهمة للوحدة الواحدة  عائد املساهمة للوحدة الواحدة  الحل :           الحل :           
                                                                                                                        =    =5.35.3                  --                    00               =   =5.35.3  

                                                                                                        عائد املساهمة للوحدة الواحدة                                                                                                 عائد املساهمة للوحدة الواحدة                                                                                                         //اجمالي التكاليف الثابتة  اجمالي التكاليف الثابتة      ==نقطة التعادل  نقطة التعادل                                                    

  ( (   ماعونماعونوحدة  ) وحدة  )         34413441=   =               5.35.3          //        0571105711=    =                                                                        

 

  

                                                                                      س: علل القرارات الغري مهيكلة تتصف بعدم التأكد من ظروفها ونتائجها وآثارها االحتمالية والتعقيد وعدم التكرار ؟                  س: علل القرارات الغري مهيكلة تتصف بعدم التأكد من ظروفها ونتائجها وآثارها االحتمالية والتعقيد وعدم التكرار ؟                  

                                                                                                       

  س: علل يتصف اسلوب دلفاي باملوضوعية ؟   س: علل يتصف اسلوب دلفاي باملوضوعية ؟   

  الوسائل التقنية يف اتخاذ القرار ؟   الوسائل التقنية يف اتخاذ القرار ؟   س: علل االستعانة بس: علل االستعانة ب
س: علل تسمى القرارات الغري مهيكلة  باالبتكارية  ؟   س: علل تسمى القرارات الغري مهيكلة  باالبتكارية  ؟   
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       شجرة القرارشجرة القرارتمرين حول تمرين حول 
مثال : عرض عليك أحد أصدقائك مشكلة اختيار مشروع له بعد حصوله على درجة البكالوريوس يف نظم املعلومات االدارية  مثال : عرض عليك أحد أصدقائك مشكلة اختيار مشروع له بعد حصوله على درجة البكالوريوس يف نظم املعلومات االدارية  

نت املشكله محددة باختيار مشروع من بني ثالثة نت املشكله محددة باختيار مشروع من بني ثالثة ربامج التدريبية يف مجال برمجة الحاسوب وصيانته وكاربامج التدريبية يف مجال برمجة الحاسوب وصيانته وكاللوتلقيه العديد من اوتلقيه العديد من ا

  مشروعات وهي كما يلي ووجد نفسه أمام ثالثة احتماالت للعوائد خالل عامني   مشروعات وهي كما يلي ووجد نفسه أمام ثالثة احتماالت للعوائد خالل عامني   

  

  

  

  

  

  

  2511125111وتكلفة املشروع الثاني  وتكلفة املشروع الثاني        3111131111وتكلفة املشروع الثاني  وتكلفة املشروع الثاني        2711127111علما أن تكلفة املشروع االول  علما أن تكلفة املشروع االول  

  XX  111111%%)   القيمة املتوقعه للبديل  / تكلفة املشروع  (  )   القيمة املتوقعه للبديل  / تكلفة املشروع  (    قانون      معدل العائد االستثماري  =قانون      معدل العائد االستثماري  =

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

االحتمال االحتمال                                                                 

  البديلالبديل

  
1.21.2  

  
1.61.6  

  
1.21.2  

  1411114111  2111121111  2211122111    مشروع تصميم نظم معلومات مشروع تصميم نظم معلومات 
  1211112111  1511115111  1811118111    ريب على برمجيات ريب على برمجيات مشروع تدمشروع تد

  1411114111  1711117111  2111121111  مشروع صيانة أجهزة حاسوبمشروع صيانة أجهزة حاسوب

 : الحل بناء على شجرة القرار الحل بناء على شجرة القرار 

xxxاالول

xxxالثاني

xxxالثالث

                                                                                                                                                                                                                                ومنه فإن 

=       xاالستثماري للبديل الول العائد

=      xاالستثماري للبديل الثاني العائد

=      xاالستثماري للبديل الثالث العائد

الول هو االفضل اذا توافرت إجمالي العوائد المتوقعة ومعدل العائد االستثماري  فان البديل ا

 دينار  20111امكانية تمويل مشروع تصميم نظم المعلومات إدارية بمبلغ  
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  للوحدة الثانيةللوحدة الثانيةاسئلة مهمه اسئلة مهمه 

  

س:ما هي خطوات ) اجراءات ( اتخاذ القرار حاب اسلوب المجموعة االسمية ؟س:ما هي خطوات ) اجراءات ( اتخاذ القرار حاب اسلوب المجموعة االسمية ؟

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ب اسلوب دلفاي ؟  ب اسلوب دلفاي ؟  س: ما هي خطوات اتخاذ القرار حاس: ما هي خطوات اتخاذ القرار حا

  

                                                                                                                                                                                                                                                    س: ما هي خطوات اختيار البديل االفضل باستخدام شجرة القرار ؟س: ما هي خطوات اختيار البديل االفضل باستخدام شجرة القرار ؟

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          االبتكار ؟ االبتكار ؟ ما هي مبررات ما هي مبررات س: س: 

 

؟ ؟ س:تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا حيويا في اتخاذ القرار س:تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا حيويا في اتخاذ القرار 
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