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 اجلمهورية  اجلزائرية  الدميقراطية  الشعبية
 مديرية الرتبية لوالية بومرداس                                                     وزارة الرتبية الوطنية                                              

 اقتصاد و تسيري:  الشعبةفرانتز فانون بومرداس                                                                                              "نوية 
 الثالثالفصل                                                                                                 2017/2018السنة الدراسية :

 على األسئلة التاليةأجب  نقاط : 6اجلزء األول: 
 ما هي الوظائف الثانوية للمسري؟.1

 
 

 :األعمال هذه من عمل ��ل تهتم التي الوظ�فة حدد التال�ة، األعمال إل�ك.2

 ؛ .     ..................المؤسسة بها تقوم التي للعمل�ات اليوم�ة دفتر في المحاسبي �التسجيل" أحمد "الموظف تكليف-

 .................. اج                           اإلنت في ز7ادة وتحقي5 العمل على حثهمل العمال مع المدير أجراه حوار-

 .................  ؛                                                      )أ( للمنتج السنو@  اإلنتاج مخط= إعداد-

 الشهر7ة       .................. الخطة في المحدد اإلنتاج مع الفعلي اإلنتاج ومقارنة عامل �ل أداء اإلنتاج مدير تقي�م-

 ما التذ@ نعني �التشغيل االقتصاد@؟ ............................................................................3

 درستها:صنف اخلطط التالية حسب أنواعها جبميع املعايري اليت  نقاط : 6: الثايناجلزء 

قيام مؤسسة رونو بتطوير سياراOا و هذا يقامها ببحو"ت تكنولوجية حول أجهزة األمان قصد استعماهلا يف السيارات املصنعة بعد -
 Xلبدء Xلبحوث يف اقرب وقت   تعليماتثالث سنوات القادمة حيث قدمت 

 

Xلبحث عن أسواق عاملية جديدة للدخول اليها يف السنوات العشر القادمة كما اعطى املدير العام للمؤسسة  تقوم مؤسسة صيدال-
 للوصول اىل هذا اهلدف  أعمالديري الفروع Xلقيام مبا جيب فعله من ملالضوء األخضر 

 

 %25اإلنتاج اىل  محجXلتدقيق للرفع قام رئيس قسم مؤسسة تصنيع الطماطم املصربة Xعطاء لعماله قرارات عن كيفية العمل -
 rشهر 

 20العالمة:   ............/                                              ................................................ االسم و اللقب:
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  نقاط : 8: الثالثاجلزء 
و اليت هلا سياسة احلصول على منتجات ذات  السيد رمزي مدير فرعي ألحدى املؤسسات الكربى إلنتاج اهلواتف النقالة

رع انتاج شاحن اهلاتف توجيهات لعمال ف و يتخصص فرعه يف تثبيت االغلفة الواقية للجهاز، كان دائما يقوم Xعطاء ،تكنولوجيا عالية
وحدة بسبب وجود  356لكن يف �اية الشهر مت تصنيع وحدة شهرr،  400و قد مت التخطيط ~ن تقوم املؤسسة {نتاج النقال،  

ة آللا بتكنولوجيا عالية او إعادة اصالح عطب فين يف احدى آالت التصنيع، و هذا ما استدعى وجود حلني: اما شراء آلة جديدة
دج ، إضافة اىل ذلك فإن اآللة اجلديدة حتتاج 7500.000دج و لدى املؤسسة  8000.000القدمية، علما ان سعر اآللة اجلديد 

 يوما بدال من شهر. 20كما ميكن حتقيق اهلدف يف غضون   .الذي يتحمل مسؤولية عمل اآللة اىل عامل متمكن يف االفوترونيك
 عرف السيد رمزي.1

 

 املهارات اليت جيب ان يكتسبها السيد رمزي للنجاح يف مهنته بدون شرح؟ما هي .2

 

 هل ميكن للسيد رمزي إعطاء توجيهات لعمال فرع انتاج شاحن اهلاتف النقال؟ ملاذا؟ .3

 
 قيم مث قوم العملية اإلنتاجية للمؤسسة   .4

 

 بصفتك مسري مستقبال قم {عداد خطة عمل للمؤسسة.5

 
 
 
 
 
 

 اليت أعدOا حسب املعايري اليت درستهاصنف اخلطة .6
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 عامل متمكناىل عامل متمكن يف اال

عرف السيد رمعرف السيد رمزي.1
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