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 املالحق: 
 بسم  اهلل الر مجن الرحيم

 االسالةي  جاةع  اةمرةان

 كلي  المراسات العليا

 كلي  العلوم االداري 

 MBAقسم ادارة االعمال 

 ........................................................ حفظه اهلل  سيد/ال

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ادراة الوقت واالنتاج املوضوع/ استبيان ملعرف  اثر

أرجو شاكرا ملئ االستبانة املرفقة واليت متثل اجلانب اشارة اىل املوضوع أعاله 

التطبيقي للحصول على درجة املاجستري يف ادارة االعمال من جامعة امدرمان 

 االسالمية بعنوان:

  اثر ادارة الوقت علي االنتاج بالتطبيق علي شرك  دان فوديو للطرق واملدقاوالت

وباعتباركم احم االطراف الذين يهمهم االةر مت اختياركم ضمن الذين نود توزيع 

 ايضا  وارجو ان اشرياالستبانات هلم، فارجو ةنكم االجاب  علي كل االسئل  بوضوح وعناي  ، 

وتستخدم االستبانة هأغراض البحث العلمي فقط  ،اىل عدم ضرورة كتابة االسم

 كم العامرة .واالسهام يف تطوير وتقدم مؤسست

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والسداد 

 عوض السيد امحد حسب السيدالباحث 

  كلية العلوم االدارية جامعة ام درمان االسالمية

أثر إدارة الوقت على اإلنتاج بالتطبيق على : شركة دان فوديو للطرق والمقاوالت فيالعنوان:
الفترة من 2005 م إلى 2012 م

أحمد، عوض السيد أحمد حسب السيدالمؤلف الرئيسي:

أبو حجل، محمد مصطفى محمد(مشرف)مؤلفين آخرين:

2012التاريخ الميالدي:

أم درمانموقع:

138 - 1الصفحات:

:MD 565265رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة ماجستيرالدرجة العلمية:

جامعة أم درمان االسالميةالجامعة:

كلية العلوم اإلداريةالكلية:

السودانالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

إدارة الوقت ، الكفاءة اإلنتاجية ، التخطيط ، شركة دان فوديو للطرق و المقاوالتمواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/565265رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/565265
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 املالحق: 
 بسم  اهلل الر مجن الرحيم

 االسالةي  جاةع  اةمرةان

 كلي  المراسات العليا

 كلي  العلوم االداري 

 MBAقسم ادارة االعمال 

 ........................................................ حفظه اهلل  سيد/ال

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ادراة الوقت واالنتاج املوضوع/ استبيان ملعرف  اثر

أرجو شاكرا ملئ االستبانة املرفقة واليت متثل اجلانب اشارة اىل املوضوع أعاله 

التطبيقي للحصول على درجة املاجستري يف ادارة االعمال من جامعة امدرمان 

 االسالمية بعنوان:

  اثر ادارة الوقت علي االنتاج بالتطبيق علي شرك  دان فوديو للطرق واملدقاوالت

وباعتباركم احم االطراف الذين يهمهم االةر مت اختياركم ضمن الذين نود توزيع 

 ايضا  وارجو ان اشرياالستبانات هلم، فارجو ةنكم االجاب  علي كل االسئل  بوضوح وعناي  ، 

وتستخدم االستبانة هأغراض البحث العلمي فقط  ،اىل عدم ضرورة كتابة االسم

 كم العامرة .واالسهام يف تطوير وتقدم مؤسست

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والسداد 

 عوض السيد امحد حسب السيدالباحث 

  كلية العلوم االدارية جامعة ام درمان االسالمية
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 االستبان 

 :البيانات الشخصي   الدقسم االول: 

 ( اةام اخليار املناسب/ارجو التكرم  بوضع عالة  )

 / النوع  1

 ذكر                            انثى        

 / العمر 2

 40واقل من 31                                          سنة فاقل 30

 فاكثر 50                                       50 واقل من 41

 / املؤهل األكادميي3

 بكالريوس                                  دبلوم         

 دكتوراه                           ماجستري                                 دبلوم عالي  

 / سنوات اخلربة4

 سنة  10سنة واقل من  6                                      فاقل   ةسن5

 سنة  20سنة واقل من  15                                15واقل من  11

 / المرج  الوظيفي : 5

 عامل                                        موظف       

مهندس                                   اداري           
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 الدقسم الثاني: اسئل  الفرضيات: 

عالق  بني ادراة الوقت واالنتاجهناك:   الفرضي األوىل

 أوافق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 بشمة

 الأوافق الأوافق حمايم أوافق

 بشمة

تتم ادارة الوقت باملستوي / 1

 املطلوب بالشركة

     

هنالك ختطيط يف الوقت من /2

قبل ادارة الشركة جتاه كل 

 االعمال 

     

يوجد تنظيم للوقت وفقًا / 3

 لالسس العلمية داخل الشركة

     

 . هنالك عالق  بني قواعم ادراة الوقت واالنتاج:   الفرضي الثاني 

 أوافق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 بشمة

 الأوافق الأوافق حمايم أوافق

 بشمة

هنالك اسس وقواعد سليمة / 1

 الدارة الوقت يف الشركة

     

يلتزم اجلميع بقواعد ادارة / 2

 الوقت

     

هنالك تقسيم للوقت داخل / 3

 الشركة
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 هنالك عالق  بني طرق واساليب ادارة الوقت واالنتاج:  الفرضي الثالث 

 

 أوافق العبــــــــــــــــارة

 بشمة

 الأوافق الأوافق حمايم أوافق

 بشمة

االولويات معروفة وحمددة داخل / 1

 الشركة

     

هنالك حتديد الهداف داخل / 2

 الشركة

     

تستخدم الشركة ادوات تقنية /3

 حديثة 

     

 

 واالنتاج:الفرضي  الرابع : هنالك عالق  بني ةعدقوات ادارة الوقت 

 

 أوافق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 بشمة

 الأوافق الأوافق حمايم أوافق

 بشمة

هنالك تضارب يف القرارات / 1

 املتخذة من قبل املديرين بالشركة

     

هنالك لقاءات واجتماعات تتم / 2

 بالشركة وغري مفيدة

     

هنالك عدم فهم الهمية الوقت /3

 داخل الشركة 
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 الفرضي  اخلاةس : هنلك اثر الدارة الوقت علي االنتاج:

 

 أوافق العبـــــــــــــــــــــــــارة

 بشمة

 الأوافق الأوافق حمايم أوافق

 بشمة

هنالك حتسن مستمر يف مستوي / 1

 االنتاج بالشركة

     

للمواصفات االنتاج يتم طبقًا / 2

 املطلوبة املتفق عليها مع العمالء

     

انتاج الشركة ينافس يف السوق من /3

 حيث اجلودة 
     

 
(م 2002 ،عبد الرمحن توفيق ، تنظيم الوقت واالجتماعات ، )القاهرة : مركز اخلدمات املهنية لالدلرة 
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