رقم المساق MANA 2302 :
اسم المساق  :إدارة الموارد البشرية
1121/12/21 :
تاريخ
عدد األسئلة ) 21 ( :
 :ساعتين
الزمن
آلة حاسبة  :ال

جامعة فلسطين

مدرس المساق :أ .عبد الفتاح العفيفي
رقم الطالب____________________ :

_____________

االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
إجمالي الدرجات () 01

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

أجب عن األسئلة التالية :
س  : 1هناك أنواع عديدة من نظم المعلومات .أذكرها ،ووضح مفهوم نظام معلومات الموارد البشرية؟

س  : 1ما هو الفرق بين البيانات والمعلومات؟

س  : 3حدد واشرح مكونات نظام الموارد البشرية؟

س  : 4ما هي خطوات تطوير نظام معلومات الوارد البشرية؟

رقم المساق MANA 2302 :
اسم المساق  :إدارة الموارد البشرية
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تاريخ
عدد األسئلة ) 21 ( :
 :ساعتين
الزمن
آلة حاسبة  :ال

جامعة فلسطين

مدرس المساق :أ .عبد الفتاح العفيفي
رقم الطالب____________________ :

_____________

االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
إجمالي الدرجات () 01

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

س  : 1أذكر متطلبات نجاح نظم معلومات الموارد البشرية؟

س  : 0وضح مزايا وعيوب االستقطاب من المصادر الخارجية؟

س  : 7ما هي االخطاء التي يرتكبها أصحاب الشركات أثناء وفي عملية اختيار الموظفين؟
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تاريخ
عدد األسئلة ) 21 ( :
 :ساعتين
الزمن
آلة حاسبة  :ال

جامعة فلسطين

مدرس المساق :أ .عبد الفتاح العفيفي
رقم الطالب____________________ :

_____________

االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
إجمالي الدرجات () 01

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

س  : 8ما هي العوامل التي تؤثر في عملية االستقطاب؟

س  : 9ما هي متطلبات إيجاد نظام عادل للترقية في المنظمات والمؤسسات؟

س  : 21عرف التعاقب الوظيفي وحدد الفرق بينه وبين النقل والتحويل للموظف؟

س  : 22عرف كال من العالوات التالية (عالوة الكفاءة  -عالوة االقدمية – العالوة االستثنائية
) ،وحدد الفروق بينها؟

س  : 21اذكر وظائف الدافعية؟ واشرح احداها باختصار:
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االمتحان النهائي ( ) I
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إجمالي الدرجات () 01

س  : 23أذكر وحدد خطوات وظيفة االختيار والتعيين؟

س  : 24ما هي قواعد ومبادئ االستقطاب؟

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:
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تاريخ
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 :ساعتين
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مدرس المساق :أ .عبد الفتاح العفيفي
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االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
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اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

س  : 21ضع عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ  ،في
المكان المخصص في الجدول التالي :
مسلسل

العبــــارة

1

عملية االستقطاب هي " عملية توفير الموارد البشرية التي تحقق احتياجات
التنظيم بالعدد المطلوب وفي التوقيتات المناسبة من المصادر المختلفة تمهيدا ً
الختيارها وتحقيق ألهداف المنظمة".
وظيفة االختيار تمارس فقط في حالة وجود فائض في الموارد البشرية
والمطلوب توفيرها.
تكلفة غير مباشرة  :وهي مرتبطة بالزمن الالزم حتى يصبح الموظف الجديد
فاعال في الوظيفة الجديدة.
تكلفة مباشرة  :وهي مرتبطة بالزمن الالزم حتى يصبح الموظف الجديد فاعال
في الوظيفة الجديدة.
النقل والتحويل للموظف داخل المنظمة هي العملية التي تقضي بتحويل الفرد
من وظيفة ألخرى ،وعادة يصاحبها زيادة أو نقص في المسؤوليات ،كما
يصاحبها زيادة في الراتب.
التعاقب الوظيفي تعني نقل الموظفين من قسم آلخر بشكل دور  ،ثإررا
خبراتهم العملية .
يمكن الفصل بين وظيفتي تخطيط القوى البشرية ووظيفة التوظيف من جهة
وبـــين وظيفة االختيار من جـــهة أخـــرى.
تبدأ عملية االختيار فور االنتها من التحديد الكمي و النوعي لكافة الموارد
البشرية الالزمة للمنظمة الناتج عن عملية تخطيط الموارد البشرية عبر
توصيف كامل لكافة الوظائف المطلوبة.
وظيفة االختيار تمارس فقط في حالة وجود عجز في الموارد البشرية
والمطلوب توفيرها.
االستقطاب يؤد الى توفير النفقات المهدرة على تدريب غير األكفا .
من فوائد النقل والتحويل للموظف داخل المنظمة توفير خط دفاع أول لما قد
ينجم في المستقبل من خلو وظيفة من شاغلها فجأة.
النقل والتحويل للموظف داخل المنظمة هي العملية التي تقضي بتحويل الفرد
من وظيفة ألخرى ،ال يصاحبها عادة زيادة أو نقص في المسؤوليات ،كما ال
يصاحبها زيادة في الراتب.
ينطو مفهـوم وظيفة االختيار على تحقيق التــوازن و التوافق بين متطلبات
وواجبات الوظيفة مـن ناحيـــة و بين سمات ومؤهالت و خصائص الفرد
المتقدم للوظيفة وفقا لما هو منصوص عليه في توصيف كل وظيفة.
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صح /
خطأ

رقم المساق MANA 2302 :
اسم المساق  :إدارة الموارد البشرية
1121/12/21 :
تاريخ
عدد األسئلة ) 21 ( :
 :ساعتين
الزمن
آلة حاسبة  :ال

جامعة فلسطين

مدرس المساق :أ .عبد الفتاح العفيفي
رقم الطالب____________________ :

_____________

االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
إجمالي الدرجات () 01

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

األسئلة التالية خاصة للطلبة الذين لم يحضروا االمتحان النصفي:
س  : 2تتشابه إدارة الموارد البشرية وإدارة األفراد في العديد من األمور .أذكر بعض أوجه
االختالف بينهما؟

س  : 1وضح المقصود بالمهام والمسئوليات اآلتية :
 .2مهمة تنفيذية:

 .1مهمة تنسيقية:

 .3مهمة استشارية:

س  : 3وضح باختصار أوجه الخالف بين الهيكل التنظيمي الرسمي والهيكل غير الرسمي؟
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االمتحان النهائي ( ) I
الفصل األول 1121/1122
إجمالي الدرجات () 01

اسم الطالب:
الكلية_______________________ :
التخصص_____________________ :
ال
قاموس:

س  : 4أذكر خطوات بناء الهيكل التنظيمي الرسمي ؟

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتفوق

