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أجب عن األسئمة التالية:
السؤال األول ( 5درجات) :عرف انًصطهحبث اإلداريت انتبنيت:
عرف انًصطهحبث اإلداريت انتبنيت:
 .1المستويات اإلدارية .2 .التغذية الزاجعة.
 .6إجزاءات العمل.
 .5الزقابة المتزامنة.

 .3تحليل .SWOT

 .4العملية اإلدارية.

السؤال الثاني ( 6درجات) :إختر اإلجابة الصحيحة لمفقرات التالية:
 )1العمميات اإلدارية التي من تتم فييا االستخدام األمثل لمموارد المتاحة لممنظمة لكي يتم تحقيق أعمى انجاز بأقل قدر من الموارد المتاحة ىي:

 .1القيادة

 .2الكفاءة

 .3التخطيط لمموارد

 .4الفعالية

 )2المنظمات التي ليا القدرة عمى تحقيق أىدافيا ولكنيا ال تستغل الموارد المتاحة ليا بشكل جيد ىي المنظمات:
 .1الكفؤة وغير الفعالة

 .2غير الكفؤة والفعالة

 .3الفعالة والكفؤة

 .4غير كفؤة وغير فعالة

 )3األنشطة الرقابية التي تتم عند تنفيذ النشاطات االنتاجية التي ينتج عنيا منتجات المنظمة ىي:
 .1الرقابة القبمية

 .2الرقابة اإلدارية

 .3الرقابة البعدية

 .4الرقابة المتزامنة

 )4التخطيط الذي يتسم ياألىمية الكبيرة لممنظمات وعاد ًة ما يحدث أت اًر نوعياً فييا وتمارسو اإلدارة العميا ويمتد أثره لفترات طويمة ىو:
 .4التخطيط االستراتيجي
 .2التخطيط طويل األمد  .3التخطيط التنظيمي
 .1التخطيط التكتيكي
 )5المبادئ واإلرشادات التي توجو المنظمة لتحقيق أىدافيا وينبغي أن يمتزم بيا جميع العاممين ويتم تحديدىا من قبل اإلدارة العميا ىي:
 .1القوانين واألنظمة

 .2إجراءات العمل

 .4سياسات العمل

 .3البرامج

 )6الق اررات التي تتخذ بناءاً عمى تحديد احتماالت حصول حاالت معينة في ضوء تحقيق النتائج المرتقبة لكل بديل:
 .3الق اررات في ظل المخاطرة  .4الق اررات المؤكدة
 .1الق اررات غير المؤكدة  .2الق اررات الفردية
السؤال الثالث ( 6درجات) :أذكر العناصر األساسية لممواضيع التالية:
 )1أذكر المراحل التي تتم من خاللها عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية وعرف كل مرحمة بإيجاز.

 )2الفرق بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التنفيذي من حيث المستوى اإلداري الذي يتم فيه كل نوع والمدة الزمنية الالزمة له واألثر
عمى المنظمة.
السؤال الرابع ( 4درجات) :تحدث عن التالي:
يمعب التخطيط أىمية كبيرة في حياة المنظمات المختمفة بحيث يساىم في وضع وتحديد األىداف التي تسعى المنظمات الى تحقيقيا ،ولكي

تتم عممية التخطيط بشكل سميم ،ىناك مجموعة من السمات التي تتسم بيا عممية التخطيط السميم .تحدث عن ىذه السمات.
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