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مالحظة على جميع الطالب الذين لم يقدموا االختبار النصفي حل جميع االسئلة
أجب عن األسئلة التالية:
( 51درجات)

السؤال األول:

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( (أمام العبارة الخاطئة:
 .1منط املدير الدكتاتوري يطلق على هذا النمط كذلك ” النمط املستبد ،التسلطي ،بناء الفريق ،األوتوقراطي ،العسكري“.
 .2التنظيم الرمسي هو اختيار فرد من بني اجملموعة ليمثلهم يف العمل ويكون بشكل ودي.
 .3االتصاالت االفقية وهي اتصاالت تكون عادة بني موظفني من نفس املستوى االداري.
 .4تقوم نظرية القوى القيادية حول توفر صفات ودرجة الضغط على مشاعر وسلوك املرؤوسني.
 .5من عوامل اتباع النمط التنظيمي يف املؤسسات النظر اىل القدرات والسرعة يف اختاذ القرارات الصحيحة.
 .6من سلبيات القيادة املسيبة (الغري موجهة) تشجيع تلقائي لظهور الشخوص.
 .7التنظيم الفدرالية وهو أسلوب يتيح لكل إدارة إن تعمل بشكل مستقل.
 .8يعتقد املدير الدكتاتوري انه ال يوجد تعارض بني اهداف املنظمة واهداف االفراد.
 .9يوضح التنظيم االجراءات اليت جيب اتباعها خارج كل قسم مما يؤدي اىل سهولة وانسياب العمل.
 .11املدير يف أي منشأة حيتاج إىل خريطة تنظيمية توضح تكوينها الداخلي والعالقات الرمسية القائمة بني أجزاءها املختلفة.
 .11وفقا للمدير الدكتاتوري يتمتع معظم الناس بقدر كبري من االبتكار يف حل املشكالت التنظيمية.
 .12يعترب التنظيم الوظيفة الثانية من وظائف املدير يف املؤسسة.
 .13املدير الزئبقي ختطيط حمكم ويضع لوائح وقوانني ضابطة للعمل.
 .14هدف املدير الدكتاتوري هو البقاء على قيد احلياه وهدف املنظمة ال يهمه وال يشارك يف صياغته وليس معنيا هبا.
 .15من مزايا التنظيم الالمركزي التقليل من السرعة يف اختاذ القرارات.

السؤال الثاني:

اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1واحدة فقط من انماط التنظيم في المؤسسات:
أ -التنظيمالمركزي .
ب -التنظيمالرسمي .

ت -الهيكلالتنظيمي .

ث -تجميعاوتجزئةاالنشطة .


( 6درجات)

 .2مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية في المؤسسات تعني:

أ-
ب-

ت-

ث-


إتباعالنظامالديمقراطي .
الدكتاتوريةفياالدارة .
أنرئيسمجلساإلدارةليسحكراعلىشخص .
الشيءمماسبق .

 .3واحدة ليست من العوامل التي أدت إلى اختالف النظم في المؤسسات .4 .يبنى التنظيم في المؤسسة من خالل عدة نقاط هي:
أ -تحديدأهدافالمنظمة .
أ -طبيعةعملالمؤسسة .
ب -تحديدحجمالعملالمطلوبوتقسيمةإلىأنشطة.

ب -اساليبالرقابةالمتبعة .

ت -تحديدالواجباتومتطلباتكلنشاط .

ت -مدىالتزامالمؤسسةبالمعايير .

ث -جميعماذكر .

ث -فلسفةاالدارة .

 .6واحدة ليست من مقومات التنظيم الفعال في المؤسسات:
 .5تعمل الخريطة التنظيمية على:
أ -وحدةالقيادة .
أ -تحديدالتسلسلفيالصالحيات .
ب -االستفادةمنالتخصصوتقسيمالعمل .

ب -تحديدالرؤياوالرسالةواالهداف .

ت -تكافؤالسلطةمعالمسئولية .

ت -تعزيزالتنظيمالالمركزيالفدرالية .

ث -اختالفاالعماليحتاجالىتخصصاتمتعددة.

ث -تخفيفاالعباءعنالمدراء .


جامــــعـة فــــلســـطين

رقم المساقDBUS 1307:
اسم المساق :مبادئ االدارة
تاريخ االختبار0571/50 /71 :
عدد األسئلة )0(:أسئلة
زمن االمتحان :ساعتين

اختبار نهائي  -الفصل الدراسي الثاني
0571-0571

اسم المحاضر أ.أحمد محمد ديب ضاهر
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الشعبة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :برنامج الدبلوم المتوسط
القسم  /التخصص :تكنولوجيا المعلومات

( 9درجات)

السؤال الثالث:

فسر ما يلي :اجب عن ثالثة فقط من االسئلة التالية:
 .5ثبت فشل النظر الى الشخص القائد من خالل الصفات الشخصية.
 .2من سمات النمط الديمقراطي ان القرار بطيء بشكل نسبي.

 .3دلت الدراسات ان شبكة االتصاالت الدائرية االكثر بطئا في عملية االتصال.
 .4تلعب الرقابة دورا مهما في مساعدة المدراء.

 .1إن الهدف الرئيسي من الرقابة هو الكشف عن االنحرافات.

( )51درجات

السؤال الرابع:

اجب عن االسئلة التالية:

 .5يعرف االتصال على انه تبادل اآلراء والمعلومات من اجل احداث تفاهم وثقة متبادلة او احداث عالقات انسانية طيبة.
في ضوء هذا التعريف اجب عن ثالثة اسئلة فقط من االتي:



امهية عملية االتصال؟
عناصر عملية االتصال مع الشرح؟




خصائص الرسالة االتصالية اجليدة؟
معوقات االتصال؟

 .2الرقابة هي مجموعة األساليب واإلجراءات التي يستخدمها المسؤولون للتأكد من أن ما تم إنجازه مطابق لما أن يجب أن يكون عليه محققا للهدف.
في ضوء هذا التعريف اجب عن ثالثة اسئلة فقط من االتي:


مستويات الرقابة يف املؤسسات؟



اساليب الرقابة مع الشرح؟




انواع الرقابة مع الشرح؟
خصائص نظام الرقابة؟

السؤال الخامس:

اجب عن السؤال التالي :بين ما هو النمط القيادي للصفات والمهام المبينة في الجدول أدناه؟

من هو

( )56درجات

م.

الصفة\ المهام

م.

الصفة\ المهام

ان العمل شر أو ال فائدة فيه على أحسن تقدير.

.5

ال يدير أشخاصا ،ولكنه مفقود بينهم.

.9

.2

إنتاجه يزداد بشكل كبري يف ظل وجودة
وينخفض يف ظل غيابه بشكل ملحوظ.

.11

خيطط العمل ولكن بدون إحكام حيث أن الناس طيبون.

.3

يضع معايري رقابية للعمل.

.11

إنتاجه ضعيف يف ظل وجودة وغيابة.

.4

الرقابة من خالله والنواب.

.12

معظم الناس خبثاء.

.1

العمل يف حد ذاته شيء مر.

.13

يعاجل الصراعات انطالقا من موقع القوة الذي هو فيه.

.6

البد من الرقابة بشكل مباشر.

.14

يقوم بالتخطيط للعمل مبشاركة األعضاء ألخذ اآلراء.

.7

العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت
الظروف مالئمة.

.15

يتسامح مع مرؤوسيه واحملور التحفيزي الذي يعمل على
اساسة هو حمور عاطفي اجتماعي.

.8

يتجنب الظهور واالجتماعات والكالم.

.16

الرقابة نسبية وتوفر يف جو ودي.

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

من هو

