رقم المساقDBUS 1307:
اسم المساق :مبادئ االدارة ،مبادئ االدارة والتخطيط
تاريخ االختبار4510/50 /42 :
عدد األسئلة )0(:أسئلة
زمن االمتحان :ساعتين

أجب عن األسئلة التالية:

جامــــعـة فــــلســـطين

اختبار نهائي  -الفصل الدراسي الثاني
4512-4510

اسم المحاضر أ.يوسف دمحم السحار
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( 51درجات)

السؤال األول:

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( (أمام العبارة اخلاطئة:
 .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.
 .4العالقات الرتبوية حتدد من خالل عالقة العاملني داخل املؤسسة وفقا لتسلسلهم الوضيفي.
 .5اهم طرق زايدة فاعلية االتصال ،عدد املستوايد االدارية ونطاق اإلشراف.
 .6من مزااي التقسيم الوظيفي يؤدي إىل تركيز القرارات يف أيدي اإلدارة العليا .
 .7التنظيم الرمسي يساعد على إشباع احلاجات النفسية لألفراد يف املنظمة.
 .8يعتقد املدير الدكتاتوري انه ال يوجد تعارض بني اهداف املنظمة واهداف االفراد.
 .9أن عملية التفويض ال تساعد على السرعة يف اختاذ القرارات.
 .11االتصالت الغري رمسية تكون اسرع يف نقل املعلومات من تلك اليت تنقل عن طريق االتصاالت الرمسية.
.11وفقا للمدير اجملامل يقوم بتنظيم العمل مع االستعانة برأيهم ويؤمن ابلتنظيم غري رمسي وأمهيته.
 .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 مزااي التنظيم الالمركزي التقليل من السرعة يف اختاذ القرارات.

( 1درجات)

السؤال الثان:

اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1واحدة فقط من األسباب تمنع المدير من تفويض السلطة:
أ -الخوفمنانتقادالزمالءله.
ب -عدمتوفرالكفاءاتبينالمرؤوسين.

ت -عدموجودالدافعوالحافزلقبولالسلطة.
ث -عدمالثقةبنفسهعندالقيامباألعمال.

 .2واحدة ليست من دور العنصر االنساني في عملية التنظيم:
أ -العاداتوالتقاليد.
ب -الجماعاتالغيررسمية.

ت -االحتياجاتاالنسانية.

ث -الرقابةالذاتية.


 .3تعمل الخريطة التنظيمية على:
أ -تحديدالتسلسلفيالصالحيات.
ب -تحديدالرؤياوالرسالةواالهداف.

ت -تعزيزالتنظيمالالمركزيالفدرالية.
ث -تخفيفاالعباءعنالمدراء.


 .4واحدة ليست من مقومات التنظيم الفعال في المؤسسات:
أ -وحدةالقيادة.
ب -االستفادةمنالتخصصوتقسيمالعمل.

ت -تكافؤالسلطةمعالمسئولية.

ث-اختالفاالعماليحتاجالىتخصصاتمتعددة.

 .5هي أداة من أدوات الرقابة:
أ -التقارير.
ب -الرقابةالشاملة.

ت -األعمالالتصحيحية.
ث -الرقابةالدورية.
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السؤال الثالث:
أجب عن أربع أسئلة فقط من االتي:
 .5أذكر/ي أمهية التنظيم ؟

 .2أذكر/ي مزااي التنظيم الالمركزي؟

 .3أذكر/ي العوامل اليت حتدد درجة الالمركزية يف السلطة؟

 .4أذكر/ي العوامل واالعتبارات اليت البد أخذها ابحلسبان عند حتديد نطاق اإلشراف؟
 .1أذكر/ي مقومات التنظيم الفعال؟
 .6أذكر/ى صفات القائد الناجح؟

( )51درجات

السؤال الرابع:

اجب عن االسئلة التالية:

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


أنواع االتصال؟




وسائل االتصال مع الشرح؟
زايدة فاعلية االتصال ؟



معوقات االتصال؟

 .2الرقابة هي جمموعة األساليب واإلجراءات اليت يستخدمها املسؤولون للتأكد من أن ما مت إجنازه مطابق ملا أن جيب أن يكون عليه حمققا للهدف.
يف ضوء هذا التعريف اجب عن ثالثة اسئلة فقط من االيت:



أذكر خطوات عملية الرقابة ؟
أدوات الرقابة مع الشرح؟



انواع الرقابة مع الشرح؟



خصائص نظام الرقابة؟

السؤال اخلامس:

اجب عن السؤال التاِل :بني ما هو النمط القيادي للصفات واملهام املبينة يف اجلدول أدانه؟

من هو
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م.

الصفة\ املهام

م.

الصفة\ املهام

ختطط العمل و لكن بدون احكام حيث ان الناس طيبون

.5

الربامج الزمنية حمددة حتديدا دقيقا

.6

.2

يؤمن برتك الناس علي حاهلا

.7

يقوم بتحفيز االخرين ابستخدام الثواب و العقاب

.3

السلطة حتكم تصرفات االخرين

.8

يفهم السلطة علي اهنا ذلك القبول من املرؤوسني املتعلق
بتنفيذ عمل معني

.4

ممكن تنفيذ االعمال مبساعدة االخرين
عن طريق اشراكهم يف القرارات

.9

يعترب السلطة ابهنا سلطة اجملموعة

.1

تعترب العالقات لدي اجملموعة عالقات
عضوية

 .11تعترب العالقات لدي قائد اجملموعة عالقات عضوية
مع متنيايت لكم ابلنجاح والتوفيق

من هو

