جامــــعـة فــــلســـطين

رقم المساقDBUS 1307:
اسم المساق :مبادئ االدارة
تاريخ االختبار5302/30/52 :
عدد األسئلة )4(:أسئلة
زمن االمتحان 03 :دقيقة

اسم المحاضر أ.يوسف دمحم السحار
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الشعبة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :برنامج الدبلوم المتوسط
القسم  /التخصص :

اختبار نصفي  -الفصل الدراسي الثاني
5302-5304

أجب عن األسئلة التالية:

( 5درجات)

السؤال األول:

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( (أمام العبارة اخلاطئة:
 .1سلطة فرض القوانني واألنظمة والتعليمات املنظمة لسلوك أفراد اجملتمع من اختصاص االدارة العامة وادارة االعمال.
 .2ساد خالل القرون القدمية والوسطى يف أورواب النظر إىل التجارة واألعمال التجارية كأعمال ذات قيمه عالية.
 .3تعترب اإلدارة و العلوم االجتماعية مكمالن لبعضهما البعض.
 .4أن اإلدارة يف املستوى املتوسط حتتاج إىل قدر أكرب من القدرات الفنيةوالعملية.
 .5تقع اإلدارة ضمن املوارد البشرية.
 .6ضآلة حدة املنافسة ،والطلب الكبري على املنتجات من اسباب االهتمام ابإلدارة.
 .7تعترب اإلدارة نوع من اإلبداع واملوهبة الشخصية.
 .8انفصال امللكية عن االدارة وظهور طبقة مديرين ممتهنني االدارة من اسباب عدم االهتمام ابإلدارة.
 .9تعترب املنظمة مبثابة نظام مفتوح أي أهنا تشمل الرؤاي واألهداف والرسالة.
.11يعترب علم االدارة وجودة مع وجود االنسان نفسه وهذا ما جند يف قصة ادم وحواء.
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السؤال الثاين:
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( 5درجات)

اجب عن سؤالني فقط من االسئلة التالية:

 .1أذكر/ي الصعوابت اليت واجهت أفكار اتيلور.

 .2أذكر/ي االنتقادات املوجهة للمدارس االنسانية .

 .3أذكر/ي االنتقادات املوجهة للمدارس االدارية (الكالسيكية) .
( )5درجات

السؤال الثالث:

 ان االدارة ابملفهوم احلديث ما هي اال علم وفن التعامل مع املوارد املتاحة للمنظمة وال سيما ان اجملتمع احمللي هو عبارة عن منظمات تسعى لتوفري السلعواخلدمات اليت تقدمها للمجتمع من خالل توفري املواد املادية واملالية والبشرية واملعلومات املتاحة.

يف ضوء هذا املفهوم اجب عن سؤالني فقط ( 5درجات):




أسباب االنتباه لإلدارة كعلم؟

أسباب عدم االنتباه لإلدارة كعلم ؟

املستوايت االدارة يف املنظمة مع الشرح؟
( )5درجات

السؤال الرابع:

اجب عن سؤالني فقط ( 5درجات)


عرف التخطيط واذكر أمهية التخطيط ؟



أذكر/ي أنواع التخطيط ؟



أذكر/ي مراحل التخطيط االسرتاتيجي؟
انتهت األسئلة
مع متنيايت لكم ابلنجاح والتوفيق

