اسى انًسبق :انًراسالت انتجبرية
تبريخ االيتحبٌ2018 /05/ 21:
عذد األسئهة5 :
زيٍ االيتحبٌ :سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة ( ال )

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

اسى انًحبضر  :أ .أحًذ أبى جسر ،أ .شبدي عبيش ،حبيذ
حهبي

االختببر انُهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2018/2017

رلى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انذبهىو انًتىسط
انمسى  :انعاللبت انعبية وانتسىيك
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

انسؤال األول  /ضع عالية صح أو خطأ نهعببرات انتبنية في انجذول -:

(10درجبت)

 - 1انصفاث انًٕضٕعيت انخي يجب أٌ يخًخع بٓا كاحب انخقرير حشًم حُظيى األفكار ٔحسهسم عرضٓا.
 - 2يعخًذ يُخ االئخًاٌ بانذكى عهٗ انٕعذ بانذفع عهٗ رالد يعايير ْٔي رأس انًال ٔانطاقت اإلَخاجيت ٔانشٓرة.
 - 3في بذايت رسانت انخسٕيت ،يجب اإلشارة إنٗ ٔصٕل رسانت انشكٕٖ.
 - 4حقارير انًخابعت ْي انخي حُقم يعهٕياث عٍ أدذاد أٔ يٕاقف يعيُت ديذ حخضًٍ حعهيقا يٍ يعذ انخقرير.
 - 5عذو ٔجٕد حٕقيع نهشيك انًرسم يسبقا يعخبر يٍ األخطاء انشائعت في انرسائم انخي حهفج اإلَخباِ ألخطاء في قيًت
انفاحٕرة.
 - 6رسانت انطهب ْي انخي يرسهٓا أدذ انعًالء إنٗ حاجر أٔ شركت يطهب فيٓا ارسال بضاعت يذذدة.
 - 7يٍ انعٕايم انخي حؤرر عهٗ دٔريت انخقرير ،ادخياجاث ٔرغباث اإلدارة.
 - 8انخطٕة األٔنٗ يٍ يقٕياث َجاح رسانخي االسخخذاو ٔانبيع حخًزم في االيجاز.
 - 9حُقسى انخقارير دسب انخٕجّ إنٗ حقارير ٔصفيت ٔحقارير سابقت انخصًيى.
انسبب انرئيسي نًُخ االئخًاٌ يخًزم في حخفيض األرباح.
- 10
(15درجة)
السؤال الثاني  /اذكر في كال مما يلي :
1
2
3
4
5
6

 اذكر خطوات إعداد التقارٌرمع شرح موجز ؟ اذكر أهداف رسائل المطالبة بالدفع؟ اذكر أنواع رسائل دفع الحسابات؟ اذكر االعتبارات التً ٌجب اتباعها عند كتابة رسالة التسوٌة؟ اذكر العناصر التً ٌجب ان تتضمنها رسالة االستخدام و رسالة البٌع ؟ اذكر أهداف التقرٌر؟(5درجات)

السؤال الثالث  /عرف كال من المصطلحات التالية :
 - 1رسانت انخسٕيت
 - 2رسانت االسخخذاو
 - 3رسانت االئخًاٌ
 - 4انخقرير
 - 5انصفاث األسهٕبيت نكاحب انخقرير

(10درجات )

السؤال الرابع  /اشرح
 - 1اذكر مع الشرح أنواع رسائل االستخدام مع توضٌح المزاٌا والعٌوب لكال منهما؟
 - 2اذكر مع التوضٌح مقومات نجاح رسالة الرد على الشكوى؟
 - 3اذكر مع الشرح مقومات نجاح التقرٌر اإلداري؟
 - 4اذكر انواع رسائل االئتمان مع شرح واحده منهم ؟
1

اسى انًسبق :انًراسالت انتجبرية
تبريخ االيتحبٌ2018 /05/ 21:
عذد األسئهة5 :
زيٍ االيتحبٌ :سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة ( ال )

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

اسى انًحبضر  :أ .أحًذ أبى جسر ،أ .شبدي عبيش ،حبيذ
حهبي

االختببر انُهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2018/2017

رلى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انذبهىو انًتىسط
انمسى  :انعاللبت انعبية وانتسىيك
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

السؤال الخامس  /اعد نماذج رسائل وفقا للمطلوب

(10درجات)

؟

 - 1أعد نموذج لرسالة تحصٌل الحسابات؟
 - 2أعد نموذج لرسالة تسوٌة؟
 - 3أعد نموذج لرسالة استخدام؟
 - 4أعد نموذج لرسالة تقوم فٌها بلفت االنتباه إلى أخطاء شائعة فً قٌمة الفاتورة؟
 - 5أعد نموذج لرسالة منح االئتمان؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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