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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول ( 20درجات) :عرف الوصطلحبث اإلداريت الخبليت:
عرف الوصطلحبث اإلداريت الخبليت:
 .2الزقابة اإلدارية.
 .1األدلة التنظيمية.

 .3االتصاالت المحورية.

 .4المهارات اإلنسانية للقائذ.

 .7القزارات في ظل المخاطزة.

 .8نظزية السمات (الزجل العظيم).

 .5معاييز الزقابة.

 .6قناة االتصال.

 .9تحليل .SWOT

 .10التغذية الزاجعة لعملية االتصال.

السؤال الثاني ( 40درجات) :إختر اإلجابة الصحيحة لمفقرات التالية:
 )1المعايير التي تعتمد عمى مؤشرات رقمية لقياس اآلداء المتحقق ومقارنتو بالآلداء المخطط لو ىي:
أ .المعايير المالية.

ب .المعايير النوعية.

ج .المعايير الكمية.

د .المعايير الزمنية.

 )2نمط القيادة الذي يتسم باستشارة القائد لمرؤوسيو والمشاركة الجماعية في اتخاذ الق اررات وتفويض الصالحيات ىو:
ه .القيادة األوتوقراطية.

و .القيادة التعاونية.

ز .القيادة الديمقراطية.

ح .القيادة غير الموجهة (الفوضوية).

 )3التنظيم الذي يتميز فيو المدير بامتالك سمطة االشراف التامة عمى المرؤوسين ويسود في المنظمات الصغيرة ويمتاز بالبساطة ىو:
أ .التنظيم الوظيفي.

ب .التنظيم الرأسي االستشاري

ج .التنظيم المصفوفي.

د .التظيم الرأسي التنفيذي.

 )4التظرية التي فسرت عممية القيادة عمى أنيا ناتجة عن السعي لتحقيق أىداف الجماعة ولمصمحتيم ومصمحة المنظمة ككل ىي:
أ .النظرية الوظيفية.

ب .نظرية العالقات االجتماعية.

ج .نظرية التفاعل

د .النظرية الموقفية.

 )5تتمثل في العوامل الداخمية والقوى المحركة والموجية لمسموك االنساني نحو تحقيق ىدف معين ىي:
أ .الحوافز اإليجابية.

ب .حاجت األفراد.

ج .المبادئ والقيم.

د .الدوافع.

 )6المنظمة التي تكون قادرة عمى تحقيق أىدافيا ولكنيا ال تستغل مواردىا المتاحة استغالالً أمثل في تحقيق ىذه األىداف ىي منظمة:
أ .كفاءة وغير فعالة.

ب .فعالة وغير كفاءة.

ج .غير فعالة.

د .ليست كفاءة.

 )7الرسم الذي يحدد بناء المنظمة والوظائف اإلدارية فييا والوحدات واألقسام المكونة ليا ولخطوط السمطة والمسئولية لكل منيا ىو:
أ .التنظيم الرسمي.

ب .الخرائط التنظيمية.

ج .الهيكل التنظيمي.
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 )8تقسيم أوجو نشاط المنظمة في ىيكل تنظيمي حسب وظائف المنشأة (االنتاج ،العمميات ،التسويق ،الموارد البشرية ،التميل) ىو أحد
أنواع التقسيمات اإلدارية التالية:
أ .التقسيم عمى أساس العمميات اإلدارية.

ب .التقسيم حسب المستويات اإلدارية.

ج .التقسيم عمى أساس التخصص الوظيفي.

د .التقسيم عمى أساس التنوع الوظيفي.

 )9االتصاالت القائمة بين المدراء وجماعات العمل في إدارات غير تابعة إلدارتيم ىي:
أ .االتصاالت العمودية.

ب .االتصاالت المحورية.

ج .االتصاالت األفقية.

د .االتصاالت الخارجية.

 )10الق اررات اإلدارية التي تتخذ وفقاً لمجية المتخذة ليا وتكون وفقا لطبيعة اإلطار الوظيفي الذي يشغمو متخذ القرار وبعيده عن النزعة
الشخصية ويمكن ان تخول من قبل المدير ألي مستوى إداري آخر ىي الق اررات:
أ .الق اررات التشغيمية.

ب .الق اررات االستراتيجية.

ج .الق اررات الشخصية .د .الق اررات التنظيمية.

 )11العناصر التالية تمثل المكونات األساسية لمييكل التنظيمي ألي منظمة ما عدا:
أ .العناصر القانونية.

ب .العناصر المادية والبشرية.

ج .تكنولوجيا االنتاج.

د .العناصر المعنوية (الفمسفة والقيم).

 )12الرقابة التي تتم عمى اآلداء دون تدخل العاممين في المنظمة فييا ومن خالل نظام محوسب لمرقابة ىي:
أ .الرقابة التشغيمية.

ب.

الرقابة الذاتية.

ج .الرقابة التنظيمية.

د .الرقابة وفق المصدر.

 )13فن وقدرة القائد عمى التعامل مع اآلخرين ىي أحد الميارات التالية التي يمتمكيا القائد:
أ .المهارات الذاتية.

ب.

المهارات االنسانية

ج .المهارات الذهنية.

د .مهارات االتصال والتواصل.

 )14أحد عناصر التخطيط وتعتبر بمثابة المبادئ واالرشادات التي توجو المنظمة لتحقيق أىدافيا وتوضع من قبل اإلدارة العميا ويمزم
جميع العاممين باتباعيا ىي:
أ .السياسات العامة.

ب.

إجراءات العمل.

ج .القواعد العامة.

د .الميثاق األخالقي لمعمل.

 )15تتمثل في االتصاالت القائمة بين األفراد والجماعات بدون قواعد محددة ،ىي نوع من أنواع االتصاالت التالية:
أ .االتصاالت الرسمية.

ب.

االتصاالت المحورية.

ج .االتصاالت الخارجية.

2

د .االتصاالت غير الرسمية.
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 )16تتسم بالنزعة الفردية والييمنة الشخصية في اتخاذ الق اررات وتفويض الصالحيات والتقيد الحاسم بالقوانين واألنظمة والتعميمات
والضغط عمى العاممين ،ىو أحد ظواىر األنماط التالية لمقيادة:
أ .القيادة األوتوقراطية.

ب.

القيادة الشخصية.

ج .القيادة الفوضوية.

د .القيادة المحورية.

 )17كشف مالي يحدد الموجودات والمطموبات وحقوق الممكية وييعتبر احد أساليب الرقابة اإلدارية ىي:
أ .قائمة المبيعات.

ب.

الميزانية العمومية.

ج .الموازنة التقديرية.

د .قائمة الدخل.

 )18التخطيط الذي يركز عمى توفير المواد الخام وحجم االنتاج والقوى البشرية والمعدات الالزمة ىو التخطيط:
أ .التخطيط الوظيفي.

ب.

التخطيط التكتيكي.

ج .التخطيط التشغيمي.

د .تخطيط االنتاج والعمميات.

 )19أحد أنواع الق اررات اإلدارية وفقاً لمجيد المبذول في اتخاذىا ومتكررة الحدوث وتتسم بالروتين ىي:
أ .الق اررات التشغيمية.

ب.

الق اررات المبرمجة.

ج .الق اررات الشخصية.

د .الق اررات غير المبرمجة.

 )20تقسيم أوجو نشاط المنظمة في ىيكل تنظيمي يقوم بانتاج كميات كبيرة من مجموعة محددة من المنتجات ويقوم عمى استحداث
تقسيمات إدارية متخصصة في انتاج أو تسويق سمعة معينة ىو:
أ .التقسيم عمى أساس التخصص الوظيفي.

ب .التقسيم عمى أساس المنتوج.

ج .التقسيم عمى أساس العمميات.

د .التقسيم المختمط (المركب).

السؤال الثالث ( 20درجات) :أذكر العناصر األساسية لممواضيع التالية:

 )1ما ىي األسس الواجب توافرىا في الشخص المرسل لمرسالة لكي تتحقق الغاية من عممية االتصال اإلداري؟.
 )2ما ىي األسباب التي تؤدي الى حدوث إنحراف في اآلداء المنجز عن اآلداء المخطط لو عند مقارنتيما من خالل عممية الرقابة؟.
 )3يعتبر التنظيم الرسمي الرأسي التنفيذي أحد األنواع المختمفة لميياكل التنظيمية .أذكر العناصر التي تميز ىذا النوع من اليياكل
التنظيمية عن غيره من األنواع.
 )4تختمف أنواع الق اررات اإلدارية المتخذة في المستويات اإلدارية المختمفة وفقاً لدرجة دقة المعمومات المتاحة حول موضوع القرار ،أذكر
األنواع المختمفة لمق اررات اإلدارية وفقاً ليذا االعتبار.
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السؤال الرابع ( 20درجات) :تحدث عن التالي:
 )1يعتبر الييكل التنظيمي بمثابة اإلطار التي تتحدد بموجبو العالقات السائدة في المنظمة ،وتتمثل ىذه العالقات في صورة ىياكل
تنظيمية مختمفة ،ويتأثر شكل الييكل التنظيمي بالعديد من القوى التي تحدد شكل ىذا الييكل .أذكر ىذه القوى وتحدث عنيا.

 )2يتأثر مضمون الرسالة التي يتم نقميا بين طرفي عممية اإلتصال اإلدارية بالعديد من العوامل التي تؤثر في كفاءة ىذه العممية ،تحدث
عن ىذه العوامل.

سؤال إضافي ( 5درجات) :تحدث عن التالي:
ىناك أنواع من الميارات التي يجب أن يتسم بيا المدير لكي تمارس العمميات اإلدارية بشكل فعال ،أذكر ىذه الميارات وتحدث عنيا

بإيجاز.

اًخهج األسئلت
هع حوٌيبحي لكن ببلٌجبح والخىفيك
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