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عدد األسئلة ) 7 ( :
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جامعة فلسطين

امتحان نهائي
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أجب عن األسئلة التالية :
س  :1ضع عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة 10( :درجات)
تسمسل

البيان

1

تبدأ عممية االختيار فور االنتياء من التحديد الكمي و النوعي لكافة الموارد البشرية الالزمة
لممنظمة الناتج عن عممية تخطيط الموارد البشرية عبر توصيف كامل لكافة الوظائف

المطموبة.
2

المشاركة في األرباح أحدى أنواع الحوافز التي يستفيد منيا دائما أحد العاممين في المؤسسة،
وىي عبارة عن استقطاع نسبة من أرباح الشركة يثم توزيعيا عمى العاممين ،ويتم التوزيع

حسب المرتب أو الدرجة أو المستوى اإلداري أو كفاءة األداء أو أكثر من أساس واحد ويتم
التوزيع نقدا مرة واحدة أو تقسيميا عمى عدة مرات في السنة .

3

من معوقات تنفيذ برنامج تحفيز ىو عدم وجود قنوات اتصال بين المديرين والعاممين فيكون
كل منيم في واد.

4

الدافعية ىي طاقة فسيولوجية وسيكولوجية داخل الفرد تجعمو ينزع إلى القيام بأنواع معينة من
السموك في اتجاه معين وذلك بيدف خفض حالة التوتر لدى الكائن الحي وتخميصو من حالة

عدم التوازن أو أنو استعداد داخمي يثير السموك ذىنياً كان أم حركياً ويواصمو ويسيم في
توجييو إلى غايات وأىداف معينة.
5

البواعث أشياء تثير السموك وتحركو نحو غاية ما عندما يقترن مع مثيرات معينة

6

الوظيفة الباعثية تعني الحصول عمى شيء مرغوب فيو بعد عممية التعمم أو التخمص من
وضع سيء وقع فيو المتعمم حيث تعمل عمى تقوية السموك الذي يحدث قبميا مباشرة.

7

االستقطاب الخارجي يؤدي الى زيادة الروح المعنوية لدى العاممين الحاليين األمر الذي يؤدي
الى زيادة درجة االنتماء والوالء لممنظمة .

8
9
10

يختمف التعاقب الوظيفي عن النقل  ،بأن التعاقب الوظيفي مؤقت ودوري بينما النقل دائم .

البيانات ىي المكون الناتج م ن عمميات معالجة المعمومات من خالل االعتماد عمى الطرق
التحميمية واالستنتاجية.

نظام معمومات الموارد البشرية يساعد في قياس قيمة الموارد البشرية والمساىمة في تخطيط

الموارد عمى مستوى المنظمات من خالل المساىمة في رسم سياسات التوظف والعمالة وما
يرتبط بيا من سياسات التعيين والترقيات والحوافز والتدريب أو حتى االستغناء وبشكل
عممي.
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س  : 2اختر اإلجابة المطموبة في كل من الحاالت التالية 5( :درجات)
س :1: 2احدى التكاليف التالية ال تعتبر من التكاليف التي تتحمميا المؤسسة بسبب االختيار الخطأ عند
تعين موظفين:

 .1تكاليف التدريب
 .2تكاليف الناتجة عن ارتفاع معدالت حوادث العمل

 .3األجور اإلضافية بسبب تشغيل العاممين لتمبية الطمبات في الوقت المحدد
 .4تكمفة ارتفاع معدالت التالف والفاقد
س :2 :2الشروط التالية تعتبر من الشروط العامة لإلعالن في الصحف ،ما عدا :
 .1توقيت نشر االعالن
 .2أسموب النشر
 .3سعة انتشار الصحيفة
 .4موقع المؤسسة المعمنة
س :3 :2اذا كانت موازنة االعالن لشركة النسيم العميل في السنة  2012ىي  ،$ 5000وقد قررت ادارة
الشركة زيادتيا في السنة القادمة لتعادل  ،%120فإن مبمغ موازنة االعالن المقترحة ىي:
$ 5000 .1
$ 6000 .2
$ 7000 .3
 .4ال شيء مما سبق
س :4 :2من معوقات التحفيز لمعاممين:

 .1وضوح األىداف لدى إدارة المؤسسة
 .2التدريب عمى العمل والتوجيو لتصحيح األخطاء
 .3وجود قنوات اتصال بين المديرين والعاممين
 .4تعدد القيادات وتضارب أوامرىا.
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س :5 :2من عيوب االستقطاب الداخمي:

 .1يؤدي إلى الجمود وحرمان المنظمة من التجديد والتطوير

 .2التأثير اإليجابي عمى معنويات الموارد البشرية

 .3يزيد من معدل استثمار المنظمة في الموارد البشرية الحالية .

 .4تشجيع األفراد المميزين ذوي الطموح العالي وتمكينيم من االرتقاء إلى مواقع وظيفية أعمى .
س  :3عرف طريقة االعالن لشغل وظيفة معينة؟ ووضح باختصار أنواع االعالن؟ واذكر المعايير التي تحكم
ىذه الطريقة؟ ( 10درجة)

س  :4ىناك تكاليف تتحمميا المنظمة في حالة الخطأ في االختيار الذي يتمثل في فصل الموظف أو تركو
لمخدمة ،وقد يكــون من الصعب قياس ىذه التكاليف عمى وجو الدقة ،و مع ذلك يمكن إبراز بعض ىذه
التكاليف .أذكرىا وبين اآلثار التي تترتب عمييا؟ ( 10درجات)
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س  :5أذكر وقارن باختصار بين أنواع العال وات لالداريين؟ ( 5درجات)

س  :6أذكر ووضح باختصار معنى ومضمون الشروط والخصائص المطموب توفرىا في نظام الحوافز10( :
درجات)
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س  :7ماذا نقصد بمعايير تقييم األداء؟ ما ىي خصائص المعايير الفعالة؟ ( 10درجات)

مع تمنياتي لكم بالتوفيك والتفوق
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األسئلة الحبلية إجببسية للطلبة الزيه لم يحقذمىا لالمححبن الىصفي
س  :1ضع عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:

جسلسل

البيبن

1

ظهشث حششيؼبث االححبداث انؼًبنيت وانُقببيت في انًشحهت األونً نخطىس
اداسة انًىاسد انبششيت وانخي بذأث في انؼبو  1930وأدي رنك إنً حىخه
خذيذ يشكز ػهً حًبيت انًُظًت في حؼبيالحهب يغ االححبداث انؼًبنيت.
حؼخًذ اسخشاحيديبث إداسة األفشاد ،يثههب في رنك يثم اسخشاحيديبث إداسة
انًىاسد انبششيت ػهً االسخشاحيديت انكهيت نهًُظًت.
انًهبساث انخخصصيت هي يهبساث االحصبل وحم انصشاػبث وانخفبوض
وانقذسة ػهً اإلقُبع وانخحفيز وحكىيٍ انؼالقبث االخخًبػيت
في انهيكم انخُظيًي انًصفىفي يخى حقسيى انؼبيهيٍ حسب انىظبئف في هيكم
وظبئفي و كزنك يخى اخخيبس يسئىل ػٍ كم يُخح بحيث يكىٌ أيضب يذيشا
نؼبيهيٍ في وظبئف يخخهفت.
إرا كبٌ حدى انًؤسست صغيش فئَهب ححخبج إنً قذس يٍ انشسًيت في انخؼبيم
وفي َفس انىقج ححخبج إنً انًشوَت انخي حًكُهب يٍ انًُبفست يغ انششكبث
األكبش حدًب.

2
3
4

5

س  :2وضخ بإيجبص معىى الحغزية الشاجعة الفعبلة وأركش خصبئصهب؟

س  :3وضخ بإيجبص خطىات جخطيط المىاسد البششية؟
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اوحهث األسئلة
مع جمىيبجي لكم ببلىجبح والحىفيق
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