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السؤال األول :ضع إشارة ( √ ) أو (  ) xأمام العبارات التالية :
 .1التقويم ىو عبارة عن جمع معمومات ومالحظات كمية عن موضوع معين

( )

 .2التدريب والتعميم يمنع تكرار األخطاء والمعوقات كخطوة ميمة من خطوات عممية الرقابة

( )

 .3من مؤشرات األداء المؤسسي درجة رضا الجميور

( )

 .4الخطوات ىي عبارة عن الخطوات اإلجرائية المطموب إتباعيا

( )

 .5تتسم مؤسسة المستقبل بسمات متميزة كالبعد عن المنافسة وتركيز العمل عمى األداء الحالي

( )

.6

""TQMتعني التحسين المستمر في المدخالت والعمميات والمخرجات

 .7ال يتم قبول أي نسبة معيبة وىناك مطالبة بتحقيق اإلنتاج األفضل من أول مرة حيث ىذه تمثل النظرة األمريكية

( )
( )

لمجودة الشاممة
 .8مبدأ التركيز عمى العممية من مبادئ إدارة الجودة الشاممة من أجل زيادة التكاليف

( )

 .9االيزو كممة يونانية " "isosiو تعني المساواة

( )

 .10من رواد عمم االدارة الذين ركزوا عمى نشاط التنسيق ىي العالمة ماري فوليت

( )

 .11سمسمة األمر أي ان كل مرؤوس مسئول فقط أمام االدارة العميا

( )

 .12تعتبر " "SWOTمن أبرز أدوات التخطيط قصير األجل

( )

 .13الغياب الفعمي لنقاط القوة يعني وجود فرص تواجييا الشركة

( )

 .14السمعة التجارية السيئة بين الزبائن تعتبر من التيديدات التي تواجو الشركة

( )

 .15تعتبر " "SWOTمن أبرز أدوات التخطيط قصير األجل

( )
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السؤال الثاني :عرف المفاهيم التالية
 .1القياس :
 .2االيزو:

 .3إدارة األزمة :
 .4التنسيق األفقي :
 .5اليندرة :
السؤال الثالث:
 .1أذكر معايير التقويم وانواعو ؟
 .2ىناك عدة عوامل تؤثر عمى أداء المؤسسة  ,اذكرىا مع الشرح ؟
 .3وضح مراحل عممية اليندرة ؟
السؤال الرابع :
 .1ما ىو أثر اتفاقية الجات عمي دول العالم وخاصة النامية منيا ؟
 .2ذكر الخطوات الالزمة لمحصول عمى شيادة االيزو  , 9000وىل تعتبر من وجية نظرك بأن االيزو دليل عمى الجودة
المثالية ؟

 SWOT .3أحد اشير أدوات التخطيط االستراتيجي  ,بناء عمى ذلك ما المقصود بالتحيل الرباعي  ,مع شرح مكوناتو ؟
السؤال الخامس ( :لمطالب الغير متقدمين لالمتحان النصفي )
 .1ارسم جدوال توضح فيو مستويات اإلدارة اإلستراتيجية وماذا يضم كل مستوى وأنواع الميارات التي يجب إن تتوفر في كل
مستوى ؟

 .2تعتبر اإلدارة اإلستراتجية عنص ار ميما في أي مؤسسة وان غيابيا يؤثر سمبا عمي المنظمات ؟ بناء عمي ذلك .



ما ىي أثار غياب اإلدارة اإلستراتيجية ؟



ما ىي إستراتيجية وضع خطوات المؤسسة ؟



وضح مؤشرات نجاح المؤسسة ؟

 .2من مكونات اإلدارة اإلستراتيجية المسح البيئي  ,وضح المقصود بالبيئة الخارجية والبيئة الداخمية ومضامين كل منيا ؟
انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

