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أجب عن األسئلة التالية :
ش  :1ضع عالمت (صح) أمبو انعببرة انصحيحت وعالمت (خطأ) أمبو انعببرة انخبطئت:
صح /
حسهسم
انبيبن
خطأ
حذٔس إداسة انًٕاسد انبششٚت حٕل إداسة األشخبص انؼبيه ٍٛف ٙانًُظًت يٍ
1
خالل اسخخذاو ٔحطبٛك اسخشاحٛدٛبثٔ ،أدٔاثٔ ،يًبسسبث يخخهفت نذػى
سٔذ انٕالء ٔاالنخضاو َحٕ انؼًمٔ ،ححس ٍٛاألداءٔ ،حًك ٍٛانًُظًت يٍ
ححمٛك أْذافٓبٔ ،ببنخبن ٙانًسبًْت ف ٙصٚبدة فؼبنٛت انًُظًت
إداسة انًٕاسد انبششٚت ِ ٘ انٕسٛهت االسخشاحٛدٛت ٔانٕاضحت إلداسة أْى يٕسد
2
ببنًُظًت ٔأغالْب لًٛت  ْٕٔ ،انًٕسد انبششٖ
ظٓشث حششٚؼبث االححبداث انؼًبنٛت ٔانُمببٛت ف ٙانًشحهت األٔنٗ نخطٕس
3
اداسة انًٕاسد انبششٚت ٔانخ ٙبذأث ف ٙانؼبو ٔ 1930أدٖ رنك إنٗ حٕخّ
خذٚذ ٚشكض ػهٗ حًبٚت انًُظًت ف ٙحؼبيالحٓب يغ االححبداث انؼًبنٛت.
حؼخًذ اسخشاحٛدٛبث إداسة األفشاد ،يثهٓب ف ٙرنك يثم اسخشاحٛدٛبث إداسة
4
انًٕاسد انبششٚت ػهٗ االسخشاحٛدٛت انكهٛت نهًُظًت.
انًٓبساث انخخصصٛت ْ ٙيٓبساث االحصبل ٔحم انصشاػبث ٔانخفبٔض
5
ٔانمذسة ػهٗ اإللُبع ٔانخحفٛض ٔحكٕ ٍٚانؼاللبث االخخًبػٛت
انٓٛكم انخُظ ًٙٛغٛش انشسًًٚ ٙثم انسهطت انمبََٕٛت ف ٙانًُظًت ٔلذ ٚؤد٘
6
انٗ إٚدبد يٕالف ٔاحدبْبث حؼبسض لٕاػذ انٓٛكم انشسً.ٙ
ف ٙانٓٛكم انخُظ ًٙٛانًصفٕفٚ ٙخى حمسٛى انؼبيه ٍٛحسب انٕظبئف فْٛ ٙكم
7
ٔظبئف ٔ ٙكزنك ٚخى اخخٛبس يسئٕل ػٍ كم يُخح بحٛث ٚكٌٕ أٚضب يذٚشا
نؼبيه ٍٛفٔ ٙظبئف يخخهفت.
إرا كبٌ حدى انًؤسست صغٛش فئَٓب ححخبج إنٗ لذس يٍ انشسًٛت ف ٙانخؼبيم
8
ٔفَ ٙفس انٕلج ححخبج إنٗ انًشَٔت انخ ٙحًكُٓب يٍ انًُبفست يغ انششكبث
األكبش حدًب.
إٌ كبَج إسخشاحٛدٛت انًؤسست حشكض ػهٗ انخًٛض ٔ ببنخبن ٙحشدغ اإلبذاع
9
فخكٌٕ انًشَٔت ػبيم أسبس ٔ ٙببنخبنٚ ٙفضم انٓٛكم انمطبػ.ٙ
 10ػٛب َظبو انٓٛكم انًصفٕف ْٕ ٙصؼٕبت حُظٛى انؼًم ببنُسبت نهؼبيه ٍٛانزٍٚ
ٚخبؼٌٕ سئٛسٍٛ
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ش  : 2اخخر اإلجببت انمطهىبت في كم مه انحبالث انخبنيت:
ش :1: 2انخىجيه هى أحذ وظبئف االدارة ويخضمه انمهبو انخبنيت مب عذا:
 .1يسبػذة األفشاد ف ٙحُفٛز ٔاخببحٓى ببنطشق انصحٛحت .
 .2ححفٛض األفشاد ٔحشدٛؼٓى السخغالل كبيم طبلبحٓى .
 .3حم انصشاػبث ٔانًشبكم انًحخًهت داخم إداسة انًٕاسد انبششٚت .
 .4حُسٛك يٓبو انًٕاسد انبششٚت يغ انمطبػبث األخشٖ ببنًُظًت.
 .5حمٕٚى َظبو انحٕافض ٔاألخٕس ٔانشٔاحب .
ش :2 :2مه مسايب الهيكم انىظيفي نهمىظمت:
 .1لهت انًشَٔت
 .2الخصبد٘ ألَُب ال َحخبج ألكثش يٍ يخضٌ ٔ أكثش يٍ ٔسشت ،بم كم شٙء يشكض٘
 .3سٕء انؼاللت ب ٍٛانخخصصبث انًخخهفت
 .4طٕل انٓشو انٕظٛف ٙبًؼُٗ أٌ يسخٕٚبث اإلداسة كثٛشة.
ش :3 :2إحذي انىقبط انخبنيت نيسج ممب ثحضمىه انمركسيت االداريت:
 .1أٌ انسهطبث يشكضة نذٖ خٓت يؼُٛت ف ٙانًؤسست.
 .2أٌ انسهطبث انًخٕنت نهؼبيه ٍٛلهٛهت ٔ انمشاساث دائًب ححخبج يذٚشا ً را يسخٕٖ سفٛغ
الػخًبدْب.
 .3أٌ كم طبمت يٍ انًذٚش ٍٚنذٓٚب صالحٛبث كبٛشة.
 .4حدؼم انمشاساث بطٛئت ٔ نكُٓب حدؼم انشلببت أفضم.
 .5غبنبب ً يب ٕٚخذ ْزا انُٕع ف ٙانٓٛكم انٕظبئفٙ
ش :4 :2يخميس انهيكم انميكبويكي (اآلني) ببنمسايب انخبنيت مب عذا:
ْٛ .1كم لهٛم انًشَٔت ٔ نكٍ انشلببت ف ّٛأكثش.
ْ .2زا انٓٛكم ٚفضم ف ٙحبنت اسخمشاس انًؤثشاث انخبسخٛت ٔ ف ٙاألػًبل انخ ٙحكشس بذٌٔ
حغٛٛش.
ٚ .3خسى انٓٛكم انًٛكبَٛك ٙببنشسًٛت ٔانًشكضٚت ٔ طٕل انٓشو انٕظٛف.ٙ
ْٛ .4كم ٚخسى ببنكثٛش يٍ انًشَٔت ٔ اناليشكضٚت ٔ نكٍ رنك ٚمهم يٍ انشلببت.
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ش  :3وضح بإيجبز أوجه االخخالف بيه ادارة انمىارد انبشريت وإدارة األفراد؟

ش  :4مهمب حىىعج مسميبث إدارة انمىارد انبشريت فإن وشبطبحهب مخشببهت ،أركر
حصىيفبث أوشطت ادارة انمىارد انبشريت؟

ش  :5وضح ببخخصبر انهذف مه وشبط صيبوت انمىارد انبشريت ،ومبرا يخضمه؟
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ش  :6وضح بإيجبز خطىاث حخطيظ انمىارد انبشريت؟

مع تمنياتي لكم بالتوفيك والتفوق
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