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رقـن الوســــاق- :
اسم المســـــاق :االتصال والقيادة

اسم المحاضرأ.رناد الحلو
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

تاريخ االمتحان19/05/2018:

االمتحان النهائى
الفصل الدراسي الثاني
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عدد األسئلـــــة  )4( :أسئلة
زمن االمتحـان :ساعة

اسم الطالب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس) / ( :
استخدام اآللة الحاسبة) / ( :

سانِي * يَ ْفقَ ُهىا قَ ْىلِي )
س ْر لِي أَ ْه ِري* َو ْ
ص ْد ِري* َويَ ِّ
( َر ِّ
احلُ ْل ُع ْق َدةً ِّهن لِّ َ
ب اش َْر ْح لِي َ
(  10درجاث)

السؤال األول :ضع/ي عالهت صح أو خطأ أهام العباراث التاليت:
 ٍِ ) ( .1اّ٘اع االتصبه ٍِ ديث االداة االتصبالث اىيفظئ ٗاىشف٘يت
 ٍِ ) ( .2اٍثيت االتصبه اىنتبب ٚاىْشراث اىذٗرئ ٗاىخبصٔ
ٍ ) ( .3رديت اىتنييف تأت ٚبؼذ ػَييت اىتذريب ٗاىتإٔيو
 ) ( .4اىَجبرة ٕ ٚاُ تجؼو سي٘مل اىخبرج ٚيت٘افق ٍغ سي٘ك اىشخص االخر
 ) ( .5اىقيبدة اىتشبٗريت ٕ ٚقذرة اىفرد ف ٚاىتبثير ببالخريِ ٗت٘جييٌٖ ّذ٘ تذقيق اىٖذف
ٍ ) ( .6ؼيقبث االتصبه ٕ ٚمبفٔ اىَتغيراث اىت ٚتتيخ ػَيئ تببده اىَؼيٍ٘بث
ٍ ٍِ ) ( .7ؼيقبث االتصبه االدار ٙاىَؼيقبث اىشخصيت ٗاالجتَبػيت ٗاىبيئئ
 ) ( .8اىسَبث اىَؼرفئ يقصذ بٖب دسِ االتصبه ٗاستشراف اىَستقبو ٗمسب االخريِ
ّ ) ( .9ظريت اىقيبدة اىَ٘قفيت تؼْ ٚدراست ٍٖبً ٗٗظبئف اىقيبدٓ ٗاىَؼبيير اىَتصيت بٖب
 ٍِ ) ( .10ػ٘اٍو ّجبح ارجبع االثر اىثقٔ ٍٗ٘اجٖٔ اىضغط الختببر اىسي٘ك
1

2

أجب عن األسئمة

3

4

5

6

التالية:

السؤال الثانى :

ماىى المصادر الخمسة لقوة القياده وتأثيرىاالسؤال الثالث:
 ماىى المبادىء العممية لعممية االستجابو لالتصال ؟ 6نقاط .السؤال الرابع:

 -ماىى انماط القيادة ؟ اذكر ست نقاط مع شرح ثالثو منيا .
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8

9

10

رقـن الوســــاق- :

جامــــعـة فــــلســـطين

اسم المســـــاق :االتصال والقيادة
تاريخ االمتحان19/05/2018:
عدد األسئلـــــة  )4( :أسئلة
زمن االمتحـان :ساعة

اسم المحاضرأ.رناد الحلو
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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اسم الطالب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس) / ( :
استخدام اآللة الحاسبة) / ( :

السؤال الخامس
كى تقود فريق العمل بفاعمية يجب معرفة كل فرد من افراد المجموعة ..اشرح ىذه العبارة
موضحا المراحل الست الكتشاف العناصر القياديو بالترتيب
السؤال السادس:
 -ماىى الدروس المستفاده من مساق االتصال والقيادة؟

انتيت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

