جبمــــعـة فــــلســـطيه
رقم المسبق:
اسم المسبق:مهارات ااالتصال والقيادة
تبريخ االمتحبن2019/04/13 :
عذد األسئلة)3(:أسئلة
زمه االمتحبن :سبعة

االمتحبن الىصفي
الفصل الذراسي الثبوي
2019-2018

اسم المحبضر:أ .روبد الحلو
رقم الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :طب االسىبن
القسم  /التخصص :متطلب

"اللهم ال سهل اال ما جعلته سهالً  ..توكل على هللا و أجب بذون تفصيل ممل و ال اختصبر مخل .

أجب عن األسئلة التالية:

السؤال األول-:

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحية أو ( )xأمام العبارة الخاطئة :
) (- 1من أمثمة االتصال الشفوي المحادثة الياتفية والمؤتمرات والزيارات والبحوث والباب المفتوح .
 )(-2يطمق عمى الالتصاالت الغير لفظيو لغة الجسم وقد تكن ىذه التمميحات مقصودة او غير مقصودة.

 ) (-3يعتبر تعديل الييكل التنظيمي لممنظمة عمى فترات متباعدة عامال يؤدى الى ايجاد المناخ الصالح لالتصال .
)(-4حتى تحقق العدل فى تعاممك انصت الى األخرين واحترم ارائيم .
) (-5تكمم مع الشخص المقابل باألسموب األقرب الى شخصيتك.
السؤال الثاني  :اركر المصطلح العلمي:

( .1

) تعتبر من أكثر األنماط السائدة في االتصاالت غير الرسمية ويتم نقل المعمومات بشكل انتقائي.

( .2

) ىي كافة المتغيرات التي تمنع او تعيق عممية تبادل المعمومات أو األفكار او تؤخر ارساليا واستقباليا.

( .3

) مجموعة المؤثرات التي ترجع الى المرسل والمستقبل في عممية االتصال وتحدث فييا اث ار عكسيا.
) وىي احدى شقى حمل البعير وىي تعادل شقى حمل البعير وتوازنيا.

( .4

) ىي أن تجعل سموكك الخارجى يتوافق مع سموك الشخص الخارجى.

( .5

السؤال الثالث :
- 1

ماىى الصفات الست التي يجب ان تتوافر في الشخص حتى يكون االتصال ناجح و تم دراستيا خالل المساق ؟

 - 2ماىى معيقات االتصال التربوي ؟
- 3

ماىى المكونات األساسيو لعممية االتصال ؟

 - 4اذكر خمسو من ميارات االتصال الشخصي ؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

جبمــــعـة فــــلســـطيه
رقم المسبقDATM 1102 :
اسم المسبق:مهارات االتيكيت و البروتوكول
تبريخ االمتحبن2019/04/00 :
عذد األسئلة)4(:أسئلة
زمه االمتحبن :سبعة

االمتحبن الىصفي
الفصل الذراسي الثبوي
2019-2018

اسم المحبضر:اختببر موحذ
رقم الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :كبفة الكليبت
القسم  /التخصص :متطلب تخصص

