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 االختبار األول
 

 .    للعبارات اآلتية مع  تصحيح  العبارة الخاطئة(     x)     أو خطأ (       )     أجب  بصح  :  السؤال األول 
 ( درجات 01) 
 
 .مر هو أبرز علماء مدرسة اإلدارة التجريبية مايكل ها)         (  – 0
 .ارتبط علم اإلدارة ونشأ في العصر الحديث )         (  – 2
 .حركة اإلدارة العلمية تمثلت في كتابات هنري فايول وفريدريك تايلور )         (  – 3
ترى مدرسة النظم االجتماعية أن جوهر الثقافة يكمن في طبيعة القيم والمعتقدات )          (  – 4

 .ء منظمة ما واالفتراضات المشتركة بين أعضا
 .إدارة األعمال متخصصة في اإلدارة الحكومية ومجالها هو القطاع العام )          (  – 5
أبرز االنتقادات الموجهة للنظرية التقليدية تجاهلها للنواحي االجتماعية والسيكولوجية لسلوك )          (  – 6

 .اإلنسان 
 التخطيط     كلما كبر حجم المنشأة تقل أهمية)       (  – 7
 تضع اإلدارة العليا الخطط االستراتيجية قبل التعرف على الخطط المتوسطة والقصيرة األجل)      (  – 8
 كلما زادت درجة تغير أحداث المستقبل كلما زادت أهمية التخطيط )       (  –9

 .تختص اإلدارة الدنيا بتنفيذ الخطط فقط وليس وضعها)      (  – 01
 .يطلق على الخطط قصيرة المدى الخطط التكتيكية)        (  – 00
 تتميز القواعد في المنظمة بأنها تحدد ما يجب وما ال يجب عمله)         (  – 02
 ليس هناك فرق بين التخطيط في المستويات اإلدارية المختلفة )      (  –  03
 .يط فقط ترتبط عملية اتخاذ القرار بوظيفة التخط)       (  – 04
 إن إتاحة المشاركة في التخطيط يسهل عملية التنفيذ)      (  – 05
 .تقتصر عملية اتخاذ القرار على المديرين )       (  – 06
 .تتميز القرارات غير المبرمجة بأنه يمكن التنبؤ بنتائجها مسبقًا )       (  – 07
 .ت الموضوعية من متطلبات القرار الناجح توفر المعلوما)      (  – 08
 .إن درجة المخاطرة في القرارات المبرمجة عادة تكون كبيرة جدًا )       (  – 09
 .من عيوب األسلوب الجماعي في اتخاذ القرار تشتت المسئولية )      (  – 21
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 (  درجات 8)            أكمل الفراغات  في الجدول اآلتي : السؤال الثاني 
 مدارس اإلدارة الخمسة عناصر التخطيط المنظمةوظائف  وظائف اإلدارة

    
    
    
    
    
    

 
 

 ( درجتين 2)صنف القرارات اآلتية إلى قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة  : السؤال الثالث 
 تصنيفه القرار

  قرار شراء مواد خام من الخارج لتحسين مستوى الجودة 
  مشكلة أزمة الطلب على الفرع الرئيسيقرار إنشاء فرع جديد لحل 

  قرار تعيين فريق عمل للمراجعة إنجازات المنشأة لألعوام الخمس السابقة
  قرار االقتراض من البنك لمواجهة أزمة السيولة النقدية في المنشأة

 

 (درجات  6)  :           للعبارات اآلتية (     x)     أو خطأ (       )     أجب  بصح  :   الرابع السؤال
 

التنظيم غير الرسمي هو مجموعة من العالقات التي تنشأ وتستمر بين العااميين بسابو وجاو هم )         (   (1
                    .                                                                                                 في مكان واح  ليعمل

 .        مب أ وح ة القيا ة يعني أن يكون ليموظف قائ  أو رئيس واح  يتيقى منه األوامر والتوجيهات)         (  (2

 .               تفويض الرئيس لبعض صالحياته يعني انتقال المسئولية إلى المرؤوس الذي فوضه الرئيس)         (  (3

 .                         المركزية هي اتجاه اإل ارة إلى تركيز سيطة اتخاذ القرارات ل ى القيا ة العييا)         (  (4

 .                        الخارطة التنظيمية هي رسم بياني يصور لنا الخطوط العريضة ليهيكل التنظيمي)         (  (5

 .                                       تستخ م لنقل المعيومة من المرسل إلى المستقبلالرسالة هي األ اة التي )         (  (6

 .                                         التغذية الراجعة هي االستجابة المتبا لة بين المرسل والمستقبل ليرسالة)         (  (7

ألحااا  مرؤوساااايه التخااااذ قااارارات فاااي مجاااااالت  التفاااويض هاااو أن يقاااوم الاااارئيس بمااان  صاااالحيات)         (  (8
 .    مح و ة
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عناصاااار االتصااااال تشاااامل المرساااالي الرسااااالةي التشااااوييي االتصااااال الشاااافهي والكتااااابيي االتصااااال )         (  (9
                     .                                                                                                     الصاع  والنازل

الحاجااة إلااى اإلنجااازي والحاجااة إلااى القااوةي : نظريااة  افاان اإلنجاااز ترتكااز عيااى  ال ااة حاجااات هااي)         (  (11
    .                                                                                                                      والحاجة إلى االنتماء

الاااا ليل التنظيمااااي هااااو و يقااااة تتضاااامن معيومااااات تفصااااييية تشاااامل أهاااا اف المنظمااااة ونشاااااطاتها )         (  (11
 .                                       ومسميات وأه اف وارتباطات ومهام الوح ات اإل ارية فيها إلى جانو الخرائط التنظيمية

حا   مان أسافل التنظايم إلاى أعااله أي مان المرؤوساين إلاى االتصال النازل هو االتصال الذي ي)         (  (12
 . الرؤساء

 

 (درجات 3)                  :                                                             الخامسالسؤال 
 :ضع أسماء العلماء أمام النظريات والنماذج المدرجة بالجدول التالي

هيرزبيااار                    –5     فيااا لر       – 4ماااازلو             – 3ماااام كريجاااور                       – 2 بييااام وموتاااون              – 1
 .أوشي –6
 

 العالم النظرية أو النموذ 

  الشبكة اإل ارية

  القيا ة الفعالة

  Yي  Xنظرية 

  نظرية ت ر  الحاجات

  Zنظرية 

  ال فننظرية عوامل الوقاية وعوامل 

 
 

  
 


