
 

السنة االولى  -، ماسترالتحليل المعاصر للدارة العامةاالجابة النموذجٌة لالمتحان العادي فً ممٌاس: 

 .0100/  0100 – 10السداسً  –تسٌٌر عمومً  –

 

 نقاط( 10): تساهم اهداف علم النفس فً خدمة االدارة العمومٌة فً - 10ج

 زٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة و االنسجام.        -

إٌجاد نوع من االستمرار الوظٌفً عن طرٌك حل الصراعات و المنازعات و مصادر  -

 الشكاوي.          

 تحسٌن نوعٌة العمل بشكل ال ٌفمد الموظف االهتمام و الحد من لدرته.                                            -

 التنظٌم.دة فً داخل و أخٌراَ معرفة النمط الثمافً و خاصة المٌم و االتجاهات السائ -

 

 نقاط( 10) اوجه الشبه بٌن االدارة العامة وادارة االعمال )االدارة الخاصة(. -10ج

العمل اإلداري فً كلً المجالٌن )العام والخاص( من خالل مجموعة من الوظائف  متــٍ  -

 .المتمثلة فً التخطٌط، التنظٌم، التوجٌه، الرلابة

المجالٌن لمبادئ تمسٌم العمل والتخصص ووحدة األمر أو المٌادة ونطاق  كال ٍخضع -

 .اإلشراف كما نصت علٌه النظرٌة الكالسٌكٌة

 صالحٍة ال)أي سلطة( ، و صالحٍة دونبمسؤولٌة  ال ثبحٍالسلطة بالمسؤولٌة  رانلتا دأمب -

 .مسؤولٌة دونب)سلطة( 

 ـلبأفضو تلو ربألصو كلفة لبأل فهاداهأ قحمٍتالخاصة إلى  دارةكاإلالعامة  دارةإلا مًرت  -       

 ..) الكفاءة والفاعلٌة(عاونو كما ج،اـنتإ

 

 نقاط( 10) مبررات وجود المنظمات العمومٌة)مع التوضٌح المختصر(. -10ج

  االعتبارات التمويلية -

 ارتفاع تكلفة إنجاز هذه المشارٌع من بٌن عوائك دخول المطاع الخاص فً هذا المجال.

 االعتبارات اإلستراتيجية -

 على سبٌل المثال. الصناعات الضرورٌة الالزمة لسالمة األمن المومً ) كصناعة األسلحة (

 االعتبارات االقتصادية و االجتماعية -

وفقا نهذا انعىصز فإن انذونة تحاول تحقيق أهذاف رفع كفاءة االقتصاد انقىمي مه خالل انمساهمة في تحقيق 

 .) محاربة انتضخم و االوكماش ( دية و تحقيق االستقزار االقتصاديمىارد االقتصاانتخصيص األمثم نه

 



:          تتمثل فً اَتًتم تىاول مىضىع االصالحات في االدارة انعمىمية وتيجة مجمىعة مه انضغىط   -10ج

 نقاط( 10)

 الضغوطات المالٌة الناتجة عن تزاٌد النفمات العمومٌة . -      

 دور الدولة.جع راترورة بضدي تناالضغوطات اإلٌدٌولوجٌة التً  -     

التكنولوجٌا التً أدت إلى تغٌر فً أسالٌب العمل وشجعت على ظهور االبتكار فً شتى  -     

 المجاالت.

ضغوط جمهور المواطنٌن إلضفاء الفعالٌة على أداء الحكومات وتحسٌن الخدمة العمومٌة  -     

 الممدمة.

 العولمة وظهور التباٌنات بٌن أداء الدول. -     

 

اهم المعالم التسٌٌرٌة واالدارٌة فً النموذج التملٌدي فً االدارة العمومٌة التً استدعت  -10ج

 (نقاط 10) :اصالحات لتفعٌل االداء

 التعمٌدات االدارٌة. -

 التضخم فً التوظٌف والتكالٌف. -

 تبنً اهداف وغاٌات خارجٌة. -

 رأس المال.غٌاب مردودٌة  -

 انجاز المهام فً اطار منافسة معدومة او غٌر واضحة المعالم. -

 انظمة معمدة وشدٌدة االغالق. -

 خضوع االدارة العمومٌة للسٌاسة. -

 


