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 ( 1ل م د التعليم األساسي )قسم                                              كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

   ( 1220\2020)  إلدارة األعمالفي مقياس مدخل  ثانيلسداسي الا متحاناإلجابة النموذجية ل 

 نقاط لكل سؤال(  4)  وأجب عنه سؤال من كل مجموعةاختر 

 نقاط(   4) مل األول: اختر سؤال من المجموعة التالية وأجب عنه.الع

معنى كل مصطلح اشرح    .مهنيةو   فنية،  علمية ،  عقالنية ها عملية  على أن    ف اإلدارةر  تع  : السؤال األول
 . مسط ر تحته باختصار

 . ابةالمختصر لإلج  "اإلدارة فن"، أي  القولين صحيح مع التبرير ،اإلدارة علم"" :ثاني السؤال ال

 قارن بين أهمي ة كل من وظيفة التخطيط ووظيفة الرقابة في تحقيق أهداف المؤسسة.: السؤال الثالث

 
 : 01  اإلجابة عن السؤال رقم

 

 

 

 

 

 : 02اإلجابة عن السؤال رقم  

 : 03اإلجابة عن السؤال رقم  

 

 قاط( ن  4) العمل الثاني: اختر سؤال من المجموعة التالية وأجب عنه.

األ فايول  ل:  ولالسؤال  واضحة  هنري  اإلداريفي  إسهامات  أساسية  الفكر  مجاالت  ثالث  خالل  ، من 
 . دون شرح(أذكرها ماهي؟ )

 . قارن باختصار بين النظريتين: الكمية والموقفية :ثاني السؤال ال
 للنظرية النظمية فكرة أساسية تتمحور حولها، اشرح ذلك. : السؤال الثالث

 
 : 01سؤال رقم  اإلجابة عن ال
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- 

- 

- 

 : 02اإلجابة عن السؤال رقم  

 : 03اإلجابة عن السؤال رقم  

 نقاط(   4) : اختر سؤال من المجموعة التالية وأجب عنه.لثالعمل الثا

ا مشتركة  :  ألولالسؤال  أهداف  الهندسة  وإعادة  أداء  بأفضل  المقارن  والقياس  الشاملة  الجودة  إلدارة 
 منها: تخفيض التكاليف وزيادة رضا ووالء الزبائن. ما العالقة بين هذين الهدفين باختصار؟ 

 تتمي ز إعادة الهندسة عن التغيير العادي، اشرح ذلك باختصار. :ثاني السؤال ال
   ارن بين األنواع األربع للقياس المقارن بأفضل أداء، وذلك باختصار شديد.ق: السؤال الثالث

 
 : 01اإلجابة عن السؤال رقم  

 : 02اإلجابة عن السؤال رقم  

 
 : 03اإلجابة عن السؤال رقم  

 

 نقاط(   4) لية وأجب عنه.: اختر سؤال من المجموعة التارابعالعمل ال



 الصفحة:  3\3
 

 ما المقصود بأن  المدير هو مخص ص الموارد في المؤسسة. أعط مثاال على ذلك. : السؤال األول

ال شؤون    :ثاني السؤال  إدارة  في  المدير  بنجاح  التعليمي  للمستوى  عالقة  ال  بأن ه  القول  في  رأيك  ما 

ر إجابتك باختصار.   مؤسسته. بر 

 
 : 01اإلجابة عن السؤال رقم  

 : 02اإلجابة عن السؤال رقم  

 نقاط(  4)  : اختر سؤال من المجموعة التالية وأجب عنه.خامسالعمل ال

ياح مناسبة للسفينة التي ال وجهة لها. هل لهذه المقولة  هناك مقولة مفادها أن ه ال توجد ر :  السؤال األول
ر إجابتك.   عالقة بوظائف اإلدارة؟ بر 

ال من  :ثانيالسؤال  الوحيد  المستفيد  هي  المؤسسة  ألن   األعمال،  إدارة  من  المجتمع  يستفيد  مااه "ال   ." 
ر إجابتك باختصار.رأيك في هذا القول  ؟ بر 

 
 : 01اإلجابة عن السؤال رقم  

 : 02اإلجابة عن السؤال رقم  

 بالتوفيق. 


