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 Eنموذج  هـ الترم الثاني6341للعام  _ مبادئ اإلدارة العامة أسئلة اختبار 

  

 

 

هففي أن اليففرو  هففي التففي تخلففت الهففادة وتبففريهمل وبالتففالي  ختلفف  ....... إن فلسفف ة نير ففة ( 6

 : باختال  اليرو  والمواقع اله اد ة التي  تواجد ف ه الهائد 

 . السمات  -أ

  .الموقف  -ب

 . التفاعلية  -ج

 . القيادة التحويلية  -د

 : أنه  ن رد دائماً باتخاذ الهرار بم رده .... من ص ات الهائد ( 2

 .الديموقراطي  -أ

 . التحويلي  -ب

 . المبدع  -ج

  .األوتوقراطي  -د

الكسففوم مففن النففوافي الماد ففة مففن خففالم نرمففان ال ففرد .. ....تتبنففا اله ففادة اقوتوقرال ففة لففـ ( 3

 : والمعنو ة

 . الحوافز المادية  -أ

 . الحوافز اإليجابية  -ب

  .الحوافز السلبية  -ج

 . الحوافز المعنوية  -د

 ........... : من العوامم واالعتبارات التي تجعم من الهائد قائداً فعاالت ( 3

 . عدم مراعاة المصلحة العامة  -أ

  .التطلع إلى األمام  -ب

 . تجاهل العوامل البيئية  -ج

 .عدم االقتناع بأهداف المنظمة  -د

...... من المرانم التي تمر بها عمل ة اتخاذ الهراراتل تند فد البفدائم المتانفة وهفي المرنلفة ( 5

 : من مرانم عمل ة اتخاذ الهرارات 

 . األولى  -أ

 . الثانية  -ب

  .الثالثة  -ج

 . الرابعة  -د

 

 

 45ص  11محاضرة 

 44ص  11محاضرة 

 44ص  11محاضرة 

 45ص  11محاضرة 

 الشكل 45ص  11محاضرة 
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.............. عن عمل ة اخت ار البد م المناسب لنم المشكلة  جب أن  راعا ف ها درجة تأث ر ( 1
 : ب ن أفراد المنيمة 

 ..( غير واضحة بالتصوير كتبتها من فهمي في هذا السؤال  بعض الكلمات) 
 . االجتماع الشامل  -أ

 . اإلبداع الفني  -ب

  .العالقات اإلنسانية  -ج

 . العالقات الرسمية  -د

 : وتمثم ردة فعم المستهبم نت جة عمل ة االتصام ..... من عناصر االتصام ال عام ( 7

 . السرعة  -أ

 . المقدرة  -ب

 . قناة االتصال  -ج

  .درجة االستجابة  -د

وتعفففود ل فففرت المسفففتوو وال هفففم واالسفففت عاب وإخ فففا  ...... مفففن معوقفففات االتصفففام ال عفففام ( 8

 : المعلومات 

 . المعوقات التنظيمية  -أ

 . المعوقات البيئية  -ب

 . المعوقات التكنولوجية  -ج

  .المعوقات الشخصية  -د

هي نيام جددي تجتهد كم دوم العالم أن تتنوم غل ه ولو جيئ اً لعلمهفم بمفا سف   د ...........  (9

 : معدالت الرفاه ة في المجتمع 

 . البيروقراطية  -أ

 . الديموقراطية  -ب

  .اإللكتروقراطية  -ج

 . التكنوقراطية  -د

علفففا ءرا  العفففامل ن ومهترنفففاتهم وشفففكواهم مفففن خفففالم الوقفففو  .......... تتجلفففا أهم فففة ( 61

 : وتيلماتهم ووجهات النير المختل ة والمتنوعة 

 . االتصاالت الهابطة  -أ

 . اللقاءات الفردية  -ب

 . االتصاالت األفقية  -ج

  .االتصاالت الصاعدة  -د

مفن اإلدارة ..... إن وجود مدارس وكل فات تمفنش شفهادات ففي اإلدارة العامفة  مثفم المرنلفة  (66

 : العامة 

 . األولى  -أ
  .الثانية  -ب
 . الثالثة  -ج
 . الرابعة  -د

 06ص  11محاضرة 

 03ص  13محاضرة 

 00ص  13محاضرة 

 05ص  15محاضرة 

 05ص  11محاضرة 

 5ص  1محاضرة 
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و كففون الترك ففي ف ففه النهففوت الدسفففتور ة ..... مففن مففداخم دراسففة اإلدارة العامففة المففدخم  (62

 : والهانون ة للنكومة وسللاتها 

 . الوظيفي  -أ

 . االجتماعي النفسي  -ب

  .الدستوري القانوني التاريخي  -ج

 . األسري  -د

 .............. : عامة قدم علم الن س الكث ر من الم اه م لإلدارة ال( 64

 . المعادالت الرياضية  -أ

 . التخطيط االستراتيجي  -ب

 . االستحواذ  -ج

  .يه قالتر -د

لكفي تفتمكن مفن تن  فذ المهفام ...... من اقسس التي  هوم عل ها التني م الب روقرالي تع ف ن ( 63

 :بدقة

 . المدير  -أ

 . اإلسراع  -ب

  .األكفأ  -ج

 . األحدث تخرجاً  -د

 ....... : من النائج التي توصلت إل ها تجارب هوثورن م م اقفراد لتكو ن تني مات ( 65

 . رسمية  -أ

  .غير رسمية  -ب

 . مرنة  -ج

 . جامدة  -د

 .... : ....من النهال التي ركيت عل ها نير ة تا لور وجوب التعاون ب ن اإلدارة و ( 61

 . المالك  -أ

 . الجهات الحكومية  -ب

 . المنافسين  -ج

  .العمال  -د

هو أن المنيمة نيام مؤل  من مجموعة أجيا  ترتبل مع بعضها البعض ......... إن جوهر ( 67

 : من ت اعم وتبادم 

 . نظرية النظام التعاوني  -أ

  .نظرية النظم  -ب

 . نظرية العالقات اإلنسانية  -ج

 . نظرية ماسلو  -د

 

 

 4ص  1محاضرة 

 3ص  1محاضرة 

 5ص  1محاضرة 

 5ص 1محاضرة 

 8ص  1محاضرة 

 11ص  1محاضرة 
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 :من مهام اإلدارة الوسلا وتكون مدتها اليمن ة متوسلة اقجم........... تعتبر الخلل ( 68

 . االستراتيجية  -أ

 . التشغيلية  -ب

  .التكتيكية  -ج

 . طويلة األمد  -د

 : تعبر عن اتجاهات اإلدارة في تند د السلوك  فهي.......... من مهومات التخل ل ( 69

 . التنبؤ  -أ

  .السياسات  -ب

 . األهداف  -ج

 . اإلجراءات  -د

 :وتهد  لتنه ت العدالة وتكافؤ ال رص وك   ة تهد م الخدمات ...... من أنواع الس اسات ( 21

 . السياسات األساسية  -أ

 . السياسات الوظيفية  -ب

 . السياسات الضمنية  -ج

  .السياسات العامة  -د

 

وتعني أن تكفون مكملفة لبعضفها ....... من الشرول الواجب توافرها في االجرا ات السل مة ( 26

 :  البعض 

 . الدقة والوضوح  -أ

 . البساطة والسهولة  -ب

  .التناسق واالنسجام  -ج

 .المرونة  -د

وف هفا  فتم لفر  ...... هنالك مجموعة من العمل ات التي تتبع في مرنلة إعداد الخلل منها ( 22

 : مجموعة من اقسئلة والعالقات نوم اليرو  الداخل ة والخارج ة واتجاهات التغ  ر 

 . وضع البدائل  -أ

 . اختيار البديل األنسب  -ب

  .وضع االفتراضات  -ج

 .تحديد األهداف  -د

من سلب ات االعتماد علا جهات خارج ة في عمل ة وضع الخلل هو ترك ي الخب ر الخارجي ( 24

 : وعدم إلمامه بالب ئة المن لة بالعمم ........ علا 

 . اإلدارة  -أ

  .التنظيم الداخلي  -ب

 . المنافسين  -ج

 . العوامل التكنولوجية  -د

 

 15ص  3محاضرة 

 15ص  3محاضرة 

 18ص  3محاضرة 

 18ص  3محاضرة 

 11ص  5محاضرة 

 11ص  5محاضرة 
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 : هي سنة واندة فهل .......... إن المدة اليمن ة للتخل ل  (23

 . طويل المدى  -أ

 . متوسط المدى  -ب

  .قصير المدى  -ج

 .االستراتيجي  -د

 : هي المساعدة علا تضافر الجهود والعمم ك ر ت عمم ....... من فوائد ( 25

 . التخطيط  -أ

  .التنظيم  -ب

 . الرقابة  -ج

 . المشاركة  -د

 :وبالتالي إنجاي...... نها ي ادة  هود مبدأ التخصص وتهس م العمم لتنه ت عدد من ال وائد م( 21

 . الدوران  -أ

 . درجة االعتمادية  -ب

 . خطوط اإلنتاج  -ج

  .المهارة  -د

 : التأث ر علا لمونات ومواهب اقفراد ونصرها في مجام ض ت ومندد  .....من سلب ات ( 27

 .اإلدارة باألهداف  -أ

  .التخصص  -ب

 . التخطيط  -ج

 . الرقابة  -د

 : وجود رئ س واند للمرؤوس  تلها اقوامر منه ....... إن المهصود بمبدأ ( 28

 . وحدة التطوير  -أ

 . لخصوصية ا -ب

  .وحدة القيادة  -ج

 . وحدة الهدف  -د

 :خلت مبدأ المشاركة في اتخاذ الهرار ........ من ميا ا ( 29

 . التدريب  -أ

 . التحفيز  -ب

  .التفويض  -ج

 . التعيين  -د

 : تعني انتشار صالن ة اتخاذ الهرار في أكثر من جهة ( 41

 . اإلدارة باألهداف  -أ

 . المركزية  -ب

 . الجودة  -ج

  .الالمركزية  -د

 16ص  5محاضرة 

 15ص  4محاضرة 

 15ص  4محاضرة 

 14ص  4محاضرة 

 14ص  4محاضرة 

 10ص  4محاضرة 

 15ص  4محاضرة 
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 : هي مساعدة اقفراد في معرفة ما  مكن عمله ....... من الميا ا التي تنههها ( 46

 . المركزية  -أ

  .الخرائط التنظيمية  -ب

 . الساللم الوظيفية  -ج

 . هيكل الرواتب  -د

في ب ئة العمم هي رغبة العفامل ن ففي الفتخلص ........ من العوامم التي تساعد علا يهور  (42

 : من الملم 

 . الجمعيات التعاونية  -أ

 . فرق العمل  -ب

 . فرق الجودة  -ج

  .التنظيمات الغير الرسمية  -د

 : من خصائص التني م الرسمي ( 44

  .كبر الحجم  -أ

 . وجود قيادة رسمية  -ب

 . وجود معايير المجموعة  -ج

 . انعدام الهدف للمجموعة  -د

 : هو مبلغ نهدي  دفعه ال رد للدولة مهابم خدمة مع نة تهدم له ( ............. 43

 . الضرائب  -أ

 . الجمارك  -ب

  .الرسوم  -ج

 . اإلصدار النقدي  -د

 : وهي وث هة ت ص ل ة لن هات وإ رادات الدولة خالم سنة كاملة ..........  (45

  .الموازنة العامة  -أ

 . القروض العامة  -ب

 . اإلصدار النقدي  -ج

 . كشف الحساب  -د

الهاعدة التي تنص علا عدم جواي تخص ص إ راد مع ن إلن ات مع ن بفم  جفب إدراج جم فع ( 41

 ......... : ات في مهابم جم ع الن هاتل تسما بـ اإل راد

 . قاعدة الشمول  -أ

 . قاعدة الوحدة  -ب

  .قاعدة التخصيص  -ج

 . قاعدة النفقات العادية  -د

 

 

 36ص  0محاضرة 

 31ص  0محاضرة 

 31ص  0محاضرة 

 35ص  5محاضرة 

 34ص  5محاضرة 

 35ص  5محاضرة 
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والتي  هفوم ف هفا وي فر المال فة ........... تمر عمل ة إعداد المواينة بعدد من المرانم منها ( 47

علا مجلس الويرا  الذي  هوم بتشك م لجنفة ويار فة تهفدم تهر فر ت صف لي عفن بعرض المشروع 

 : مشروع المواينة 

 . مرحلة الرقابة  -أ

 . مرحلة الحساب الختامي  -ب

 . مرحلة التنفيذ  -ج

  .مرحلة اإلقرار والموافقة  -د

 : .............تسما المرنلة الثالثة من مرانم إعداد المواينة بمرنلة  (48

 . الحساب الختامي  -أ

  .التنفيذ  -ب

 . الرقابة  -ج

 . اإلعداد  -د

 : هو الترك ي علا النتائج ول س المدخالت ............. إن الهد  من مواينة ( 49

  .ألداء البرامج وا -أ

 . البنود  -ب

 . االساس الصفري  -ج

 . التخطيط والبرمجة  -د

هففي شففر نة مع نففة مففن اقجففر تتضففمن جم ففع ال ئففات التففي تتشففابه فففي مسففتوو ( .......... 31

 : نوع العمم  الواجبات والمسؤول ات لكنها تختل  في

 . الراتب  -أ

  .الدرجة الوظيفية  -ب

  .الحوافز  -ج

 . الهيكل التنظيمي  -د

مفن الهفوو العاملفة خفالم ........  عر  تخل ل المفوارد البشفر ة بأنفه عمل فة تتم في بتند فد ( 36
 : كم شخص علا ضو  ناالت التهاعد واالستهالة  ال ترة الهادم 

 ..( غير واضحة بالتصوير كتبتها من فهمي في هذا السؤال  بعض الكلمات) 
 . المتقدمين  -أ

 . المقبولين  -ب
  .العدد المطلوب  -ج
 .األسماء  -د

 : من أنواع النوافي الماد ة غ ر المباشرة ( 32

 . العالوات الدورية  -أ

 . بدل طبيعة العمل  -ب

  .الخدمات الطبية  -ج

 . األسماء  -د

 35ص  8محاضرة 

 35ص  8محاضرة 

 51ص  8محاضرة 

 55ص  5محاضرة 

 55ص  5محاضرة 

 58ص  5محاضرة 
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عفن الويفائ  الشفاغرة أو ملفش الشفواغر مفن خفالم ........ االستهلاب الفداخلي هفو إعفالن  (34

 : الترق ة ونهم الموي  من مستوو إداري إلا مستوو إداري أعلا 

 .داخل المنظمة  -أ

 . في مكتب العمل  -ب

 . عبر اإلنترنت  -ج

 . على الفيسبوك  -د

التففدر ب علففا ك   ففة اتخففاذ الهففرار والتصففر  فففي المواقفف  ............ مففن ميا ففا التففدر ب  (33

 : الصعبة والنرجة 

 . الخارجي  -أ

  .في مكان العمل  -ب

 . في المنظمات المنافسة  -ج

 . في مراكز التدريب الحديثة  -د

ا مفففع ي فففادة الصفففالن ات تعفففر  عمل فففة نهفففم المويففف  مفففن مسفففتوو إلفففا مسفففتوو أعلففف( 35

 .......... : والمسؤول ات بـ 

 . التعيين المؤقت  -أ

 . التعيين الدائم  -ب

  .الترقية  -ج

 . النقل  -د

إن عمل ة تصن ش االننارافات ومتابعة س ر التن  ذ من خالم تند د البفد م المناسفب وتفأم ن ( 31

 : من عناصر الرقابة ........ قهدا   مثم العنصر اإلمكانات الضرور ة لنجانه وتن  ذ ا

 . األول  -أ

 . الثاني  -ب

 . الثالث  -ج

  .الرابع  -د

 : النتائج ووضونها ....... من المبادئ اقساس ة في عمل ة الرقابة اإلدار ة ( 37

 . صعوبة  -أ

 . شمولية  -ب

  .دقة  -ج

 عمومية  -د

 : وتعتبر بمثابة ترجمة فور ة للخلة ........ من وسائم الرقابة ( 38

  .رية قديالموازنة الت -أ

 . المالحظات الشخصية  -ب

 . التقارير الدورية  -ج

 . السجالت  -د

 54ص  5محاضرة 

 50ص  5محاضرة 

 55ص  5محاضرة 

 41ص  16محاضرة 

 41ص  16محاضرة 

 41ص  16محاضرة 
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امل ن وففت تكفر م العف........ من اقهدا  التي تسعا الرقابة لتنه ههفا تشفج ع اقففراد علفا ( 39

 :ذلك 

 . العمل في العطالت  -أ

 . التنافس  -ب

  .اكتشاف األخطاء  -ج

 . األنانية والصراع  -د

إن الهدرة علا التعامم مع الجماعة وتنسف ت الجهفود وخلفت رو  ال ر فت الوانفد تعتبفر مفن ( 51

 : التي  نتاجها الهائد .......... 

 . المهارات الفنية  -أ

 . المهارات المالية  -ب

 . المهارات الذهنية  -ج

  .المهارات اإلنسانية  -د

 

 

 (انتهت اقسئلة ) 

 
 

  ((ماجد الشاعر ماجد الشاعر ) )   : : كتابة وتنسيق كتابة وتنسيق 

  تمنياتنا لكم بالتوفيق ، تمنياتنا لكم بالتوفيق ، 

  .... .. دعواتكم دعواتكم ... ... 

  

  

 41ص  16محاضرة 

 45ص  11محاضرة 

 الحل من ملخص هنادي وبوسي كات 

 تم تبويبها من قبل الوردة الخجولة 


