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 مصدق الريح\واجبات مبادئ االدارة العامه لـ د

 :الواجب األول 

 :دخل المنظمات .................. من أهداف اإللكتروقراطيه تقليل  -1

 .سرعة انجاز األعمال  -أ 

 .الحاسبات األلية   -ب 

 .مراكز التدريب  -ج 

 .العمل مساحات  -د 

 

تعود لإلدارة العليا وتستغرق بعض الوقت إلتخاذها لذلك تعتمد على كل اإلمكانات المتاحة ......................  -2

 .وهي تمس االقتصاد القومي وإعداد السياسات . والخبراء والدراسات واالستعانه بالبيانات وبأنظمة المعلومات 

 .القرارات الحيوية  -أ 

 .القرارات التقليدية  -ب 

 .القرارات االستراتيجية  -ج 

 .القرارات التكتيكية  -د 

 

هي اتصاالت ضمن المستويات واألقسام داخل المنظمة بهدف التنسيق الضروري للعمل وذلك ..................  -3

 :من خالل تبادل البيانات والمعلومات واألراء ووجهات النظر 

 .االتصاالت األفقيه  -أ 

 .االتصاالت الهابطه  -ب 

 .الصاعدة االتصاالت  -ج 

 .االتصاالت غير الرسمية  -د 

 :الواجب الثاني 

. حددت نظرية السمات مجموعة من السمات والصفات الشخصية والمهارات التي تميز القادة عن األخرين  -4

وتتمثل في توزيع العمل ووضع معدالت األداء وتقييم العمل وتطوير ................... ومن هذه المهارات 

 :بأعمال الرقابه الكفاءات والقيام 

 .المهارات  الفنية  -أ 

 .المهارات اإلنسانية  -ب 

 .المهارات الذهنية  -ج 

 .المهارات اإلدارية  -د 
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 .كلياً  -أ 

 .جزئياً  -ب 

 ,بصورة مرضية  -ج 

 .بصورة مستعجلة  -د 
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 .التوظيف   -أ 

 .التقديم  -ب 

 . اإلعالن الوظيفي  -ج 

 .اإلستقطاب  -د 
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 :الواجب الثالث  

هو صورة كاملة عن الوضع المالي للدولة خالل العام المنصرم من حيث اإليراد الفعلي  .................... -7

 :والنفقات المصروفة بشكل فعلي 

 .الحساب الجاري   -أ 

 .حساب النفقات  -ب 

 .الحساب الختامي   -ج 

 .حساب اإليرادات  -د 

 

تحديد أوجه اإلنفاق وفق أولويات محددة وتخضع  ,هي تحديد مصادر اإليرادات .......... .....إن وظيفة   -8

 : لرقابة وقوانين ناظمة لذلك 
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 ............. :من المبادئ التي يجب مراعاتها عند بناء وتصميم الهياكل التنظيمية وذلك لتحقيق الهدف  هي  -9

 .التعقيد  -أ 

 .الجمود  -ب 

 .المرونه  -ج 

 .كبر الحجم  -د 

 

فإن عدد المرؤوسين المناسب للرئيس الواحد في اإلدارة العليا هو , حتى تتحق فاعلية نطاق اإلشراف اإلداري  -11
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