
لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  1   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 ألقديم  .أسئلة ألدك تور  ▪

 .36-1أختبار سنة  ▪

 .36-2أختبار سنة  ▪

 .37-1أختبار سنة  ▪

  .37-2أختبار سنة  ▪

 .38-1أختبار سنة  ▪

 .38-2أختبار سنة  ▪

 38أختبار ألصيفي سنة  ▪

ختبار سنة  ▪  39-1أ 

ختبار سنة  ▪  39-2أ 

 ألوأجب ▪

 

 

 

 تمنياتي للجميع بالتوفيق 
 ألدفعة ألماسيةتحديث: 

سئلة ألترم أ
 
ضافة أ  ه  1439لعام  ثانيلأ 
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عدد األسئلة في كل محاضرة



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  2   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 األولىالمحاضرة 
 

 :المنظمات بها تعمل التي البيرة في التأكد عدم حالة في تؤثر عوامل ثالثة هناك -1
 .الهيكل - البيئي التعقيد درجة - الغني درجة -أ
 اإلدارة - الهيكل - الغنى درجة -ب
 الغنى درجة  -التغيير  - البيئي التعقيد درجة -ج
 يكلاله  -التغيير  - الغنى درجة -د

 

 بـ:درجة التعقيد البيئي يتعلق  -1
 عدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات الخاصة بالمنظمة -أ

 السرعة التي تتغير فيها بيئة األعمال -ب

 مدى توفر الموارد في بيئة األعمال -ج

 السرعة التي تتغير فيها بيئة األعمال ومدى توفر الموارد -د

 

 فأن هذا يعني:   –الخاصة بالمنظمة عندما يزيد عدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات  -2
 قلة درجة التعقيد البيئي  -أ

 زيادة درجة التغيير  -ب
 زيادة التعقيد البيئي   -ج
 زيادة درجة الغنى    -د
 

 :عدم التأكد في بيئة المنظمة سببة هو... -3

 وفرة الموارد -أ

 تغيير هذة البيئة سرعة -ب

 البيئة. إستقرار -ج

 عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها -د

 

  :عوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة االعمال...من ال -4

 الربحية -أ

 الديناميكية -ب

 وفرة الموارد -ج

 تداخل المدخالتعدم  -د

 

 من العوامل المؤثرة في حالة عدم التأكد في البيئة: -5

 عة التي تتغير فيها بيئة األعمالالسر -أ

 ثبات البيئة وعدم تغييرها -ب

 توفر الموارد -ج

 وقلتهاوضوح المدخالت والمخرجات  -د

 

 األعمال: بيئة في التغيير أسباب أحد -6

 البيئي التعقد  -أ

 والوضوح البساطة غياب -ب

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت وتداخل قوة -ج

  العمالء ورغبات حاجات في السريع التغيير -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  3   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 البيئة: في) الحركية (الديناميكية بدرجة يقصد -7

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت قوة  -أ

 االعمال بيئة فيها تتغير التي السرعة -ب

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت عدد -ج

 بالمنظمة الخاصة والمخرجات المدخالت وتداخل قوة -د

 

  الغنى: بدرجة يقصد -8

 االعمال بيئة في الموارد توفر مدى -أ

 االعمال بيئة فيها تتغير التي السرعة مدى -ب

 البيئي التعقيد زيادة دى -ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                   للمنافسة جديدة منتجات وتطوير ابتكار مدى -د

  

 من االتجاهات المعاصرة في األعمال الدولية: -9

  التطور الهائل في اإلمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات -أ

  الثبات وعدم التغيير في احتياجات المستهلكين -ب

  قلة األسواق الدولية -ج

 عدم أهمية األسواق الدولية -د

 

 :المشروع وجود ...نظمة المدارة بمن إيجابيات الم-10

 غموض في تحديد المسؤوليات -أ

 أهداف غير منجزة -ب

 أداء ضعيف -ج

  بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديدة -د

 

 من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:   -11

 بيئة عمل أكثر انفتاحا   -أ

 بيئة عمل أقل انفتاحا   -ب

 بيئة معقدة -ج

 بيئة معقدة وصعبة النقاش  -د

 

 بالمشروع: منظمةال إدارة فوائد من-12

 الزبائن مع أفضل عالقات -أ

 التكيف على القدرة امتالك عدم -ب

 الفريق أعضاء تشتيت  -ج

 الزبائن إرضاء عدم -د

 

 :بالمشروع المنظمة إدارة فوائد من-13

 فقطن الزبائ مع عالقات -أ

 يفالالتك ى مراقبةعل القدرة امتالك عدم -ب

 جودة أقل فقط  -ج

 الزبائن مع أفضل عالقات الى باالضافه اعلى وجودة للتكاليف   أفضل مراقبة -د

 

 من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:-14

 بر في التكيف مع متغييرات البيئةقدرة أك -أ

 ة على التكيف مع متغييرات البيئةعدم القدر -ب

 عدم فهم متغييرات البيئة -ج

 رقابة ضعيفة -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  4   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :زمنية فترة له المشروع-15

 محددة -أ
 محددة غير -ب
 واحدة سنة -ج
  اكثر و سنوات عشر -د

 

 يجاد منتج منفرد هو تعريف:سعي مؤقت إل-16

 اإلدارة -أ

 الفاعلية -ب

 المشروع -ج

 الكفاءة -د

 

 أنشطة:  المشروع له -17

 روتينية -أ

 مترابطة وغير روتينية  -ب

 دائمة -ج

 عاديه -د

 

 المشروع ذات طبيعة:  -18

 مؤقتة -أ

 دائمة -ب

 يعمل في بيئة عديمة المخاطر -ج

 في بيئة ذات مخاطرة اقل من المنظمات  -د

 

 هي احد خصائص:   –ية أنشطة مترابطة وغير روتين-19
 المشروع  -أ

 المنظمة  -ب
 الهيكل   -ج
 الخريطة التنظيمية    -د
 

منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من االنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وبإستخدام -20

 هو تعريف: –موارد متنوعة 

 تنويع النشاط -أ

 االدارة -ب

 القيادة -ج

 المشروع -د

 

 له: بأن المشروع زيمي ما-21

 محددة زمنية رةفت -أ

 محددة غير زمنية فترة -ب

 معروفة غير زمنية فترة -ج

 دائمة زمنية فترة -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  5   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  :تتعلق بـ...اهداف كل مشروع -22

 لوقت والتكلفةا -أ

 الوقت والموارد -ب

 الوقت والتكلفة والمواصفات -ج

 المواصفات والزبائن -د

 

 المشاريع: اهداف من-23

 الكلف تخفيض -أ

 الكلف زيادة -ب

 الوقت زيادة -ج

 والكلف الوقت زيادة -د

 

 اهداف المشاريع الرئيسية:   -24

 الوقت والتكلفة فقط  -أ

 الوقت والتكلفة والمواصفات  -ب

 الوقت فقط -ج

 التكلفة فقط -د

 

 م بالوقت وادارته من خالل:ايتم التعبير عن االهتم-25

 جدولة المشروع -أ

 موازنة المشروع -ب

 مواصفات المشروع -ج

 عطاء المشروع -د

 

 :من خصائص المشروع...-26

 لأنة اليحتوي على فرق عم -أ

 وجود دورة حياة غير محدودة -ب

 وجود دورة حياه غير محدودة -ج

 وجود غاية محددة -د

 

 جدولة المشروع تهتم بإدارة: -27

 الكلف  -أ

 االتصال  -ب

 التفاوض  -ج

 الوقت  -د

 

  بها:التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد -28

 وجود غاية معينه -أ

 وجود دورة حياة محدودة -ب

 ينيةأن المشروع يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روت -ج

 تداخل العناصر على مستوى المنظمة -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  6   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 بها: ويقصد المشروع خصائص من خاصية ،محدودة حياة دورة-29

 المشروع: ان بها ويقصد محدودة حياة دورة- المشروع خصائص من-30

 البقاء محدودة وصراعات تحديات يواجه المشروع -أ

 متعددة مخاطر يواجه أهدافه طبيعية بسبب المشروع -ب

 مؤقتة طبيعة ذو المشروع -ج

 المحدودة والمتداخلة المتتابعة األنشطة من مجموعة إلى يحتاج المشروع -د

 

 المقصود بدورة حياة محدودة للمشروع:-31

 مةالمشروع ذات طبيعة دائ -أ

 التفرد -ب

 المشروع ذات طبيعة مؤقتة -ج

 االعتمادية -د

 

 المشروع: خصائص من-32

 أنشطة المشروع تتمتع بخاصية:

 التنفيذ -أ

 التفرد -ب

 دائمة -ج

 التأسيس -د

 

 المشروع: في األنشطة صائصخ من-33

 األهداف -أ

                                                                النشاط -ب

 االعتمادية -ج

 الرسالة -د

 

 من خصائص المشروع:-34

 طبيعة دائمة -أ

 المخاطر -ب

 التكرار -ج

 التشابه -د

 

 المشروع: خصائص من-35

 دائمة حياة دورة -أ

 الصراع قلة -ب

 محدودة حياة دورة -ج

 المخاطرة قلة -د

 

 :ميز المشروع بدورة حياة...يت-36

 محدودة -أ

 غير محدودة -ب

 مفتوحة -ج

 مفتوحة نسبيا   -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  7   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المشروع:من خصائص انشطة -37

 التتابع -أ

 اليوجد تتابع بين انشطتها اطالقا -ب

 استحالة انجازها -ج

 التحتاج الى موارد اطالقا  -د

 

 :المنظمات من........  لمخاطر بالمشروع المدارة المنظمات تتعرض عموما-38

 اقل -أ
 مساوية -ب
 كبرا -ج
 اقل او مساوية -د

 

 المخاطر خاصية من خصائص المشروع وما يميز المنظمات المدارة بالمشروع أن المشروع:-39

 درجة المخاطرة فيه اقل -أ

 درجة المخاطرة فيه اعلى -ب

 درجة المخاطرة متساوية -ج

 ليس في المشروع درجة مخاطرة -د

 

  :م البياني التالي يوضح مفهوم...الرس-40

 
 حياه المشروع دورة -أ

 الحرجالمسار  -ب

 ارة المواردالبشريةدإ -ج

 دورة انتاج السلعة -د

 

 في مرحلة التأسيس في الغالب يتم:-41

 تدريب المستخدمين على المشروع -أ

 كرة المشروع والقيام بدراسة جدوىدراسة ف -ب

 إقرار جدولة المشروع -ج

 إقرار موازنة المشروع -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  8   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 اختيار فكرة المشروع تتم في مرحلة:-42

 التنفيذ -أ

 االتمام -ب

 التأسيس -ج

 اإلنجاز -د

 

 :بـ...تأسيس المشروع يبدأ -43

 المشروع جدولة -أ

 خطة المشروع وضع -ب

 فكرة المشروع تطوير -ج

 التدقيق على أنشطة المشروع -د

 

   الجدولة توضع في مرحلة:-44

 التأسيس  -أ

 التنفيذ  -ب

 اإلتمام -ج

 التسليم -د

 

  يتم:مراحل دورة حياة المشروع وخاللها  إحدىمرحلة التأسيس هي -45

 األنشطة للمشروع وضع جدولة المشروع،وضع خطة  -أ

 اختيار المشروع ، اختيار مدير المشروع المشروع،تطوير فكرة  -ب

 التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة -ج

 إعداد التقارير وتسليم المشروع -د

 

 :المشروع يتم وضع...في مرحلة تأسيس -46

 الجدولة -أ

 الفكرة -ب

 الخطة -ج

 نظام الرقابة -د

 

 :لمرحلة التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع...ا-47

 املرحلة التي يتم فيها وضع جدولة املشروع:-48

 أو المفهوم الفكرة -أ

 التسليم -ب

 مابعد التسليم -ج

 التنفيذ -د

 

  :المرحلة الثانية من المراحل الرئيسية للمشروع هي ...-49

 مرحلة التدقيق -أ

 مرحلة التأسيس -ب

 مرحلة التخطيط -ج

 مرحلة التنفيذ -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  9   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المرحلة: مراحل دورة حياة المشروع وهي  أحد –فيذ مرحلة التن-50

 األولى -أ

 الثانية -ب

 الثالثة -ج

 الرابعة -د

 

 فيها: يتم التنفيذ مرحلة – المشروع حياة دورة وفق-51

 المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب عمل -أ

 للمشروع المطلوبة النهائية الوثائق تسليم -ب

 المشروع ألنشطة جدولة عمل -ج

 للمشروع اسيةاألس الفكرة عمل -د

 

 المشروع: حياة دورة مراحل اول-52

 الجدولة مرحلة -أ

 الموازنة مرحلة -ب

 التقييم مرحلة -ج

 التأسيس مرحلة -د

 

 يتم: وفيها المشروع حياة دورة مراحل أحد االنهاء مرحلة-53

                                                                                                                      المشروع لخطة التقارير اعداد -أ

 المتكاملة المشروع خطة وضع -ب

   بالخطة المتعلقة التقارير واعداد المشروع خطة وضع -ج

  المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب -د

 

 مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وفيها يتم: –مرحلة اإلتمام -54

 وضع موازنة للمشروع -أ

 لمشروعوضع جدولة ل -ب

 وضع مواصفات المشروع -ج

 ييم المشروعتق -د

                                                                                                                                                                                                      

 المشروع: أطراف من-55

  فقط العمالء -أ

  فقط المشروع مدير -ب

  المشروع ومدير العمالء -ج

  الخاصة المنظمات -د

 

 من أطراف إدارة المشروع:-56

 زبائن المشروع -أ

 مدير المشروع -ب

 منافسون المشروع -ج

 موردون المشروع -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  10   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 أحد أطراف إدارة المشروع:-57

 المنافسون -أ

 الموردون -ب

 زبائن المشروع -ج

  اإلدارة العليا للمنظمة األم -د

 

 :يسمى شروعالم مقترح-58

 المنظمة في العمل بيان جملة -أ

 المشروع في العمل بيان جملة -ب

 المشروع وتخطيط الفكرة بيان جملة -ج

 المشروع وجدولة الفكرة بيان جملة -د

 

 :تسمى المشروع في العمل بيان جملة-59

 المقدمة -أ

 االجزاء -ب

 النهاية -ج
 المشروع مقترح -د
 

 في المشروع تسمى:جملة بيان العمل -60

 معايير قبول المشروع -أ

 قترح المشروعم -ب

 جدول الدفعات المالية -ج

 عقود الدفعات المالية -د

 

 المشروع: مقترح مكونات اجزاء من-61

 فقط الموردين مسؤوليات -أ

  فقط الزبون مسؤوليات -ب

 فقط المقدمة -ج

 والزبون الموردين من كل ومسؤوليات المقدمة -د

 

 اجزاء مقترح المشروع ويقصد بالجدول المحسوب: أحدالجدول المحسوب -62

 يدجدول التور -أ

 جدول طلبات الزبون -ب

روع حسب االوقات المحسوبة والمتوقع انجازها واالمكانيات مشجدودل األنشطة الالزمة التمام ال -ج

 وقعة للمواردتالمطلوبة والكلف الم

 جدول التوريد وطلبات الزبون -د

 

جازها مع ............... هو جدول االنشطة الالزمة إلتمام المشروع حسب االوقات المحسوبة والمتوقع ات-63

 االمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد:

 الجدول المحسوب -أ

 لغير المحسوبالجدول ا -ب

 جدول الزمن -ج

 جدول الموردون -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  11   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 تتضمن:   –االفتراضات الرئيسية  –من وثائق المشروع -64
 الغايات الرئيسة  -أ

 اهداف المشروع مع بطها باألهداف االستراتيجية للمنظمة االم ورسالتها  -ب
 لخطط االحتمالية لمواجهة التوقعات والمخاطر ا  -ج
 المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع   -د
 

 خطة المشروع تعني:-65

 موازنة المشروع -أ

 جدولة المشروع -ب

 عقد االلتزام -ج

 جدول الزمن -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  12   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة الثانية
 وظيفه تعني  بعمليه وضع األهداف ... هي وظيفه:  -1
 التخطيط -أ

 لتنظيما -ب
 التوجيه  -ج
 الرقابه   -د

 

 :يمكن تعريف التخطيط للمشروع على انه... -2

 المسؤوليات توزيع -أ

 تحديد األهداف والموارد الضرورية -ب

 قياس األداء -ج

 ملينتحفيز العا -د

 

                                                                                                  أحد: هو للمشروع التخطيط -3

                                                                                                                        التسويق مدير مهارات -أ

  التسويق مدير ادوار -ب

 المشروع ادارة وظائف -ج

 التسويق مدير خبرة -د

 

 وضع الخريطة التنظيمية للمشروع يتم في:   -4

 ط المشروعتخطي -أ

 تنظيم المشروع -ب

 توجيه المشروع -ج

 الرقابة على المشروع  -د

 

 وظيفة تتعلق بتوزيع الواجبات والمسؤوليات والسلطات هي وظيفة: -5

 التخطيط -أ
 التنظيم -ب 
 الرقابة -ج

 التوجيه -د

 

  :واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع... -6

 اعداد الموازنة االولية -أ

 االولية الجدولة اعداد -ب

 ختيار فريق العملا -ج

 توقيع عقد االلتزام مع الزبون -د

 

 المشروع: إدارة وظائف من -7

 المشروع موازنة -أ

 المنظمة دارةإ -ب

 الكمية واألساليب العمليات بحوث -ج

 الراجعة المعلومات -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  13   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :من وظائف إدارة المشروع -8

 التخطيط للمشروع -أ

 البيئة -ب

 الكفاءة -ج

 الفاعلية -د

 

 من إطراف إدارة المشروع:   -9
 فسين المنا -أ

 اإلدارة العليا للمنظمة االم  -ب
 الزبائن   -ج
 الحكومة    -د
 

 :طاقم المشروع من وظائف ادارة المشروع وفيه يتم -10

 تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم االداء -أ

 توزيع المسؤوليات والصالحيات في المنظمة  -ب

 وضع الخريطة التنظيمية للمنظمة -ج

 الفريقبناء روح التعاون والتنافس بين اعضاء  -د

 

 يسمى:–مجموعة االفراد الذين يعلمون مع مدير المشروع وتحت ادارته  -11
 مدير المشروع -أ
 طاقم المشروع -ب
 طاقم المنظمة -ج
 شئون االفراد -د
 

 تسمى مرحله:   -من مراحل اداره المشروع _ مرحله التعريف -12
 التسليم  -أ

 التنفيذ  -ب
 التأسيس  -ج
 االغالق    -د
 

  :المشروع والمقصود بها ... مرحله االغالق هي احدى مراحل اداره -13

 إعداد الخطة -أ

 إعداد الجدولة -ب

 د من ان المواصفات مطابقه للشروطتدقيق على المشروع بهدف التأك -ج

 جدولةإعداد الخطة وال -د

 

 يتم: وفيها التنفيذ مرحلة المشروع إدارة مراحل من -14

 المشروع وموازنة وجدولة خطة اعداد -أ

 المشروع جدوى دراسة عمل -ب

 المشروع مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب -ج

 النهائي التقرير اعداد -د

 

 :أطراف إدارة المشروع هو... أحد -15
 زبائن المشروع -أ

 الموردون -ب
 عفريق المشرو -ج
 المنافسون -د
 
 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  14   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  :أهم عنصر في إدارة المشروع... -16

 فريق المشروع -أ

 الزبائن -ب

 المورديون -ج

 المنافسون -د

 

 من أطراف إدارة المشروع: -17
 المنافسين  -أ
 في القطاع ابد الداخلين الجدد -ب
 فريق العمل بالمشروع  -ج
 المهتمون بدراسة القطاع -د
 

 األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع هم: -18

 العاملين في المنظمة -أ

 فريق المنظمة -ب

 فريق المشروع -ج

 فرق حل األزمات -د

 

 :للـ المشروع تسليم يتم المرحلة هذه وفي - التسليم المشروع إدارة مراحل من -19

 للمنافسين -أ
 للمهندسين -ب
 زبونال -ج
 لالدارة -د
 

 الشخص الذي يتولى إدارة المشروع هو مدير: -20

 شروعالم -أ

 المنظمة -ب

 التسويق -ج

 اإلنتاج -د

 

  بـ: وتقوم المشروع إدارة أطراف أحد األم للمنظمة العليا االدارة -21

 فقط للمشروع الدعم تقديم -أ

 فقط العمل لمجربات التفصيلية لألعمال اليومي التخطيط -ب

 فقط المشروع مدير اختيار -ج

 المشروع مدير باختيار وتقوم للمشروع لدعما تقديم -د

 

 :الميزة األساسية لمدير المشروع هي أنة... -22
 إنه: المشروع مدير يميز ما

 ليس متخصص في وظيفة معينة -أ
 معرفة الفنية من أجل اداء المهاميسهل األمور ألصحاب ال -ب
 يستخدم األسلوب التحليلي -ج
 يملك معرفة فنية عالية -د
 

  :مدير المشروع... -23

 في جزئية من المشروع فقط متخصص -أ

 أداء المهاميسهل األمور للعاملين من أجل  -ب

 اليعتمد على فرق العمل -ج

 يملك معرفة فنية بموضوع المشروعال -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  15   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يمتلك صالحيات وخطوط سلطة غير محدودة: -24

 مدير التسويق -أ

 المدير الوظيفي -ب

 مدير المشروع -ج

 العاملين -د

 

  :من خصائص مدير المشروع انه... -25

 عرفة عميقة بالوظيفةتخصص ويملك مم -أ

 يستخدم األسلوب التحليلي -ب

 ييستخدم اسلوب النظام -ج

 مباشر ولدية معرفه فنيه عاليه -د

 

 ما يميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع انه: -26

 غير متخصص -أ

 عة في المعرفة والخبرة في التخصصلديه خلفية واس -ب

 ية واسعة ومعرفة في أكثر من تخصصلديه خلف -ج

 ي بشكل أكبر من التحليلييستخدم األسلوب النظام -د

 

 المشروع: مدير ان الوظيفي، المدير عن المشروع مدير يميز ما -27

 النظامي األسلوب ستخدمي -أ

 التحليلي األسلوب ستخدمي -ب

 متخصص -ج

 بعمله عالية فنية خبرة لديه -د

 

 مدير متخصص ولديه فهم عميق في مجاالت التسويق في المنظمة هو مدير: -28
 انتاج -أ
 مشروع -ب
 وظيفي -ج
 افراد -د
 

 ديرفي الغالب يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة المدى خاصة بقسمه هو مدير :م -29
 منظمة -أ
 شركة -ب
 وظيفي -ج
 مشروع -د
 

 مدير يستخدم األسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي هو: -30

 مدير التسويق -أ

 المدير الوظيفي -ب

 مدير المشروع -ج

 العاملين -د

 

 مة:المنظ في التسويق مدير وظيفة ويمارس التسويق في متخصص شخص -31
 وظيفي مدير  -أ

 مشروع مدير -ب

 ومشروعي وظيفي مدير -ج

 قسم رئيس -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  16   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يستخدم األسلوب التحليلي: -32

 مدير وظيفي -أ

 مدير مشروع -ب

 وظيفي ومشروعيمدير  -ج

 رئيس قسم -د

 

 هو:االسلوب التحليلي في حل المشاكل بشكل كبير  يستخدممدير  -33

 مدير وظيفي -أ

 مدير مشروع -ب

 المستوىمدير المشروع والمدير الوظيفي متساوون وبنفس  -ج

 المدراء ال يستخدمون االسلوب التحليلي في حل المشاكل -د

 

 هو:مدير تعامالته مع المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب  -34

 مدير المشروع -أ

 المدير الوظيفي -ب

 رئيس مجلس اإلدارة -ج

 اعضاء مجلس اإلدارة -د

 

 أكبر:  بشكلالخارجية  البيئة مع يتعامل مدير -35

   وظيفي مدير -أ

 مشروع مدير -ب

   الصيانة مدير -ج

 االفراد مدير -د

 

 :لدى أكبرمدير صالحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح تكون  -36

 المدير الوظيفي -أ

 مدير المشروع -ب

 مدير االنتاج  -ج

 مدير الصيانة -د

 

 مدير المشروع هو أحد أهم أطراف المصالح: –بالنسبة للمشروع يعتبر  -37

 الداخلية -أ

 الخارجية -ب

 لداخلية أو الخارجيةاف المصالح اليس من أطر -ج

 غير مهم -د

 

  :واحدة من التالي ليست من الخصائص الواجب توفرها في مدير المشروع... -38

 صول على الموارد الالزمه للمشروعالقدرة والمهارة في الح -أ

 شخصية نرجسية وتحبذ العمل الفردي -ب

 التعامل مع المعيقات والعقبات -ج

 المهارة في اختيار فريق المشروع -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  17   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الته مع التغيرات البيئية الخارجية أكبر في الغالب هو مدير:  مدير تعام -39
 مشروع  -أ

 وظيفي  -ب
 االنتاج   -ج
 االفراد    -د
 

  لدى: اكبر بشكل متوفرة تكون ان يفضل الزمالء مع التفاوض مهارة -40

 الوظيفي المدير -أ

 المشروع مدير -ب

 نةالصيا مدير -ج

 المالي المدير -د

 

 لدى: أكبرتوفرة بكشل مهارة العمل تحت الضغوط يفضل ان تكون م -41

 المدير الوظيفي  -أ

 مدير المشروع -ب

 المدير المالي -ج

 المدير الفني -د

 

  :...ماعدا مدير المشروع لمن الناحية االخالقيه  -42

 م اتفاقيات مسبقة للحصول مناقصاتيبر -أ

 يبتعد عن الرشوة -ب

 في المشروع ال يساوم على سالمه العاملين -ج

 ال يعتدي على موارد المشروع -د

 

 :هية في فريق المشروع الناجح يالصفة األساس -43

 إمتالك مهارات فنية متوسطة -أ

 تمام بجوانب تقوية العمل الجماعيعدم اإله -ب

 وجود توجة قوي للمصالح الشخصية -ج

 الرغبة في تحقيق أهداف المشروع -د

 

  :ق المشروع الناجح...من خصائص فري -44

 إمتالك مهارات فنية ضعيفة -أ

 عدم االهتمام بالعمل -ب

 الشخصية وجود توجة قوي للمصالح -ج

 الرغبة في تحقيق أهداف المشروع -د

 

  :واحدة من التالي ليست من الصفات الواجب توفرها في فريق المشروع... -45

 مهارات فنيه امتالك -أ

 السكن قرب المشروع -ب

 توجه قوي للهدف -ج

 تاحترام قوي للذا -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  18   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة الثالثة
 

 الوظيفة الثانية من وظائف اإلدارة: -1

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

الوظيفة المتعلقة بتجميع االعمال الالزمة لتحقيق االهداف وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في  -2

 وظيفة:شكل وحدات ادارية والتنسيق بينها مع تحديد العالقات االدارية هي 

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

  هي: المشاريع في السائدة التنظيمية االشكال -3

 فقط الوظيفي التنظيم من جزءك المشروع -أ

 فقط المستقل المشروع -ب

 فقط المصفوفة مشروع -ج

 المصفوفة ومشروع المستقل والمشروع الوظيفي التنظيم من كجزء المشروع -د

 

 :لشكل التالي يشرح...ا -4

 
 ء من تنظيم الزبونالمشروع كجز -أ

 المشروع كجزء مستقل -ب

 ع كجزء من التنظيم الغير الوظيفيالمشرو -ج

 ن التنظيم الوظيفيالمشروع كجزء م -د

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  19   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يكون:التنظيم الوظيفي عندما المشروع يعتبر جزء من  -5
 يكون املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي إذا كان: -6

 مستقل تمام عن المنظمة -أ

 تابع ألطراف خارجية -ب

 ام الوظيفية األساسية في المنظمةتابع ألحد األقس -ج

 غير تابع للمنظمة -د

 

 التنظيم:تخصصا في طبيعة المشروع هو  أكثرلذي يكون احالة تنفيذ المشروع على القسم ا -7

 الوظيفي -أ

 الجغرافي -ب

 المصفوفي -ج

 المستقل -د

 

 هو:فأن هذا التنظيم وفقا  لهذا الشكل  –انشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة  -8

 التنظيم الوظيفي -أ

 التنظيم المصفوفي -ب

 التنظيم المستقل -ج

 التنظيم الجغرافي -د

 

وزيع المواد الغذائية مقرها الرئيس فى الرياض تفكر في مشروع يتعلق بفتح شركة متخصصة في ت -9
فإن المشروع  –واختارت االحساء لهذا الغرض وقد اقرت اعتماد التنظيم الوظيفي  -أسواق جديدة لها 

 يفترض ان يتبع مدير:
 اإلنتاج -أ
 التسويق -ب
 االفراد -ج
 المالية -د
 

 االدارة: سملق تابع االعمال ادارة تخصص في-ماجستير انشاء -10

 التنظيم الوظيفي -أ

 التنظيم المصفوفي -ب

 التنظيم المستقل -ج

 التنظيم الجغرافي  -د

 

 من إيجابيات ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:   -11
 صالحيه هذا الشكل للمشاريع الكبيره والضخمه والمعقده  -أ

 بطء االستجابه لمتطلبات العميل -ب
 سرعه االستجابه لمتطلبات العميل   -ج
 مرونه عاليه في استخدام العاملين    -د
 

  :من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي انه... -12
 مرونة عالية في استخدام العاملينالتوجد  -أ

 كن تطوير المسار الوظيفي لألفراداليم -ب

 دل الخبرات والمعرفة بين الخبراءتوجد صعوبة في تبا -ج

  ر من مشروعيمكن االستفادة من الخبرات الضرورية في أكث -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  20   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 من ايجابيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي: -13

 خبرات الضرورية في أكثر من مشروعصعوبة االستفادة من ال -أ

 دل الخبرات والمعرفة بين الخبراءسهولة تبا -ب

 عد المرونة في استخدام العاملين -ج

 كن تطوير المسار الوظيفي لألفرادال يم -د

 

 الوظيفية: االقسام يف المشروع احتضان سلبيات من -14

 لألفراد الوظيفي المسار تطوير -أ

 المستلزمات تخزين -ب

 الوظائف ازدواجية -ج

  العميل وحاجات المشروع لمتطلبات االستجابة بطيء -د

 

 من سلبيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم  -15

 الوظيفي:

 تحفيز عالي وقو -أ

 مشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدةصالحية هذا الشكل لل -ب

 محور االهتمامالعميل  -ج

 بطء االستجابة لمتطلبات العميل -د

 

 أعمالهم عن المشروع مدير وتقارير المشروع بنجاح مرتبط الوظيفي مسارهم تطور أن العاملون يتأكد -16

 في:

 وظيفيا المشروع تنظيم -أ

 الصرف المشروع تنظيم -ب

  جغرافيا الشروع تنظيم -ج

  انتاجيا المشروع تنظيم -د

 

هذا يعني أن  –لمنظمة األم , على شكل وحده مستقلة ماليا واداريا الصرف المشروع منفصل عن أقسام ا -17
 المشروع اخذ التنظيم:

 الوظيفي  -أ
 الصرف  -ب
 االفتراضي  -ج
 الحلزوني -د
 

 المستقل: المشروع تنظيم خصائص من -18

 المنظمة في األساسية الوظيفية األقسام الحد تابعا المشروع يكون ان -أ

 االم نظمةالم اقسام بقية عن منفصال المشروع يكون ان -ب

 للتنفيذ المطروح المشروع طبيعة في تخصصا أكثر يكون الذي للقسم تابعا المشروع يكون ان  -ج

 بالمشروع ارتباطا األقسام أكثر باعتباره االنتاج لقسم تابعا المشروع يكون ان   -د

 

  :من إيجابيات المشروع المستقل... -19

 الكامل بالمنظمةإرتباطة  -أ

 وجود فريق عمل غير مستقل -ب

 عدم وجود مرونة -ج

 لطة كاملة ومستقلة لمدير المشروعوجود س -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  21   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 من إيجابيات المشروع ...... الهياكل بسيطة ومرنة مما يسهل االستجابة للمتغيرات البيئية الداخلية -20
 والخارجية:

 الوظيفي -أ
 المستقل -ب
 المصفوفة الضعيفة -ج
 الدائري -د
 

  تعتبر خاصية وحدة األمر من إيجابيات التنظيم: -21

 الوظيفي -أ

 المستقل -ب

 المصفوفي  -ج

 المصفوفة الوظيفية   -د

 

 تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع :   -22

 المستقل  -أ

 الوظيفي  -ب

 المصفوفي  -ج

 المصفوفة الوظيفية   -د

 

 المقصود بوجود هياكل بسيطة ومرنة:  -23

 التخطيط  -أ

 الرقابة  -ب

 وجود هياكل سريعة االستجابة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية  -ج

 ادة القي -د

 

 هو: والضخمة الكبيرة للمشاريع مناسبة االكثر التنظيم -24
 الوظيفي -أ

 المستقل  -ب
      العمالء  -ج
 والعمالء الوظيفي -د

 

  الوظائف وازدواجيتها من سلبيات التنظيم: تكرار -25
 يالوظيف -أ

 المصفوفي -ب

 المستقل -ج

 الوظيفي والمصفوفي -د

 

  :المصفوقه القوية هي... -26

 المستقل( )المشروعالى الصرف  أقرب -أ

 الى المشروع الوظيفي بأقر -ب

 المصفوفة المتوازنة -ج

 المصفوفة الضعيفة -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  22   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  بيد: أكبر والسلطة القوة تكون القوية المصفوفة في -27

 المشروع مدير -أ

 مدير التشغيل  -ب

 مشرف التنفيذ  -ج

 الشئ مماذكر  -د

 

 أيضا: تسمى الضعيفة المصفوفة ... المشروع تنظيم في -28

 المتوازنة المصفوفة -أ

 المشروع مصفوفة -ب

 وظيفية مصفوفة -ج

 المتوسطة المصفوفة -د

 

 خصائصها اقرب الى المشروع الوظيفي لكن تتمتع بجزء من استقالليه المشروع المستقل:    -29
 المصفوفه الضعيفه  -أ

 المصفوفه القويه -ب
 مصفوفه المشروع  -ج
 المصفوفه المتوازنه   -د
 

 المصفوفة:  –تسمى المصفوفة الضعيفة  -30

 الوظيفية  -أ

 المشروع  -ب

 القوية  -ج

 ة المتوازن -د

 

 تسمى مصفوفة المشروع: -31

 المصفوفة المتوازنة -أ

 المصفوفة القوية -ب

 المصفوفة الضعيفة -ج

 وظيفيةالمصفوفة ال  -د

 

 التنظيم: يسمى –شكل تنظيمي خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل .  -32
 الوظيفي -أ
 المستقل -ب
 المصفوفي -ج
 التنظيمي -د
 

 :يتميز تنظيم المصفوفة بأنة... -33

  ة الهدف وتقليل الصراعاتفي تحقيق وحد يساهم -أ

 العاملين من خارج المنظمة لتنفيذيوظف  -ب

 تنظيم مدار من طرف   -ج

 يقلل أداء فرق العمل     -د

 

  :من خصائص تنظيم المصفوفة أنه... -34

 ال يقلل الصراعات -أ

 اليجعل المدير متفرغ للمشروع -ب

 يساعد على تحقيق وحدة األهداف -ج

 العمليقلل من أداء فرق  -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  23   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يم المصفوفي:يتميز التنظ -35

 إثارة الخالف والصراعات -أ

 حقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعاتيساعد في ت -ب

 وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادةقد يؤدي هذا النوع من التنظيم الى  -ج

 قد يؤدي هذا النوع من التنظيم إلى وجود مشكلة في مبدأ وحدة األمر -د

 

  :واحدة من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفة... -36

 المشروع هو نقطة التركيز -أ

 غياب وحدة القيادة -ب

 هم للمشروعالعاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائف -ج

 وجود وحدة الهدف -د

 

 وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادة من سلبيات تنظيم المشروع :   -37

 الوظيفي  -أ

 المصفوفي  -ب

 الحركة  -ج

 المنظمة   -د

 

 مدير المشروع والمدير الوظيفي: توازن القوى بين ........ من سلبيات تنظيم -38
 المستقل -أ
 الوظيفي -ب
 المصفوفة -ج
 الحلزوني -د
 

 قد يؤدي هذا النوع من التنظيم الى وجود مشكله في مبدا وحده القياده .... من سلبيات التنظيم:   -39
 االفتراضي -أ

 المستقل -ب
 المصفوفي  -ج
 اإلداري    -د
 

 :..على أساس . يتم اختيارةشروع الشكل التنظيمي المناسب للم -40

 اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع يتم اختيارها على أساس:

 ة المرتبطة بكل هدف داخل المشروعتحديد المهام األساسي -أ

 نوعية المنافسين -ب

 أراء الموردين -ج

 العالقات الشخصية داخل المنظمة -د

 

 للمشروع: المناسب الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن التي المعايير من -41

 التنظيمي: الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن يالت المعايير أحد

 المصفوفي التنظيم -أ

 المستقل التنظيم -ب

 المرغوبة المخرجات نوع تحدد التي األهداف صياغة طريق عن المشروع تعريف -ج

 الوظيفي التنظيم -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  24   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الصيغة التنظيمية المثلى للمشروع هي: -42

 التنظيم الوظيفي -أ

 التنظيم المستقل -ب

 الجغرافي -ج

 عناصر عدة على يعتمديمكن اعتبارها االمثل الختيار الشكل التنظيمي للمشروع ألن ذلك  التوجد صيغة -د

  المتاحة والموارد األم للمنظمة الثقافي والتوجه كطبيعة المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  25   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة الرابعة
  وظيفة: هي تحقيقها يمكن التي االهداف وضع فيها يتم التي الوظيفة -43

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 الرقابة  -ج

   التوجيه   -د

 

 اول وظيفة من وظائف اإلدارة: -44

 الرقابة  -أ

 التنظيم  -ب

 التخطيط  -ج

 القيادة  -د

 

 هي وظيفة: –وظيفة تساعد المنظمة بشكل أكبر على التغير والتكيف مع البيئة  -45
 التخطيط -أ

 التنظيم -ب
 التوجيه -ج
 الرقابة -د

 
 :المقصود بتحسين تركيز المنظمة ومرونتها في عملية التخطيط هو ... -46

 التنسيق -أ

 إدارة المهام -ب

 الرقابة -ج

   قدرة المنظمة على التكيف -د
 

 

 وظيفة تهتم باقتناص الفرص هي وظيفة: -47
 التخطيط  -أ

 التنظيم -ب
 التوجية -ج
 الرقابة -د
 

 (: 1443 – 1439شركة االحساء للتنمية الزراعية شكلت لجنة لوضع خطة لالعوام )  -48
 تشغيلية  -أ

 تكتيكية -ب
 استراتيجية -ج
 قصيرة المدى -د
 

  :تيجية هي نوع من أنواع الخطط حسب...الخطة اإلسترا -49

 األداء -أ

 مستوى الشمولية والتفصيل -ب

 اإلستخدام -ج

 الفترة -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  26   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  :" متكررة غير" – االستعمال مجال حسب- منها التخطيط ألنواع كثيرة متعددة تصنيفات هناك -50

 السياسات -أ

       االجراءات -ب

  المشاريع -ج

  القواعد -د

 

 وضع خطه فانه يمارس وظيفة:عندما يقوم المدير بالتنبؤ واالستعداد له ب -51

 القيادة -أ

 الرقابة -ب

 طيطالتخ -ج

 التنظيم -د

 

 وظيفة تهتم بالتنبؤ بالمستقبل بشكل أكبر: -52

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 الرقابة -ج

 القيادة -د

 

 الى:يصنف التخطيط حسب النشاط  -53

 خطة استراتيجية وخطة تكتيكية وخطة تشغيلية -أ

 االجل ومتوسطة وقصيرةخطة طويلة  -ب

 تعمالمتكررة وغير متكررة االس -ج

 اقتصادي ومالي وانشائي وصناعي -د

 

 خطة تمتد الكثر من ثالثة سنوات هي خطة:  -54

 قصيرة االجل  -أ

 متوسطة االجل  -ب

 طويلة االجل  -ج

 تشغيلية  -د

 

 القواعد هي عبارة عن خطة: -55

 مالية -أ

 إستراتيجية -ب

 غير متكررة االستعمال   -ج

 متكررة االستعمال    -د

 

 طة:تسمى خ –قسم التصنيع وضع خطة لمدة شهرين  -56
 طويلة المدى -أ
 متوسطة المدى -ب
 شبه متوسطة المدى -ج
 قصيرة المدى -د
 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  27   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 خطة غير متكررة االستعمال: -57

 السياسات والقواعد -أ

 السياسات -ب

 القواعد -ج

 البرامج -د

 

 التخطيط النشاء مجموعة مدارس داخل مدينةٍ ما ،، تخطيط حسب:   -58

 الشمولية والتفصيل  -أ

 تكرار االستعمال  -ب

 النشاط   -ج

  اإلجراءات   -د

 

 .. الخ ( هو تصنيف حسب:   -مالي  –تصنيف التخطيط الى تخطيط ) صناعي  -59
 الفتره الزمنيه -أ

 النشاط  -ب
 االستعمال  -ج
 الشمول والتفصيل  -د
 

 المرحلة االولى من مراحل اعداد المشروع:   -60

 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 إعداد الخطة اإلبتدائيه -ب

 إعداد الخطة المركبه  -ج

 ائيه للمشروعإعداد الخطة النه   -د

 

 تحديد المدى الفني للمشروع _ في الغالب يتم في مرحله:   -61
 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 اعداد الخطه االبتدائيه للمشروع -ب
 اعداد الخطه المركبه للمشروع   -ج
 اعداد الخطه النهائيه للمشروع   -د

 

  :االجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوة من ... -62

 اإلدارة العليا -أ

 نالزبو -ب

 اإلدارة الوسطى -ج

 فرق العمل -د

 

                                                                                                مناقشة: يتم التأسيسي االجتماع عقد في -63

 للمشروع العريضة الخطوط -أ

 المشروع تفاصيل -ب

 المشروع جدولة إقرار  -ج

 المشروع موازنة إقرار   -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  28   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :يتضمن االجتماع حصاد فأن التأسيسي االجتماع عقد مرحلة في المشروع خطة اعداد ضمن -64

 مرحلة عقد االجتماع التأسيسي، يتم فيها: –من مراحل إعداد المشروع  -65

 المهمات من مجموعة الى المشروع تجزئة -أ

 العمل حزم من مجموعة الى المهمة تجزئة -ب

 المشاريع من مجموعة الى البرنامج تجزئة -ج

 للمشروع الفني المدى تحديد -د

 

 :وجداول غير نهائية يتم في مرحلة موازنات للمشروع ووضعتحديد المدى الفني  -66

 عقد االجتماع التأسيسي -أ

 اعداد الخطة االبتدائية -ب

 اعداد الخطة المركبة للمشروع -ج

 اعداد الخطة النهائية للمشروع -د

 

  :في عملية اعداد الخطة االبتدائية يتم ... -67

 رنامجتجزئة المشروع الى ب -أ

 تجزئة المشروع الى مهمات -ب

 تجزئة المشروع الى حزم عمل -ج

 تجزئة المشروع الى وحدات عمل -د

 

  :يتم تجزئة هيكل العمل من خالل تحليلة... -68

 أفقيا   -أ

 من األسفل إلى األعلى -ب

 هرميا من أعلى إلى أسفل -ج

 بطريقة غير منظمة -د

 

 :يتم تجزأة المهمة إلى مجموعة من... -69

 األنشطة -أ

 شاريعم -ب

 مهام -ج

 لحزم عم -د

 

 يتم تجزئة وحدات العمل الى:   -70

 مهام -أ

 أنشطة -ب

 حزم عمل   -ج

 مشاريع   -د

 

 :إلى العمل هيكلة تجزئة مفهوم وفق المشروع تجزئة يتم -71

 برامج -أ

 انشطة -ب

 مهام -ج

 عمل وحدة -د

 

 الى: العمل وحدة تجزئة يتم العمل هيكل تجزئة مفهوم وفق -72

 عمل حزمات -أ

 انشطة -ب

 مهمات -ج

 مشاريع -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  29   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 من:  يتم تجزئة المهمة الي مجموعة -73

 األنشطة  -أ

 المشاريع  -ب

 المهام  -ج

 حزم عمل  -د

 

 الى:بناء على مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة حزمة العمل  -74

 مجموعة وحدات العمل -أ

 مجموعة من االنشطة -ب

 مجموعة مهام -ج

 مجموعة برامج -د

 

 تجزئة:   يتم العمل هيكل تجزئه مفهوم ووفق االبتدائية الخطة اعداد عند -75

              لبرامجا من مجموعة الى المشاريع -أ

 المشاريع من مجموعة الى لبرامجا -ب

   مشاريع مجموعة الى المهمة -ج

           المهام مجموعة الى العمل حزمة    -د

 

 قيم ألنشطة العمل ألي مستوى تسمى في بعض األحيان: -76

 مشاريع  -أ

 حزم العمل  -ب

 مهام  -ج

 أنشطة  -د

 

  :...المرحلة االساسية الثالثة هي  للمشروع،عند اعداد خطه  -77

 اعداد الخطة االبتدائية -أ

 اعداد الخطة النهائية -ب

 اعداد الخطة المركبة -ج

 عقد االجتماع التأسيسي -د

 

  يتم: للمشروع المركبة الخطة اعداد مرحلة في -78

 العمل تجزئة مفهوم على بناء الخطة اعداد -أ

 للمشروع العريضة الخطوط مناقشة -ب

       المخاطر ادارة فريق تشكيل -ج

 المرفوعة يةاالبتدائ الخطة تدقيق -د

 

  :الخطة الرئيسة للمشروع هي... -79

 عقد اإللتزام في المشروع -أ

 االستراتيجية -ب

 الخطة التكتيكية -ج

 الخطة التشغيلية -د

 

 يطلق مسمى دستور المشروع على:    -80

 الخطة النهائية للمشروع  -أ

 الخطة الوسطى  -ب

 الخطة الزمنيه  -ج

 الخطة التشغيليه   -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  30   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 هي:الخطة الرئيسية للمشروع  -81

 لزمنيةالخطة ا -أ

 الخطة الوسطى -ب

 الخطة التكيتيكة الناجحة -ج

 دستور المشروع -د

 

 المشروع: خطة اعداد مراحل من مرحلة اخر -82

 النهائية الخطة مراجعة مرحلة -أ

 للمشروع المركبة الخطة مرحلة -ب

 للمشروع النهائية الخطة مرحلة -ج

 الرئيسة الخطة اعداد مرحلة -د

 

  النهائية: الخطة مراجعة تسمى -83

 الخطة الرئيسة -أ

 طيط الالحقالتخ -ب

 الخطة االبتدائية  -ج

 الخطة المركبة    -د

 

 بعد االنتهاء من المراجعه النهائيه للخطه:   -35
 يمكن تعديلها بأوامر مباشره من مدير المشروع  -أ

 يمكن تعديلها بأوامر مباشره من مدير الموظفين  -ب
 اليجوز التعديل اال بما يسمى بأوامر التغير  -ج
 لى االطالق اليمكن تعديلها ع   -د
 

 مرحلة تسمى بالتخطيط الالحق هي مرحلة: –من مراحل إعداد خطة المشروع  -84

 مراجعة الخطة النهائية -أ

 إعداد الخطة االبتدائية -ب

 إعداد الخطة المركبة للمشروع  -ج

 إعداد الخطة النهائية للمشروع   -د

 

  :واحدة من التالي ليست من عناصر خطة المشروع... -85

 اهداف المشروع -أ

 هج العامالمن -ب

 لتعاقديةاألوجه ا -ج

 أوجه توزيع االرباح -د
 

 المشروع: خطة عناصر من -86

 فقط عام العرض -أ

 فقط التعاقدية األوجه -ب

 التعاقدية واالوجه واالفراد العام العرض -ج

 فقط االفراد -د
 

  -يتضمن: قصير ويكون على شكل ملخص  –م االعرض الع –من عناصر خطة المشروع  -87

 غايات المشروع فقط -أ

 ات بأهداف المنظمة األم فقطعالقات الغاي -ب

 فقط وصفات لالسلوب االداري والتنظيمي الذي سيستخدم في المشروع    -ج

 غايات المشروع وعالقات الغايات بأهداف المنظمة وصفات لألسلوب االدراي الذي يستخدم في المشروع   -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  31   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 سلسلة الوسائل والغايات .... تعنى بـ:    -88

 هرمية األهداف  -أ

 قت المتاح موازنة الو -ب

 موازنة  -ج

 مقياس األداء وتحديد االنحرافات   -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  32   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة الخامسة
 هي:عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع  -1

 أهداف المشروع -أ

 تنظيم المشروع -ب

 جدولة المشروع -ج

 رقابة المشروع -د

 

 جدوله المشروع تعني باألساس بإدارة:  -2
 عمواصفات المشرو -أ

 أموال المشروع -ب
 وقت المشروع  -ج
 عالقات المشروع  -د
 

  واحدة من التالي ليست من منافع جدولة المشروع...؟ -3

 منسق للتخطيط والتوجيه إطار -أ

 لة عدم تداخل انشطة ووحدات العملتبين حا -ب

 المشروع الى الخبراتالوقت الذي يحتاج فيه  -ج

 توفير خطوط اتصال اوضح -د

 

 الى:تشير جدولة المشروع  -4

 يان تفصيلي بالمواد الضرورية التي يحتاجها المشروعب -أ

 بيان تفصيلي بالمواد الضرورية المتواجدة في المخازن -ب

 الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات -ج

 حساب تفصيلي بالكلف التي يحتاجها المشروع -د

 

 تساعد ........ في تحديد التاريخ المتوقع النهاء المشروع: -5
 الموازنة -أ

 المشروع -ب
 المواصفات -ج
 الجدولة -د
 

 وفيها: التخطيط مرحلة – المشروع جدولة مراحل من -6

 متجانسة وحدات الى المشروع انشطة تحليل -أ

 مخطط هو ما وفق تنفيذه تم قد العمل كان إذا فيما التحقق -ب

 المادية الموارد تخصيص -ج

 مشروعال أنشطة من نشاط لكل الالزمة والبشرية المادية الموارد تخصيص -د

 

   في مرحله جدولة االنشطة يتم...؟ -7

 يتم:احد مراحل جدولة المشروع وفيها  –مرحلة جدولة االنشطة 

 ديد الوقت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع تح -أ

 التحقق فيما كان العمل تم تنفيذة -ب

 تحليل انشطة المشروع -ج

 االنشطة الالزمة إلنجاز المشروع تحديد -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  33   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 زم النجاز كل نشاط من انشطه المشروع تحديد الوقت الال -8
 يتم في مرحله:  
 التخطيط  -أ

 جدوله االنشطه  -ب
 الرقابه   -ج
 المتابعه   -د

 

  الرقابة في جدولة المشروع تهدف إلى...؟ -9

 تحديد الوقت الالزم النجاز كل نشاط من انشطة المشروع -أ

 تحليل أنشطة المشروع الى وحدات  -ب

 مشروعتقدير التكاليف الكلية إلنجاز ال -ج

 لعمل قد تم تنفيذة وفق ما خطط لهالتحقق فيما إذا كان ا -د

 

 عندما يقوم مدير بعملية الرقابة، فإن أخر مرحلة يقوم بها: -10

 تحديد معايير الرقابة -أ

 تصحيح الالزم إذا تطلب االمر ذلكاجراء ال -ب

 قياس االداء -ج

 مقانة بين االداء الفعلي والمخططال -د

 اخر مراحل جدولة المشروع:   -11

 طالتخطي -أ

 جدولة المشروع -ب

 الرقابة  -ج

 تنظيم المشروع -د

 

 المشروع: جدولة طرق من -12

 األنشطة -أ

 العمل هيكلة -ب

 الجدولة -ج

 الشبكية البرمجة -د

 

 الى: الشبكية البرمجة طريقة تقسم -13

 جانت وطريقة بيرت أسلوب -أ

 جانت وطريقة الحرج المسار اسلوب -ب

 التفاؤل وأسلوب جانت طريقة -ج

 الحرج المسار وأسلوب بيرت أسلوب -د

 

   لجدولة المشروع قائمة على الشبكات: طريقة -14

 بيرت -أ

 جانت -ب

 كرفت  -ج

 األنشطه  -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  34   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 هي طريقة: –تستخدم ثالثة أوقات محتملة إلنهاء كل نشاط من المشروع   -15
 جانت -أ
 المسار الحرج -ب
 بيرت -ج
 دلفي  -د

 

 جدولة في الطرق اقدم احدى وهي معقدة والغير البسيطة بالمشاريع الخاصة والجدولة للتخطيط اداة تعتبر -16

                                                     هي: االنشطه

                       الشبكية البرمجة -أ

                       جانت خرائط -ب

   الحرج المسار اسلوب  -ج

  بيرت اسلوب   -د

 

 تعتبر اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع -17
 ...... هي: 

 جانت -أ
 بيرت -ب
 ب المسار الحرجاسلو -ج
 اسلوب بيرت -د
 

 تهدف خرائط "جانت" إلى...: -18

 تحديد التكاليف -أ

 تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة -ب

 المشروعرسم هياكل  -ج

 في تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمن تحديد مدى التقديم -د

 

 تتكون .... من محورين احدهما افقي واألخر عمودي:  -19
 أسلوب المسار الحرج  -أ

 أسلوب بيرت -ب
 رفتطريقه ك  -ج
 خرائط جانت  -د
 

 أحدهما: محورين تحديد يتم جانت خرائط في -20

 الزمن عليه يظهر أفقي -أ

 الكلف عليه يظهر عمودي -ب

 المواصفات عليه يظهر عمودي -ج

 األنشطة عليه يظهر أفقي -د

 

 جانت: خرائط في العمودي المحور يظهر -21

         النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -أ

     النشاط بداية دتحدي مع النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -ب

                      اتمامها الواجب االنشطة انواع -ج

 نشاط لكل والنهاية البداية تحديد مع النشاط لتنفيذ الالزم الزمن -د

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  35   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 تدل:ترسم خرائط جانت على شكل مستطيل  -22

 بدايته على نهاية النشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط  -أ

 نشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وطول المستطيل على وقت النشاط بدايته على نهاية العمل بال -ب

بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وعرض المستطيل على اجمالي وقت  -ج

 النشاط 

قت الالزم بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الو -د

 النجاز النشاط 

 

 

 ....:الشكل التالي -23

 
 الشبكيه. البرمجةيساعد في وضع  -أ

 يساعد في رسم خريطة جانت. -ب

 يساعد في رسم المسار الحرج.   -ج

 يساعد في رسم المسار الغير الحرج.    -د

 

 

 

 على: قائمة شبكية مخططات هي األعمال شبكات مفهوم -24

 واألحداث األنشطة أساس -أ

 والتنسيق نالتعاو أساس -ب

 المشروع أعمال نجاح مفهوم أساس -ج

 التواصل و االتصال أساس -د

 

 ليست من خصائص انشطة المشروع...:واحدة من التالي  -25

 التتابع -أ

 التشابه -ب

 التعقيد -ج

 الترابط -د

 

 :من خصائص انشطة المشروع... -26

 السهولة -أ

 ر مرتبطة فيما بينها على االطالقغي -ب

 اليمكن انجازها -ج

 التتابع -د

 

 ددة تتميز هذه األنشطة بـ:للمشروع أنشطة متع -27

 عدم الترابط  -أ

 السهولة  -ب

 التتابع  -ج

 عدم االعتمادية  -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  36   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 نحتاج إلى أنشطة وهمية .......... عند رسم: -28

 جانت -أ

 النشاط على السهم -ب

 النشاط على القطب -ج

 ال نحتاج إلى أنشطة وهمية أبدا -د

 

 قد نحتاج الى أنشطة وهمية عند رسم النشاط على:   -29

 سهم -أ

 قطب -ب

 لقطبالنشاط على ا  -ج

 ال نحتاج إلى أنشطة وهمية أبدا   -د

 

 عند رسم النشاط يجب أن: -30
 ال يكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف -أ
 يكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف   -ب
 يجب ان يكون هناك ما يسمى بالدوران بين األنشطة -ج
 تداد للخلفيجب ان يكون هناك ما مع يسمى بالدوران بين األنشطة ويكون هناك ما يسمى باالر -د

 
 من اهم القواعد في التصوير الشبكي عند رسم النشاط:    -31

 ان يكون هناك ارتداد للخلف -أ

 ان يكون هناك دوران بين األنشطة -ب

 ان ال يكون هناك دوران بين األنشطة  -ج

 ان يسمح بمعالجة اكثر من مسار محتمل   -د

 

 االنشطه على السهم في طريقه: -32
 كرفت -أ

 جانت -ب
 المسار الحرج  -ج
 بيرت    -د
 

 ال نحتاج الي أنشطة وهمية في: –عند رسم نشاط  -33

 رسم النشاط على السهم  -أ

 رسم النشاط على القطب  -ب

 جانت  -ج

 دائما تستخدم أنشطة وهمية في كل أنواع الرسم  -د

 

  الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟ -34

 
 القطب -أ

 الشكل اإلفتراضي -ب

 السهم -ج

 المدى البعيد -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  37   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  لبياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟الشكل ا -35

 
 القطب -أ

 اليمين -ب

 السهم -ج

 المدى البعيد -د

 حسب الشكل التالي ...؟  -36

 
 

 Aال يمكن البدء بهما اال بعد االنتهاء من النشاط  Cو Bالنشاط  -أ

 Cال يمكن البدء بهما اال بعد االنتهاء من النشاط  AوBالنشاط   -ب

 Cو  Bبعد االنتهاء من النشاط  ال يمكن البدء به اال A النشاط   -ج

 Bاو  Cال يمكن البدء به اال بعد االنتهاء من النشاط  Aالنشاط  -د

 

  حسب الشكل التالي...؟ -37

 

 
 Aال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Bوالنشاط  Bال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاط  Cالنشاط  -أ
 Bال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Dوالنشاط  BوAان ال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاط Cالنشاط  -ب

 Bال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Aوالنشاط  DوBال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان  Cالنشاط  -ج

 Cال يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط  Bوالنشاط  BوAال يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان  Dالنشاط  -د

 

 

  لشكل التالي...؟حسب ا -38

 
 Dو  Bو  Aال يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات  Cالنشاط  -أ

 Cو  Bو  Aال يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات  Dالنشاط   -ب

 Bو  Aال يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان    Dو Cالنشاط  -ج

 Bو  Cال يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان    Dو Aالنشاط  -د

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  38   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :الحدث هو ... -39

 تتابعةعبارة عن سلسلة من االنشطة الم -أ

 لحظة البدء بنشاط -ب

 يترتب على تاخيرة تاخير المشروع نشاط -ج

 نشاط ليس له وجود -د

 

    :هو منه االنتهاء لحظة او معين بنشاط البدء لحظة -40

                 الحدث -أ

    المسارا -ب

                 الحرج المسار  -ج

  الوهمي النشاط   -د

 

 هو: المسار -41

 منه االنتهاء لحظة او معين بنشاط البدء لحظة -أ

 نهايته ونقطة المشروع بدء نقطة بين تربط التي المتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة -ب

 ككل إتمامه ونقطة بالمشروع البدء نقطة بين تربط التي المتتابعة األنشطة من سلسلة  -ج

 الوهمي النشاط هو  -د

 

 ..... هو سلسلة من األنشطة المتتابعة: ........... -42

 الحدث  -أ

 النشاط الوهمي  -ب

 النشاط الحرج  -ج

 المسار  -د

 

 :المسار الحرج هو ... -43

 مسار ممكن. أقصر -أ

 اطول مسارممكن. -ب

  مسار منقطع. -ج
 مسار اليحتوي على كل نشاطات المشروع -د

 

 هو: -أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي  -44
 المسار -أ
 جالمسار الحر -ب
 المسار الوهمي -ج
 المسار الحقيقي -د

 

 نهايته:......... هو سلسلة من األنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة  -45

 المسار الحرج  -أ

 الحدث  -ب

 النشاط الوهمي  -ج

 النشاط الحرج   -د

 

 :هو ككل المشروع تأخير تأخيره على يترتب الذي النشاط -46

 الوهمي النشاط -أ

 مهمال النشاط -ب

 الحرج النشاط -ج

 المسار -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  39   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :الحرج هو ...النشاط  -47

 نشط وهمي. -أ

 لحظة البدء بالنشاط. -ب

 النشاط الذي يترتب على تاخيرة تاخير المشروع ككل   -ج

 لحظة انتهاء المشروع. -د

 

  :الذي النشاط هو الوهمي النشاط -48

 وجود له ليس نشاط هو -أ

 وقت الى يحتاج نشاط -ب

 موارد الى يحتاج نشاط  -ج

 متصل سهم شكل على يرسم   -د

 

 نشاط ال يحتاج الي وقت وموارد هو النشاط: -49

 النشاط الوهمي  -أ

 النشاط الحقيقي  -ب

 النشاط الحرج  -ج

 المسار الحرج  -د

 اليحتاج الى وقت وموارد:   -50
 النشاط الوهمي -أ

 النشاط -ب
 المسار  -ج
 المسار الحرج   -د

 

 يستخدم لتسهيل رسم الشبكة وبيان العالقة بين االحداث:   -51

 المسار -أ

 اط الوهمي النش -ب

 المسار الحرج   -ج

 النشاط الحرج  -د

 

 هو: -يستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العالقة بين االحداث  -52
 المسار -أ
 المسار الحرج -ب
 النشاط الوهمي -ج
 النشاط -د

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  40   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة السادسة
 :في النهاية وحدث البداية حدث عليها يطلق التي وهي معين نشاط ونهاية بداية على لتدل الدوائر تستخدم -1

 الحرج المسار أسلوب -أ

 بيرت أسلوب -ب

 جانت أسلوب -ج

 األعمال شبكة أسلوب -د

 

 اسلوب: في النشاط إلتمام الالزم للوقت) واحد ثابته( رقم أرقام تقديرات عمل يتم -2

 الحرج المسار -أ

 بيرت -ب

 جانت -ج

 األعمال شبكة -د

 

 ايه المشروع هو:  وهو يبدا من بدايه المشروع وينتهي عند نهالذي  يربط بين االنشطه الحرجه  -3
 المسار الحرج -أ

 المسار الغير الحرج -ب
 النشاط المهم  -ج
 النشاط الغير حرج   -د
 
 يسمي: -عدم وجود فائض زمني في أي مهمة على هذا المسار  -4

 المسار الوهمي -أ
 المسار الحرج  -ب
 المسار الحقيقي -ج
 المسار -د

 
 يتم تقدير زمن واحد النهاء كل مهمه في طريقه: -5
 المسار الحرج -أ

 بيرت -ب
 كرفت   -ج
 المتوسط المتحرك    -د

 
   المسار الحرج: -6

 الوقت الفائض لديه عشرة -أ

 الوقت الفائض لديه عشرون  -ب

 لديه أوقات فائضة  -ج

 ليست لديه أوقات فائضة    -د

 

 هناك: الحرج المسار طريقة باستخدام -7

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء واحد وقت -أ

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء وقتين -ب

 المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات ثالثة -ج

  المشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات أربعة -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  41   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 هو المسار: –أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي  -8

 الحرج -أ

 الغير حرج -ب

 الغير مهم  -ج

 الغير الوهمي   -د

 

 

             هو: الحرج المسار داماستخ من الرئيسية الفائدة -9

   المشروع إلنهاء الالزم بالوقت التنبؤ -أ

 بالكلف تفصيلي بيان وضع -ب

 بالمواصفات تفصيلي بيان وضع  -ج

 والمواصفات بالكلف تفصيلي بيان وضع   -د

 

 أبكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط هو: -10

 خرة للنشاطالنهاية المتأ -أ

 البداية المبكرة للنشاط -ب

 النهاية المبكرة للنشاط  -ج

 اية المتأخرة للنشاطالبد   -د

 

 أبكر وقت ممكن أن ينتهي به ذلك المشروع هو: -11

 النهاية المتأخرة للنشاط -أ

 البداية المتأخرة للنشاط -ب

 النهاية المبكرة للنشاط -ج

 البداية المبكرة للنشاط -د

 

   هو...؟ ESالتالي في الشكل  -12

 
 النهاية المبكرة للنشاط -أ

 النهاية المتأخرة للنشاط -ب

 اطالبداية المتأخرة للنش -ج

 البداية المبكرة للنشاط -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  42   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

   هو...؟LF في الشكل التالي   -13

 
 

 النهاية المبكرة للنشاط -أ

 النهاية المتأخرة للنشاط -ب

 البداية المتأخرة للنشاط -ج

 البداية المبكرة للنشاط -د

 

  هي:البداية المتأخرة للنشاط  -14

 الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط -أ

 دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككلأقصى تأخير في زمن بداية النشاط  -ب

 أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط -ج

  الوقت الفائض -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هي ككل المشروع تنفيذ زمن في تأخير إلى دالك يؤدي أن دون النشاط نهاية زمن في تأخير أقصى -15

 المبكرة النهاية -أ

 المتأخرة النهاية -ب

 المتأخرة البداية -ج

 المبكرة البداية -د

 

 المتأخرة: يةبالنها يقصد -16

 ككل المشروع تنفيذ زمن تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط نهاية زمن في تأخير قصىا -أ

 نشاط كل به يبدا ان ويمكن وقت أبكر -ب

 النشاط ذلك به ينتهي ان ممكن وقت أبكر  -ج

 ككل المشروع تأخير الى ذلك يؤدي ان دون النشاط بداية زمن في تأخير اقصى   -د

 

  تساوي: نشاط ألي لمبكرةا النهاية تكون -17

    صفر -أ
                     الخيار اتذكر ال -ب
        لإلنجاز الالزم الزمن منها مطروحا للنشاط المبكرة البداية  -ج
 لإلنجاز ذلك النشاط الالزم الزمن لها مضافا للنشاط المبكرة البداية   -د
 

 
 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  43   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المبكرة:ا نأخذ النهاية من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فانن أكثرفي حال وجود  -18

 األقصر زمنا -أ

 األطول زمنا -ب

 األقصر واألطول -ج

 متوسط االزمان -د

 

 :المشروع تساوينشاط في بكرة ألول البداية الم -19

 عشرة  -أ

 عشرون -ب

 ثالثون -ج

 صفر -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  44   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة السابعة
        اسلوب: في وعالمشر انشطة من نشاط كل إلنهاء محتملة اوقات ثالثة تحديد يتم -1

 جانت -أ

             الحرج المسار -ب

        بيرت -ج

 وبيرت الحرج والمسار جانت -د

 

 تعتمد على توزيع بيتا االحتمالي:     -2

 كرفت -أ

 جانت -ب

 بيرت  -ج

 المسار الحرج   -د

 

 أسلوب:اسلوب يفترض عدم وجود وقت واحد النجاز النشاط نظرا لعدم التأكد هو  -3

 جانت  -أ

 المسار الحرج -ب

 بيرت -ج

 جانت والمسار الحرج وبيرت -د

 

  واحدة من التالي ليست من االوقات المحتملة النهاء النشاط...؟ -4

 الوقت المتفائل -أ

 الوقت الضائع -ب

 الوقت المتشائم -ج

 الوقت االكثر احتماال -د

 

  فائل هو...:الوقت المت -5

 الوقت المتفائل هو: -6

 وقت غير محدد -أ

 وقت ممكن لتنفيذ النشاط أقصر -ب

 فيذ النشاطاطول وقت ممكن لتن  -ج

 متوسط وقت النشاط   -د

 

 أطول وقت ممكن لتنفيذ المشروع:   -7

 الوقت المتفائل  -أ

 الوقت المتشائم -ب

 الوقت األكثر احتماال    -ج

 الوقت األقل احتماال     -د

 

 هو: المتشائم الوقت -8

  النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت -أ

  المشروع إلنهاء احتماال االكثر الوقت -ب

  المشروع صالح غير في المؤثرة الظروف جاءت إذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اطول هو -ج

 المشروع صالح المؤثرة الظروف جاءت إذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت أقصر -د

 
 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  45   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

في غير صالح المشروع  أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثره غير مواتيه وعملت -9
 .. هو الوقت:  

 الحقيقي -أ
  المتفائل -ب
 المتشائم   -ج
 األكثر احتمالي  -د

 

 حاصل جمع التباينات التي تقع على المسار الحرج هو تباين:   -10
 النشاط األول  -أ

 النشاط الغير حرج  -ب
 االنشطه الغير حرجه   -ج
 المشروع ككل    -د

 

 المشروع بإحتساب...؟التباين الوقات  يتم احتساب -11

 يتم احتساب التباين ألوقات المشروع باحتساب:

 التكلفة -أ

 وقت نهاية المشروع -ب

 التباين للنشاط األول فقط -ج

 ل نشاط من النشطة الحرجة للمشروعالتباين لك -د

 

 من أنشطة المشروع:   في أسلوب بيرت يتم احتساب التباين لكل نشاط   -12

 بجمع تباينات األنشطة التي تقع على المسار الحرج -أ

 بجمع التباينات التي ال تقع على المسار الحرج -ب

 لفةالتك  -ج

 وقت نهاية المشروع    -د

 

 :عملية التسريع تبدا باألساس على -13
 النشاط الوهمي -أ

 المسار الوهمي -ب
 المسار الحقي  -ج
 المسار الحرج    -د
 

 تسريع المشروع يقصد بها: -14
 تخفيض موازنة المشروع. -أ
 تضخيم موازنة المشروع -ب
 تسريع وقت انهاء المشروع  -ج
 روع فقط.إضافة وقت الى الوقت المحدد إلنهاء المش -د

 

 ريع المشروع هو...:المقصود بتس -15

 تقليل التكاليف -أ

 وقت إنتهاء المشروع تسريع -ب

 االهتمام بالمواصفات فقط -ج

  إلغاء بعض النشاطات -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  46   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يستلزم: المشروع إتمام وقت تخفيض -16

 المشروع تكاليف تخفيض -أ

 الموارد تقليل -ب

 الوقت زيادة -ج

 إضافية موارد -د

 

 المشروع: تسريع أسباب من -17

 فقط الزبون طلب -أ

 االساس من المشروع جدولة في خطا وجود -ب

 االساس من المشروع جدولة في خطا ووجود الزبون طلب -ج

 المشروع انتهاء -د

 

 :أسباب تسريع المشروع -18

 عدم وجود خطأ في جدولة المشروع -أ

 ناء على طلب الزبون فقطب -ب

 الزبون وتغييرات قانونية حكومية وجود خطأ في جدولة المشروع وبناء على طلب  -ج

 رات قانونية وتشريعات حكومية فقطتغيي   -د

 

      ككل: المشروع تنفيذ تأخر الى يؤدي قد الداخلية البيئية عوامل من عامل -19

  الموادتأخر الموردين في تسليم  -أ

            السيولةعدم توفر  -ب

                      مناخيةظروف    -ج

 حكوميةشريعات     -د

 

 جب اخضاعه لـمبدأ:  عملية تسريع المشروع قرار ي -20

 الكلفة والمنفعة -أ

 الكلفة فقط -ب

 المنفعة فقط  -ج

 

 عامل من عوامل البيئة الخارجية قد يؤدي الى تأخر تنفيذ المشروع ككل: -21

 تغييرات قانونية حكومية تتعلق بالمشروع  -أ

 مشاكل فنية داخلية بالمشروع -ب

 يابات العمالغ -ج

 ضعف ادارة المشروع -د

 

  ان عملية تسريع المشروع...؟ -22

 المسار:عملية التسريع تبدأ باألساس على 

 عملية التسريع تبدأ باألساس على المسار:

 عمليه التسريع تبدا باألساس على:        
 على المسار الحرج تبدأ -أ

 على المسار الغير الحرج تبدأ -ب

 المسار الحرجعلى خارج  تبدأ -ج

 بتقصير االنشطة الغير حرجة تبدأ -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  47   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 لمشروع:  يقصد بعملية تسريع انهاء ا -23

 تطويل المسار الحرج  -أ

 تقصير المسار الحرج  -ب

 متوسط المسار الحرج  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  48   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة الثامنة
  :المشروع هو... وازنةمالهدف من وضع  -1

 إحتساب فترة المشروع -أ

 تحديد المواصفات -ب

 إدارة فرق العمل -ج

 تقدير تكلفة المشروع -د

 

 تتعلق بـ: –ت االحتياج الى استخدامها تقدير كلفة المشروع وتحديد الموارد واوقا -2
 المواصفات -أ
 الجدولة -ب
 الموازنة  -ج
 المخاطرة -د

 

 عملية تقدير تكلفة المشروع تتضح في:   -3

 جدولة المشروع  -أ

 موازنة المشروع -ب

 هيكل المشروع  -ج

 إدارة المشروع   -د

 

 طريق: عن وادارتها الكلف عن التعبير يتم -4

 إدارة كلف المشروع تتم عن طريق:

 لمشروعا جدولة -أ

 المواصفات جدولة -ب

 االجتماعات جدولة -ج

 المشروع موازنة -د

 

 أول خطوات تحديد موازنة المشروع:   -5

 التنبؤ بالموارد الالزمة لتنفيذ المشروع  -أ

 التنبؤ بأثر التضخم على هذه الموارد  -ب

 التنبؤ بالمخاطر المحتملة  -ج

 التنبؤ بوقت الحاجة للموارد    -د

 

  :ئد موازنة المشروع...واحدة من التالي ليست من فوا -6

 اداة تخطيط -أ

 اداة تخصيص الموارد -ب

 اداة رقابة -ج

 اداة تسويق -د

 

  المشروع: موازنة فوائد من -7

 ءاالدا قياس -أ

 الشركةتحسين موقع  -ب

 قياس الجودة  -ج

 سرعة االنجاز  -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  49   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 طريقه تعتمد على التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه بشكل:   -8
 المخصصات التقديريه  -أ

 ى األسفلمن األعلى ال -ب
 من األسفل الى األعلى  -ج
 من األعلى الى المتوسط   -د

 
 طريقة تعتمد بشكل اكبر على التجارب السابقة والبيانات التاريخيه -من طرق إعداد الموازنه التقديريه  -9

 هي طريقة:
 المخصصات التقديرية -أ
 من االعلى الى االسفل ومن االسفل الى االعلى -ب
 من االعلى الى االسفل -ج
 سفل الى االعلىمن اال -د
 

  :صصات التقديرية على...تعتمد طريقة المخ -10

 ن قبل المستويات االدارية العليالتنفيذ المشروع م تقدير المبالغ المالية -أ

 عض البيانات التاريخيةبحسب التجارب السابقة و تقدير المبالغ المالية -ب

 السفلىن قبل المستويات االدارية لتنفيذ المشروع م تقدير المبالغ المالية -ج

 مستويات االدارية العليا والسفلىلتنفيذ المشروع من قبل ال تقدير المبالغ المالية -د

 

 :الطريقة وبهذه التقديرية المخصصات طريقة الموازنة اعداد طرق من -11

 التاريخية والبيانات السابقة التجارب على تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم -أ

 المشروع على المشرف قبل من للمشروع المخصصات تقدير يتم -ب

  الدنيا االدارية المستويات قبل من للمشروع المخصصات تقدير يتم -ج

 العمل هيكل تجزئة على الموازنة اعداد تعتمد -د

 

طريقة من طرق اعداد الموازنة التقديرية من مزاياها انها طريقة لتدريب المستويات اإلدارية العليا على  -12

 التخطيط واتخاذ القرار:

 خصصات التقديرية طريقة الم -أ

 طريقة الموازنة من األعلى الى األسفل -ب

 طريقة تحاليل مختصين -ج

 تقديرات رياضية -د

 

 أسلوب: استخدام الى تميل فإنها مركزية اإلدارة كانت إذا -13

 التقديرية المخصصات طريقة -أ

  المتاحة المخصصات طريقة -ب

 أسفل الى اعلى من الموازنة اعداد طريقة -ج

 اعلى الى فلأس من الموازنة اعداد طريقة -د

 

 إذا كانت اإلدارة مركزية فأنها غالبا تستخدم طريقة: –عند اختيار طريقة اعداد الموازنة  -14

 المخصصات التقديرية -أ

 المخصصات المحددة -ب

 من األعلى إلى األسفل -ج

 من األسفل إلى األعلى -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  50   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  طريقة:كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى  -15

 األسفل إلى األعلى -أ

 األسفل األعلى إلى -ب

 المخصصات التقديرية -ج

 المخصصات الحالية -د

 

 فانه في الغالب إلعداد الموازنة يفضل طريقة: –كلما تنوعت أنشطة المشروع بدرجة عالية  -16

 كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجة عالية كلما اصبح بحاجة الى طريقة:  -17

 المخصصات التقديرية -أ

 المخصصات المحددة -ب

 فلمن األعلى إلى األس -ج

 من األسفل إلى األعلى -د

 

لنفترض انك المسؤول عن اعداد الموازنة التقديرية في مشروع كبير و لديه تنوع كبير في انشطته ..  -18
 فان الطريقة المثلى هنا العداد الموازنة التقديرية هي طريقة :

 المخصصات التقديرية -أ
 من األعلى الى األسفل -ب
 من األسفل الى األعلى -ج
 المورادات المخصصة -د
 

 طريقة: استخدام الى حاجة أكثر المشروع أصبح كلما التنوع زاد كلما -19

 أكثربحاجة الى طريقة العداد الموازنة التقديرية كلما تنوع المشروع في انشطته بدرجة عالية كلما أصبح 

 دقة:

 التقديرية المخصصات طريقة -أ

 المتاحة المخصصات طريقة -ب

 أسفل الى األعلى من الموازنة اعداد طريقة -ج

 اعلى الى أسفل من الموازنة اعداد قةطري -د

 

  :التقديرية الموازنات اعداد عوامل من -20

 المشروع حجم -أ

 تكلفة المشروع  -ب

 المشروع عوائد -ج

 جميع ماذكر -د

 

 كلما تنوع المشروع ... من األفضل  -21
 استخدام طريقه:  

 المخصصات التقديريه  -أ
 من األعلى الى األسفل -ب
 من األسفل الى األعلى  -ج
 لمحدده المبالغ ا   -د
 

 

  :واحدة من التالي ليست من اسباب تمويل المشاريع الغير المربحة... -22

 تطوير معرفة جديدة -أ

 تحسين موقع الشركة -ب

 زيادة االرباح -ج

 ممارسة المسؤولية االجتماعية -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  51   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 من األسباب التي يجعل المنظمات تمويل المشاريع  -23
 :غير الرابحة هي

 مساعدة المنافسين -أ
 مساعدة الموردين -ب
 لمنافسين والموردينمساعدة ا -ج
قدم في مجال المشروع ودخول المنافسين في هذا مساعدة الشركة االم في الحصول على موطى  -د

 الحقل
 

 :مشاريع غير مربحة بهدف...تقوم المنظمة بتمويل  -24

 التهرب الضريبي -أ

 دعم الميزة التنافسية -ب

 التدريب  -ج

 إرضاء أطراف في اإلدارة العليا   -د

 

 بسبب: ربحية غير مشاريع يلبتمو المنظمات تقوم -25

 الجودة -أ

 جديدة معرفة تطوير -ب

 المشروع مدير -ج

 المخفضة الكلف -د

 

 من األسباب التي تضطر المنظمات وتجعلها تمويل مشاريع غير ربحية: -26

 تطوير معرفة جديدة -أ

 المنظمة ال تفهم ما تقوم به -ب

 توجد لديها استراتيجيات وسياسات المنظمة ال  -ج

 وليس لديها استراتيجيات وسياسات قوم بهالمنظمة ال تفهم ما ت  -د

 

                                                                         المربحة: غير المشاريع تمويل اسباب من  -27

                                                                                           فقط األم للمنظمة التنافسي الموقع تحسين -أ

                                                                                     فقط األم المنظمة تخدم جديدة تقنية تطوير -ب

                                                          األم المنظمة تخدم جديدة تقنية وتطوير األم للمنظمة التنافسي الموقع تحسين -ج

     العاملين رغبة -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  52   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة التاسعة
 :مل ناجحة داخل المشروع يؤدي إلىوجود فرق ع -1

 صراعات دائمة -أ

 تكاليف عالية -ب

 تحسن مستوى الجودة  -ج

 تأخر في انجاز المشروع   -د

 

  :إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود... -2

 مصاريف غير واضحة -أ

 بداعيةإأفكار  -ب

 إهمال في أداء المشروع -ج

 صراعات مستمرة -د

 

 :واحدة من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل... -3

 يمة اعلى لمخرجات العمل التنظيميتعطى ق -أ

 تقرب وجهات النظر بين االعضاء -ب

 تخلق جو من االنتاج الفكري -ج

 تساهم في بناء التمييز -د

 

 :لـ...تستخدم فرق المهام  -4

 زهامطلوب إنجامهام معينة  -أ

 اإلشراف على وظائف داخل المنظمة -ب

 أعمال خارج المشروع   -ج

 تجنب مخاطر    -د

 فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنهاءه: -5

 موضوع محدد مطلوب إنجازه هي فرق:فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو 

 فرق المهام -أ

 فرق اإلدارة -ب

 رونيةفرع العمل االلكت  -ج

 فرق العمل االفتراضية   -د

 

 هي:الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة  -6

 فرق المهام -أ

 فرق اإلدارة -ب

 فرق العمل االلكترونية -ج

 فرق العمل االفتراضية -د

 

 يسمى فريق: –فريق عمل يعمل ويشرف في وظيفة اإلنتاج والعمليات  -7
 المهام -أ
 اإلدارة -ب
 العمل االلكتروني -ج
 المجال االفتراضي -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  53   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  االفتراضي:  فرق من خصائصها العمل في المجال  -8

   المهامفرق  -أ

        االدارةفرق  -ب

   االلكترونيةفرق العمل   -ج

 فرق العمل   -د

 

  :العمل هي ... أول مرحلة في بناء فريق -9

 تدريب أعضاء الفريق -أ

 التحفيز -ب

 تنظيم الفريق -ج

 لى تكوين فريق عمل.تحليل الحاجة إ -د

 

 مرحلة:   –المرحلة االولى من مراحل بناء فرق العمل  -10
 التشكيل  -أ

 العصف  -ب
 التطبيع   -ج
 االنجاز    -د
 

 في مرحلة: –تكون أهداف المشروع موضوع التساؤل والنقاش  -11

 التطبيع -أ

 العصف -ب

 التشكيل   -ج

 اإلنجاز    -د

 

 مرحلة:ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل تتم في  -12

 مرحلة تكون اهداف المشروع فيها موضع  -13

 تساؤل ونقاش :

 التشكيل -أ

 العصف -ب

 التطبيع  -ج

 االنجاز    -د

 

 للفريق: الذي يشكل مرجعية  االلتزام بعقد يسمي ما مرحلة اعداد العمل فريق بناء مراحل من -14

  التشكيل -أ

    العصف -ب

   التطبع  -ج

 االنجاز   -د

 

  :العمل...بناء فريق المرحلة الثانية من مراحل  -15

 تحديد مهام ومسؤليات فريق العمل -أ

 هور الحاجة الى تكوين فريق العملظ -ب

 اختيار اعضاء فريق العمل -ج

 تحديد قائد فريق العمل -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  54   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يكون الضغط كبير في العمل ويعمل أعضاء الفريق هنا الى التذمر واالحساس بالتعب ... في مرحلة: -16
 التشكيل -أ

 العصف -ب
 التطبيع  -ج
 اإلنجاز    -د
 

 مرحلة: هي التذمر إلى العمال يميل مرحلة العمل فريق بناء مراحل من -17

 المناشدة -أ

 التطبيع -ب

 العصف -ج

 اإلنجاز -د

 

 : مرحلة هي العمل في والمرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب مرحلة العمل فريق بناء مراحل من -18

 عصف ال -أ

 التطبيع -ب

 لمناشدةا -ج

 اإلنجاز -د

 

 العصف:في مرحلة 

              العملن فريق ظهور الحاجة الى تكوي -أ

     للفريقاعداد ما يسمى بعقد االلتزام الذي يشكل مرجعية  -ب

                بالتعبيكون الضغط ويميل الفريق الى التذمر واالحساس   -ج

 التعاونيقل مستوى الصراع لمصلحة    -د

 

 .. في مرحلة:يبدا الفريق بالتماسك ... -19

 التشكيل -أ

 التطبيع -ب

 المناشدة -ج

 هاءاالن -د

 

 الفريق: بناء مراحل اهم من -20

 التنفيذ مرحلة -أ

 التأسيس مرحلة -ب

 التصميم مرحلة -ج

 المناشدة مرحلة -د

 

 مرحلة يتم فيها تقييم األداء:   -21

 المناشدة  -أ

 العصف -ب

 التطبيع  -ج

 التشكيل    -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  55   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 في مرحلة: –يتم االحتفال بمدى مساهمة الفريق في إنجاح المشروع  -22
 التطبيع -أ
 العصف -ب
 المناشدة -ج
 ازاإلنج -د

 

  :من أدوار المهام داخل فريق العمل نجد دور... -23

 المرتكب ألخطاء -أ

 المتغيب إلستمرار -ب

 ث عن المعلومات الضرورية للمشروعالباح -ج

 العملتنسيق  -د

 

 دور: من ادوار المحافظة والصيانة داخل فريق العمل نجد  -24

  المعلوماتالباحث عن  -أ

   الذاتيةالباحث عن المصلحة  -ب

    الموجه   -ج

  جعالمش  -د

 

 عندما يمارس شخص دور المشجع للفريق ...فانه يمارس أدوار:    -25
 المهام -أ

 المحافظه والصيانه -ب
 ضد الفريق  -ج
 المسيطر  -د

 

 :أدوار المحافظة والصيانة، فيه يمارس دور" -26

 معطي المعلومات -أ

  المسيطر -ب

 المعبر عن مشاعر الفريق   -ج

 المنسق    -د

 

 فيه يمارس دور: –ق أدوار ضد الفري –من أدوار فرق العمل  -27

 العدواني -أ

 جعالمش -ب

 الباحث عن المعلومات  -ج

 المتابع   -د

 

  أدوار:من  –الباحث عن المصلحة الذاتية 

 المهام  -أ

 المحافظة والصيانة -ب

 ضد الفريق  -ج

 المتابع   -د

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  56   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 من أدوار ضد الفريق داخل فريق العمل نجد دور: -28

 الباحث عن المصلحة الذاتية  -أ

 المشجع -ب

 ي المعلوماتمعط  -ج

 المنسق   -د

 

  العمل: فريق خصائص أحد -29

 المناشدة -أ

 التشكيل -ب

 الفريق تركيبة -ج

 العصف -د

 

 أحد خصائص فريق العمل الناجح: -30

 العصف -أ

 اتصاالت مفتوحة -ب

 كيلالتش -ج

 اإلنجاز -د

 

 من العوامل التي تزيد من تماسك فريق عمل المشروع:  -31

 قائد غير كفء -أ

 وجود توجه قوي للمصالح الشخصية -ب

 اضحةأهداف غير و -ج

 االتفاق عليها بين أعضاء الفريقوضوح األهداف و -د

 

 :في فرق العمل عالية الكفاءة... -32

 المشروعهناك هدف مشترك إلنجاز أهداف  -أ

 ل ضعيفإنجاز األعما -ب

 العملية اإلتصالية غير واضحة  -ج

 

 االفراد: بين الثقافية فاتاالختال عناصر اهم -33

  فقط الدين -أ

  فقط الوظيفة -ب

  فقط المهنة -ج

 والمهنة الوظيفةو الدين -د

 

 الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق:  -34

 التوجيه القوي نحو الهدف  -أ

 التوجه القوى نحو تحقيق المصالح الشخصية  -ب

 امتالك مهارات فنية متوسطة  -ج

 قبول ضعيف من المرؤوسين والزمالء  -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  57   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 المحاضرة العاشرة
 ينشئ نتيجة ان كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه:   -1
 صراع  -أ

 الهيكل  -ب
 التنظيم  -ج
 االدارة   -د

 

 ما ويتنج األطراف هذه بين التعارض يخلق السعي هذا مصالحه لتحقيق يسعى المنظمة في رفط كل -1

 يسمى:

  الشخصي الصراع -أ

 الثنائي الصراع -ب

 المشروعي الصراع -ج

  التنظيمي الصراع -د

 

  :ترى المدرسة الكالسيكية أن الصراع... -2

  شيئ ضار ويجب تجنبة -أ

 إيجابي -ب

 مر حتميأ -ج

 اليمكن إستبعادة من المنظمة -د

 

 انه: على للصراع الكالسيكية المدرسة تنظر -3

 وضروري مطلوب امر -أ

 بحصوله السماح وعدم وقمعة بل تجنبه ويجب شرعي وغير ضارا شيئا -ب

 ذاته حد في مفيدا امر -ج

 المنظمة من استبعاده يمكن وال حتمي شيء -د

 

    المدرسة:ي مدرسة ترى بأن الصراع هو شيء ضار ويجب تجنبه ه -4

    الكالسيكية -أ

      السلوكية -ب

     المعاصرة  -ج

 الحديثة   -د

 

 إنه: على للصراع السلوكية المدرسة تنظر -5

  مكلف لكنه التغيير عملية في حيوي وانه منه المفر أمر -أ

 شرعي وغير ضار امر -ب

 ذاته حد في مقيدا أو ضارا   ليس امر -ج

  استبعاده يمكن وال حتمي شيء -د

 

 االتفاق بين فردين او مجموعتين هو:حالة من عدم  -6

 االتفاق -أ

 التناغم -ب

 الود -ج

 الصراع -د

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  58   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

   الصراع:االتجاه المعاصر ان  أنصاريرى  -7

    المنظمةال يمكن استبعاده من  -أ

       ويجب تجنبهشيء ضار  -ب

          شرعيغير   -ج

 مةالمنظليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه شيء حتمي وال يمكن استبعاده من    -د

 

 ترى ان الصراع: –حسب االتجاه المعاصر  -8
 شيئا ضارا  -أ

 يجب تجنبه وقمعه  -ب
 ليس ضارا او مفيد في حد ذاته   -ج
 مطلوب استبعاده    -د
 

 أسباب الصراع في المشاريع: -9
 التعقيد في البيئة  -أ

 التأكد التام  -ب
 قناعات ومشاعر متفقه   -ج
 اهداف واحدة    -د
 

 وجود: الصراع أسباب من -10

 ختلفةم أفكار -أ

 األفراد بين الصراع -ب

  المشروع داخل المجموعات بين الصراع -ت

  المصلحة أصحاب بين الصراع -ث

 

 المشاريع: في اعالصر اسباب من -11

  مختلفة ومشاعر قناعات -أ

 مستقرة يئةب  -ب

 واضحة اهداف -ج

 واضحة مستقبلية نظرة   -د

 

 من أسباب الصراع بين المجموعات: -12

 وضوح في توزيع األدوار -أ

 في المشروعوجود عدالة  -ب

 غموض في المسؤوليات والصالحيات في اتخاذ القرار -ج

 ليات والصالحيات في اتخاذ القراروضوح في المسؤو -د

  

 بسبب: العمل فريق داخل األفراد بين صراع وجود -13

 الخارجية الجهات بين العالقات في غموض -أ

 العمل توزيع وسوء األدوار غموض -ب

 والمشروع الموردين بين األدوار في غموض -ج

 التعاقدية الشروط في وضغم -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  59   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 يظهر الصراع بين أعضاء فريق العمل بسبب: -14
 وضوح األدوار -أ
 التوزيع الجهد للعمل بين االفراد. -ب
 غموض في األدوار وسوء توزيع العمل بين االفراد -ج
 غموض في األدوار والتوزيع الجيد للعمل بين االفراد. -د

 

 الصراع بين المشروع والموردين في الغالب بسبب: -15
 ء توزيع العمل بين االفراد سو -أ

 وضوح توزيع العمل بين االفراد  -ب

 وضوح الشروط التعاقدية  -ج
 عدم وضوح الشروط التعاقدية   -د
 

 بسبب: يكون ما غالبا فريق أعضاء بين الصراع -16

 وجود صراع بين أعضاء فريق العمل بسبب:

 فقط األدوار في غموض -أ

 فقط األفراد بين العمل توزيع سوء -ب

 فقط ديةالتعاق الشروط -ج

 االفراد بين العمل توزيع وسوء األدوار في غموض -د

 

 الصراع بين المشروع والجهات الخارجية قد يكون بسبب: -17

 سوء توزيع العمل بين األفراد -أ

 االلتزام بالشروط التعاقدية -ب

 وجود غموض في اهداف المشروع  -ج

 وفي المسؤوليات والصالحيات المشروع،وجود غموض في اهداف    -د

 

  :بين األفراد داخل فريق المجموعات ... وجود صراع -18

 وجود عدالة داخل الفريق -أ

 توزيع جيد للعمل بين األفراد -ب

 وضوح في كيفية توزيع األدوار -ج

 ليات والصالحيات في اتخاذ القراروجود غموض في المسؤو -د

 

  :" صراع الحلفاء" على... حيطلق مصطل -19

 اعضاء فريق المشروع الصراع بين -أ

 داخل المشروع صراع بين المجموعاتال -ب

 اع بين المشروع والجهات الخارجيةالصر -ج

 الصراع بين المشروع والموردين -د

 

  :عباره عن  ء هوالحلفا صراع -20

 العمل فريق أعضاء بين الصراع -أ

 المنظمات بين الصراع -ب

 المشروع داخل واألقسام المجموعات بين الصراع -ج

 المشروع خارج الصراع -د

 

 على: الصراع هذا يكون ما غالبا الخصوم صراع -21

 الشخصية المصالح -أ

 المشروع أهداف -ب

 التعاقدية الشروط -ج

 العمل فريق أعضاء -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  60   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الصراع: مصادر من كمصدر ،باألولويات المتعلقة المشاكل -22

 من المشاكل المتعلمة باألولويات، كمصدر من مصادر الصراع: -23

 واألدوار والصالحيات المسؤوليات توزيع في وضوح عدم -أ

 مشروعال حياة مراحل عبر الوقت إدارة -ب

 رغباتو حاجات لهم عمالة وجود -ج

 المعقدة الفنية الجوانب -د

 

 وهو:من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض  -24

 وضع جدولة للمشروع -أ

 اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع واإلدارة العليا للمنظمة -ب

 ربط عالقة وطيدة مع أطراف خارجية إلنجاز أجزاء من المشروع -ج

 ريقين أنه راض عن ما حصل عليهاتفاق يشعر معه كل الف -د

 

 من أدوات حل الصراع: -25
 الموازنة  --الشراكة--التفاوض  -أ
 عقد االلتزام -الشراكة  –التفاوض  -ب
 الجدولة --الشراكة –التفاوض  -ج
 التفاوض ال الشراكة المواصفات -د

 

  :فاوض إلى...يهدف الت -26

 وضع خطة للمشروع -أ

 تحديد تكلفة المشروع -ب

 فرض وجهة نظر معينة -ج

 لى حل للخالفاتالوصول إ -د

 

 من مبادئ التفاوض التركيز على:   -27
 المصالح والفوائد  -أ

 المواقع الوظيفية  -ب
 الجوانب الشخصية  -ج
 عدم وجود معايير موضوعية للتفاوض   -د
 

 من شروط نجاح عملية التفاوض: -28

 فاوض عليهاعدم فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المت -أ

 التركيز على الجوانب الشخصية -ب

 ايير موضوعية للتفاوضعدم وجود مع -ج

 شخصية عن المشكلة المتفاوض عليهافصل الجوانب ال -د

 

  :واحدة من التالي ليست من مبادئ التفاوض... -29

 استبعاد المشاكل الشخصية -أ

 لخيارات التي تحقق منافع متبادلةاكتشاف اولي ل -ب

 وضوعيةاستخدام المعايير الم -ج

 التركيز على المواقع الوظيفية -د

 

 الفعال: التفاوض عليها كزيرت التي المبادئ من -30

 الوظيفية المواقع على التركيز -أ

 الشخصية الجوانب على التركيز -ب

 الشخصية الجوانب وليس الوظيفية المواقع على التركيز -ج

 والفوائد المصالح على التركيز -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  61   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الفعال: التفاوض عملية متطلبات أحد -31

 الثقة وإيجاد األمانة تنمية -أ

 النشاط تنمية -ب

 المفاوض الفريق تنمية -ج

 المفاوض الفريق مصلحة تحقيق -د

 

  :وجود...الشراكة الناجحة لحل الصراعات تشترط  -32

 موارد كبيرة -أ

 دعم كبير من االدارة العليا -ب

 مصالح فردية -ج

 فترة طويلة -د

 

      الى:تهدف الشراكة  -33

     االهدافوالثقافة المشتركة للوصول الى وضع اسس مبنيه على المصالح  -أ

               المشروعوضع خطة  -ب

 معينةفرض وجهة نظر  -ج

      المشروعتحديد تكلفة    -د

       

 لشراكه ناجحة بين مختلف اصحاب المصالح  -34
 يتطلب:   –في المشروع 

 السيطرة الكاملة من طرف معين  -أ
 اقتناص الفوائد الكاملة لطرف معين  -ب
 دعم االدارة العليا في الطرفين لهذه الشراكة  -ج
 المصالح  وجود خطط بديلة لمواجهة اصحاب  -د
 

 البعض: عند يسمى المشاريع في الصراع حل أدوات أحد التفاهم مذكرة -35

 مذكرة التفاهم تسمى بـ: -36

 االيجار عقد -أ

 االتصال عقد -ب

 االلتزام عقد -ج

 النشاط عقد -د

 

                  هو:عقد االلتزام 

   التفاهممذكرة  -أ

     ملزمغير  -ب

    عليهغير ملزم وغير متفق  -ج

 جالمنتشهادة جودة    -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  62   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 11المحاضرة 
 من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة...؟  -1

 )خارجية( الزبائن. -أ

 )خارجية( القوانين. -ب

 فرق العمل  -ج

 )خارجية( ن.والمورد -د

 

 أحد عناصر البيئة:الهيكل التنظيمي هو  -2

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب

 الخارجة الخاصة -ج

 الخارجية المباشرة -د

 

 بيئة:من عناصر ال –سياسات وقواعد المشروع  -3
 الداخلية -أ
 الخارجية العامة -ب
 الخارجية -ج
 الداخلية -د

 
 من عناصر البيئة الخارجية للمشروع: -4

 مدير المشروع -أ

 موظفون المشروع -ب

 هيكل المشروع -ج

 التضخم -د

 

 البيئة االقتصادية هي أحد عناصر البيئة: -5

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب

 الخارجية الخاصة -ج

 شرةالخارجية المبا -د

 

 :الخارجية البيئة عناصر من -6

 الموردون -أ

 المدراء -ب

 العمال -ج

 المنظمة ثقافة -د

 

 عناصر: أحدالموردون  -7

 البيئة الداخلية -أ

 البيئة الخارجية -ب

 البيئة المغلقة -ج

 ليس لها عالقة ببيئة المنظمة -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  63   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

      الداخلية: البيئة عناصر من -8

            العمال -أ

        )خارجية( الحكومية التشريعات -ب

  )خارجية( الموردون -ج

 ية()خارج  المنافسون -د

 ) أذواق المستهلكين ( أحد عناصر البيئة: -9

 الداخلية -أ

 الخارجية العامة  -ب

 الخارجية الخاصة      -ج

 الخارجية الغير مباشرة    -د

 

 من عناصر بيئة:   –القوانين الحكومية  -10

 خارجية عامة  -أ

 خارجية خاصة  -ب

 داخلية  -ج

 ال عالقة لها ببيئة المشروع    -د

 

 هي من عناصر البيئة: –الموردين  –لمشروع شركة تقوم بتوريد اللمواد الخام ل -11
 الداخلية -أ

 الخارجية العامة -ب
 الخارجية الخاصة -ج
 ال عالقة لها بعناصر البيئة  -د
 

  :البيئة المؤكدة هي... -12

 المطلوبة متوفرة والنتائج معروفةالبيئة التي تكون فيها جميع البيانات  -أ

 نتائج غير معروفةالبيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة وال -ب

 متوفرة والنتائج معروفة غير البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة -ج

 غيرمعروفةمتوفرة والنتائج غير البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة -د

 

  :في البيئة المؤكدة... -13

 البيانات ليست متوفرة -أ

 جميع البيانات المطلوبة متوفرة -ب

 النتائج غير معروفة -ج

 النتائج غير واضحة -د

 

 النتائج واضحة:   –في هذا النوع من البيئة تكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة  -14
 التأكد التام  -أ

 المخاطرة  -ب

 عدم التأكد  -ج
 الغموض التام    -د
 

 تقل المخاطرة في حالة:   -15
 التأكد التام  -أ

 المخاطرة -ب
 عدم التأكد  -ج
 الغموض التام   -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  64   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

االعمال بشكل كبير، وكانت درجة التغيير والتعقيد في العوامل بسيطة، فإنه  كلما توفرت الموارد في بيئة -16

 من المحتمل أن تعمل المنظمة في بيئة:

 اإلبهام التام -أ

 التأكد التام -ب

 عدم التأكد -ج

 الغموض التام -د

 

    بوجود: البيئة في التام التأكد حالة تتميز -17

     كبير غموض -أ

                المعلومات في كبير نقص -ب

  واضحة غير وحلول ائلبد -ج

 ومتوفرة كثيرة معلومات -د

 

  للمشروع: األفضل القرار اختيار يتم التام التأكد بيئة في -18

 احتماال األكثر -أ

 االختيار هذا عن الناتجة المخاطر تحمل مع يريده الذي البديل -ب

 كلفة األقل او منفعة األعلى -ج

 واألقل منفعة كلفة األعلى -د

 

  :تتميز البيئة الخطرة بوجود... -19

 :تتميز حالة المخاطرة في بيئة المنظمة بوجود

 معلومات اكيدة -أ

  بدائل غير واضحة -ب

  احتماالت متوقعة لبدائل معروفة -ج

 بيئة مستقرة تماما -د

 

 الخطرة: البيئة في -20

 معروفة والنتائج متوفرة المطلوبة والمعلومات البيانات -أ

 المعروفة للبدائل المتوقعة االحتماالت -ب

 متوقعة غير االحتماالت -ج

 ومعروفة واضحة نتائجال -د

 

 هي البيئة: –في هذا النوع من البيئة تكون االحتماالت المتوقعة للبدائل معروفة  -21

 المؤكدة -أ

 الغير المؤكدة -ب

 الخطرة -ج

 الواضحة المفهومة -د

 

  :ياخذ بعين االعتبار البديل الذي يحقق...ان معيار القيمة المالية المتوقعة  -22

 قل عائدا -أ

 وقت انجاز طويل -ب

 يعائد مال أكبر -ج

 جودة عالية -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  65   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 البديل األفضل هو الذي يحقق: –باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة  -23

 باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة فإن البديل األفضل:   -24

 أعلى قيمة متوقعة -أ

 أقل قيمة متوقعة -ب

 متوسط قيمة متوقعة -ج

 قيمة متوقعة صفر   -د

 

 هي: –فضل في حالة البيئة الخطرة المعايير المستخدمة في تحديد البديل األ -25
 معيار األحتماالت المتساوية -أ
 معيار الواقعية -ب
 معيار الندم -ج
 القيمة المالية المتوقعة.  -د
 

 البديل االفضل هو الذي يحقق:   –وفق خسارة الفرصة المتوقعة  -26
 أعلى قيمة متوقعة  -أ

 اقل خسارة  -ب
 متوسط قيمة متوقعة  -ج
 عمل ال شي    -د
 

 يحقق: الذي البديل االعتبار في يأخذ المتوقعة الفرصة خسارة معيار -27

 معيار خسارة الفرصة املتوقعة يختار البديل الذي يحقق: -28

 متوقعة مالية خسارة أقل -أ

 متوقعة مالية خسارة أكثر -ب

 ممكن وقت أقل -ج

 ممكنة جودة أفضل -د

 

  :تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود... -29

 كبير غموض -أ

 معلومات كثييرة -ب

 دةحلول عدي -ج

 تأكد -د

 

 غير متوفرة والنتائج غير واضحة والنستخدم عمل  في هذا النوع من البيئة تكون البيانات المطلوبة -30

 حتماالت ........ هي البيئة:ا

 الغير مؤكدة -أ

 الخطرة -ب

 المؤكدة -ج

 البسيطة -د

 

  :المتفائلخذ القرار عبر المعيار يفترض مت -31

 وفق المعيار المتفائل يفترض متخذ القرار:

 ست مالئمةالظروف لي -أ

 متاحةالبدائل غير  -ب

 الظروف كلها لصالحة -ج

 المشروع لن ينجح -د

 

 

  53ص  المثللالرجوع 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  66   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  :أن...ر عبر المعيار المتفائل يفترض متخذ القرا -32

 غير موجودةالحلول  -أ

 البدائل غير متاحة -ب

 لظروف مالئمة جدا  لنجاح المشروعا -ج

 المشروع اليمكن إنجازه -د

 

 يسمى المعيار المتفائل معيار: -33

 األفضل أفضل -أ

 األسوأ أفضل -ب

 العقالني -ج

 الندم   -د

 

  معيار:يسمى المعيار المتشائم  -34

 أفضل األفضل -أ

 أفضل األسوا -ب

 العقالني -ج

 الواقعي -د

 

 يتم اختيار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار األفضل من بينها وفق معيار:
 المتفائل -أ
 المتشائم  -ب
 العقالني -ج
 الواقعية  -د
 

 معيار ال بالس يسمى معيار:   -35
 الفرح  -أ

 الندم  -ب
 الواقعية  -ج
 الحتماالت المتساوية ا   -د
 

  :في المعيار العقالني يفترض متخذ القرار ان... -36

 الظروف سيئة دئما   -أ

 الظروف سيئة في بعض الحاالت -ب

 االحتماالت متساوية -ج

 الظروف كلها لصالحة -د

 

 طريق: عن البدائل تحديد يتم )العقالني( البالس معيار خالل من -37

 :وفق املعيار العقالني يتم تحديد البديل من خالل -38

 بالمتمم قيمة وأقل قيمة أعلى ضرب -أ

 البدائل بين من بديل لكل الحسابي الوسط باحس -ب

  التفاؤل معامل حساب -ج

  الواقعية معامل حساب -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  67   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 معيار االحتماالت المتساوية: -39

 المعيار العقالني )البالس( -أ

 المعيار المتشائم -ب

 معيار الندم -ج

 معيار الواقعية   -د

 

  :معيار الواقعية هو المعيار... -40

 المتشائم -أ

 المتفائل -ب

 تشائم والمتفائلالذي يكون توفيقي بين الم -ج

 لذي يرتكز فقط على الظروف السيئةا -د

 

   هو: التفاؤل معامل باستخدام البدائل تحديد ويتم والمتفائل المتشائم بين توفيقي معيار -41

       العقالني المعيار -أ

      الندم معيار -ب

    الواقعية معيار -ج

    Regret معيار   -د

 

  المناسب: القرار اتخاذ في للمساعدة التالي المعيار استخدام يمكن التأكد عدم بيئة في -42

 المالية القيمة -أ

 الندم معيار -ب

 كلفة األقل او منفعة األعلى -ج

 مالتا التأكد -د

 

 وتسمى:التام  التأكد عدم بيئة في المستخدمة المعايير احد- Regretمعيار  -43

 Savage معيار -أ

  هورويز معيار -ب

  بالس ال معيار -ج

  الواقعية معيار -د

 

     معيار: savageيسمى معيار  -44

       الواقعية -أ

         التشاؤم -ب

   التفاؤل -ج

 الندم -د

 

 :اخر مرحلة من مراحل ادارة المخاطر -45

 التخطيط للمخاطر -أ

 تقييم المخاطر -ب

 معالجة المخاطر -ج

 الرقابة على المخاطر   -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  68   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 :من عملية إدارة المخاطر هي ... المرحلة األولى -46

 :المرحلة األولى من عملية إدارة المخاطر هي

 المخاطر تفادي -أ

 تخطيط المخاطر -ب

 معالجة المخاطر -ج

 مراجعة المخاطر -د

 

  المخاطر: إدارة حلمرا من مرحلة لأو -47

 المخاطر على الرقابة مرحلة -أ

 المخاطر تقييم مرحلة -ب

 للمخاطر التخطيط مرحلة -ج

 المخاطر تحديد مرحلة -د

 

  :من مخاطر مرحلة التخطيط نجد... -48

 تخطيط سريع ومتهور -أ

 قديم مشروع بجودة عاليةت -ب

 تنظيم قوي -ج

 غياب الرقابة -د

 

 نوعين: الى مصدرها حيث من المخاطر تصنف -49

 السوق ومخاطر خارجية مخاطر -أ

 داخليةخارجية ومخاطر  مخاطر -ب

 الطبيعة بمخاطر تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -ج

 الحكومية بالتشريعات تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -د

 

 معالجة المخاطر يتم: في مرحلة -50

 تي تعيق وصول المشروع الي أهدافهتحليل المخاطر ال -أ

 تيجيات المناسبة لمواجهة المخاطراختيار االسترا -ب

 الرقابة على المخاطر -ج

 تخطيط المخاطر   -د

 

  :ستراتيجية إستبقاء المخاطر فهوعند إستخدام المدير إل -51

 أن المخاطر موجودة ويتعامل معها يعلم -أ

 طراليقبل المخا -ب

 اجهة المخاطراليريد مو -ج

 يعتبر المخاطر شيئ غير موجود   -د

 

  :المشروع مدير يقول المنع استراتيجية في -52

 حصولها أنتظر ولن بالمخاطر أقبل لن -أ

 اليتخذ اي قرار -ب

 يتقبل وجود المخاطر -ج

 يساهم في زيادة المخاطر -د

 

 تيجية:يقول مدير المشروع: انا لن أقبل بالمخاطر ولن انتظر حصولها في استرا -53

 منعال -أ

 استبقاء المخاطر -ب

 التسكين -ج

 التحويل -د

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  69   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  :عند إستخدام المدير إلستراتيجية التسكين للمخاطر فهو... -54

 لن يتخذ أي قرار -أ

 يساهم في زيادة المخاطر للمشروع -ب

 اليهتم بوجود المخاطر -ج

  يستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة المخاطر -د

 

 

الل إعداد خطة احتمالية لمواجهة هذه المخاطر.... يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها وذلك من خ -55
 السيطرة عليها في استراتيجية:

 استبقاء المخاطر -أ
 المنع -ب
 التسكين -ج
 التحويل -د
 

  المشروع: مدير يقول التسكين استراتيجية وفق -56

 عليها والسيطرة المخاطر لمراقبة الالزمة الضرورية المقاييس استخدم سوف انا -أ

 المخاطرة تحمل في ييشاركونن االخرين سأجعل انا -ب

 حصولها( وانتظار بالمخاطر القبول (الخيار هذا اقبل لن سوف انا -ج

 المخاطر لهذه المحتملة بالتبعات مهتم وانا موجودة المخاطر ان اعلم انا -د

 

إستراتيجية يقول مدير المشروع: سأجعل اآلخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خالل التأمين على  -57

 تيجية:هي إسترا –المشروع 

 استبقاء المخاطر  -أ

 المنع -ب

 التسكين -ج

 التحويل -د

   عندما يقوم المشروع بالتأمين على السيارات يستخدم استراتيجية: -58

 التسكين -أ

 التحويل -ب

 المنع -ج

 استبقاء المخاطر    -د

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  70   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 12المحاضرة 
 هي: الرقابة خطوات من خطوة اول -1

 الفعلي األداء قياس -أ

 بالمخطط الفعلي األداء مقارنة -ب

 الرقابية المعايير تحديد -ج

  الزم ان التصحيح -د

 

 وظيفة:قياس االداء الفعلي ومقارنته بالمعايير الموضوعة محددة مسبقا والقيام باجراء االداء هي  -2

 أحد عناصر وظيفة: –قياس األداء الفعلي  -3
  التخطيط -أ

  التنظيم -ب

  التوجيه -ج

 الرقابة -د

 

المخطط من أجل اتخاذ االجراءات التصحيحية  وظيفة إدارية تقوم ببقياس االداء الفعلي ومقارنته باالداء -4

 الالزمة لتطوير االداء وتحسينه، هي وظيفة:

 التخطيط -أ

 التنظيم -ب

 القيادة -ج

 لرقابةا   -د

 

إحدى وظائف االدارة في المشروع تستخدم للتأكد من ان المشروع يسير في االتجاه الصحيح وفق ما هو  -5
 مخطط له:  

 التخطيط  -أ
 التنظيم  -ب
 القيادة  -ج
 رقابة ال   -د
 

 يتم: وفية المشروع اهداف على الرقابة المشروع في الرقابة عملية اهداف من -6

 المادية المشروع موجودات على الرقابة -أ

 البشرية المشروع موجودات على الرقابة -ب

  والمالية والبشرة المادية المشروع موجودات على الرقابة -ج

  والمواصفات والكلفة الوقت على الرقابة -د

 

 كلفة المشروع هي ضمن الرقابة على:الرقابة على ت -7

 موجودات الشركة -أ

 أهداف المشروع -ب

 جدولة المشروع -ج

 مواصفات الشركة   -د

 

 فإنها تقوم باالساس بالرقابة علي:   –عندما تقوم شركة معينة بمتابعة االوقات الالزمة النجاز المشروع  -8
 أهداف المشروع  -أ

 موجودات المشروع  -ب
 موجودات المشروع البشرية -ج
 مواصفات المشروع    -د
 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  71   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الرقابة على وقت المشروع هي ضمن الرقابة على: -9

 أهداف المشروع -أ

 مواصفات المشروع -ب

 موجودات المشروع -ج

 موازنة المشروع -د

 على: الرقابة-من امثلة الرقابة على موجودات المشروع  -10

    الماديةالموجودات  -أ

        الوقت  -ب

       المواصفات -ج

  التكلفة -د

 

  :لى اهداف المشروع...من مقاصد الرقابة ع -11

  الرقابة على الموجودات المادية -أ

  الرقابة على الوقت -ب

  الرقابة على الموارد البشرية -ج

  الرقابة على الموارد المالية -د

 

  :الرقابة على المواصفات تتعلق بجوانب... -12

 التكلفة -أ

  الوقت -ب

 المواصفات -ج

 الثقافة -د

 

 :على الرقابة – المشروع اهداف على الرقابة املثة من -13

 لوقتا -أ

 المالية الموجودات -ب

 المادية الموجودات -ج

 البشرية الموجودات   -د

 

  :الرقابة على الموارد البشرية تشمل الرقابة على... -14

 ة مهاراتهمصيانة ونمو األفراد في المشروع وتدريبهم وتنمي -أ

 صيانة األصول المادية -ب

 الموجودات المالية -ج

 الموارد األولية -د

 

 على:مل الرقابة الرقابة على الموارد المالية تش -15

 حماية الموارد البشرية في المشروع -أ

 المخزون الخاص بالمعدات -ب

 موازنة المشروع -ج

 صيانة األصول -د

 

 تشمل الرقابة على الموارد البشرية: -16

 موجود في الصندوقالحفاظ على النقد ال -أ

 ماية الموارد البشرية في المشروعح -ب

 صيانة االالت والمعدات -ج

 الحفاظ على المخزون -د



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  72   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

  المالية: الموارد على بةالرقا تشمل -17

 الجارية الموجودات على الرقابة -أ

 البشرية الموارد على الرقابة -ب

  االصول صيانة على الرقابة -ج

 الفكري المال راس على الرقابة -د

 

 :م الضبط الدرجة الثاني...في نظا -18

 تقوم حساسات بقياس المخرجات -أ

 تكيف التلقائي مع الظروف البيئيةيتم ال -ب

 االساس عن طريق اجهزة اضافيةمن  يتم معاير النظام -ج

 تقوم حساسات بقياس المدخالت -د

 

 من أمثلته:  –هو من مستويات الرقابة باستخدام الضبط والربط  –نظام ضبط من الدرجة االولى  -19

 نظام األنهار والبحار -أ

 جسم اإلنسان -ب

 لفصل عند الوصول للدرجة المطلوبةالتدفئة عن طريق وجود ساعة تقوم با -ج

 لحرارةقياس درجة ا   -د

 

 نظام: هو فقط المخرجات بقياس فقط الحساسات تقوم النوع هذا وفق -20

  األولى الدرجة من الضبط -أ

  الثانية الدرجة من الضبط -ب

  الثالثة الدرجة من الضبط -ج

  الرابعة الدرجة من الضبط -د

 

ا هي عندما يقوم مدير المشروع بالرقابة على االنشطة اثناء حدوثها للتأكد من سير حسب ماهو مخطط له -21

 الرقابة:

  الالحقة -أ

  السابقة -ب

  اثناء العملية -ج

  السابقة والالحقة -د

 

  :على مستوى محطات العمل يتم... -22

 اإلنجاز احتساب االوقات والتكاليف الخاصة بنقاط  -أ

  يتم تحقيق اهداف المشروع -ب

  وصف لتنظيم المشروع -ج

  األداءوضع التوصيات بهدف تحسين  -د

 

  تشمل: الالحقة الرقابة -23

  األولى الدرجة في الضبط نظام -أ

  الثانية الدرجة في الضبط نظام -ب

  الثالثة الدرجة من الضبط نظام -ج

  المشروع أهداف -د

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  73   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  المشاريع:  من ادوات الرقابة المالية ويمكن استخدامها في الرقابة على  -24

          االنتاجيةقياس  -أ

 العموميةالميزانية  -ب

      باريتوخرائط  -ج

 مالخاالرقابة على المواد    -د

 

 من االدوات الرقابية:العائد على االستثمار هو  -25

 من أدوات الرقابة: -العائد على االستثمار  -26
 االنتاجية -أ

 المالية -ب

 البشرية -ج

 على الجودة -د

 

 من أدوات الرقابة على الجودة: -27

 ية العموميةالميزان -أ

 معدل دورات المخزون -ب

 خرائط باريتو -ج

 قياس اإلنتاجية -د

 لى:  خرائط باريتو ،، من أدوات الرقابة ع -28

 المالية -أ

 الجودة -ب

 الموارد البشرية -ج

 اإلنتاجية   -د

 

 المشاريع:من ادوات الرقابة االنتاجية ويمكن استخدامها في الرقابة على  -29

 الميزانية العمومية -أ

 العائد على االستثمار -ب

 الرقابة على المواد الخام -ج

 المالية قات التدفقائمة  -د

 

  :المشروع على الرقابة أدوات من -30

 ةالمكتسب القيمة -أ

 بالمخطط الفعلي األداء مقارنة -ب

 الرقابية المعايير تحديد -ج

 الزم ان التصحيح -د

 

 ................ هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر اداء الكلفة: -31

 الرقابة المنظمية -أ

 الرقابة على الجودة -ب

 النسبة الغير الحرجة -ج

 النسبة الحرجة   -د

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  74   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

    الناجح: الرقابة نظام خصائص من -32

       لمرونةا عديم -أ

    التعقيد شديد -ب

         التكلفة عالي -ج

 الزبون ويرضي المشروع اهداف يحقق -د

     المشروع:من االبعاد التي تعكس نجاح  -33

 ارتفاع التكلفة  -أ

 تأخر وقت تسليم المشروع    -ب

 رضاء الزبون     -ج

 عدم ربحية المشروع   -د

 

 من خصائص نظام الرقابة الجيد:   -34
 ان يتمتع بالمرونة  -أ

 تكون تكلفة أعلى من فوائده ان  -ب

 ان ال يكون قادر على تلبية حاجات المشروع  -ج
 ان ال يعمل بطريقة منتظمة    -د

 

 من خصائص نظام الرقابة الناجح أن يكون: -35

 مرنا   -أ

 معقدا   -ب

 صعب الصيانة -ج

 غير متكامل -د

 تحقيق الربح العالي هو احد أهم االبعاد الرئيسية لـ:   -36
 رضاء الزبائن  -أ

 نجاح المشروع  -ب

 شل المشروع ف -ج
 رضاء المنافسين    -د

 
 من خصائص نظام الرقابة الناجح ان يكون: -37

 بسيطا -أ
 معقدا -ب
 كلفته عالية -ج
 غير مرنا -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  75   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 13المحاضرة   
 المشروع: انهاء الى تؤدي التي العوامل من -1

 فقط تكنولوجية عوامل -أ

 فقط اقتصادية عوامل -ب

 تسويقية وعوامل اقتصادية وعوامل تكنولوجية عوامل -ج

 فقط تسويقية واملع -د

 

 يقال بان المشروع: –عندما يتوقف نقطة في العمل األساسي في المشروع  -2
 انتهى -أ
 بدأ -ب
 يتم جدولته  -ج
 يتم دراسته. -د
 

   :احتمال ضعيف لتحقيق االهداف التقنية يدخل ضمن العوامل ... -3

 التكنولوجية ألنهاء المشروع -أ

 االقتصادية ألنهاء المشروع -ب

 التسويقية ألنهاء المشروع -ج

 لتنافسية ألنهاء المشروعا -د

 

 :من العوامل االقتصادية التي تؤدي الى انهاء المشروع -4

 تغير في احتياجات السوق -أ

 انخفاض المشروع وتدني العائد على االستثمار -ب

 اشتداد التنافس وتفوق المنافسين -ج

 امكانية ضعيفة لتسويق المشروع  -د

 

 وهي: -ادية من العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع العوامل االقتص -5
 ظهور براءات اختراع. -أ
 انخفاض الرياح المشروع وتدني العائد على االستثمار فيه -ب
 وجود المشاكل تكنولوجية -ج
 جوانب حكومية -د

 

 المشروع:من العوامل التسويقية التي تؤدي الى انهاء  -6

      المشروعارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير  -أ

        السوقتغير في احتياجات  -ب

     مشروعالانخفاض ارباح  -ج

  االستثمارتدني العائد على    -د

 

 يسمى: ما حالة في يحصل باإلطفاء االنتهاء -7

 العمد بالقتل اإلنهاء -أ

 األم للمنظمة باإللحاق اإلنهاء -ب

 بالتكامل اإلنهاء -ج

 الموازنة بتقليل البطيء باإلهالك اإلنهاء -د

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  76   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

  إذا: باإلطفاء االنهاء يحصل -8

 أخرى شركة مع المشروع اندمج -أ

 اهدفه الى ووصل شروعالم نجح -ب

 األم المنظمة من رسمي جزء المشروع أصبح -ج

  ألم ا المنظمة مع وتكامل المشروع الحق -د

 

 يسمى االنهاء:  .... اذا نجح المشروع ووصل ألهدافه  -9

 باإلضافة -أ

 باإلطفاء  -ب

 بالتكامل -ج

 بالتجويع  -د

 

 يسمى االنتهاء بالتجويع واالهالك بـ: -10

 االنتهاء بالتكامل -أ

 افةباإلضاالنهاء  -ب

 االنهاء باالطفاء -ج

 االهالك البطيء وهذا بتقليل الموازنة -د

 

 تسمى طريقة اإلهالك البطيئ للمشروع: -11

 بالتجويع واالهالك -أ

 باالضافة -ب

 التكاملب -ج

 باإلطفاء -د

 شركة ) س ( لديها مشروع انتاج دواء لمكافحة الكبد الوبائي , وقد نجح المشروع  -12
يسمى هذا النوع من االنتهاء  –لمشروع بإنتاج الدواء ترتب عليه انهاء ا –في انتاج الدواء المناسب 

 باألنهاء :  
 بالتكامل  -أ

 بالتجويع واالهالك  -ب
 باالطفاء  -ج
 باالضافة    -د

 

 إذا لم ينجح المشروع أو حصلت ظروف بيئية أبطلت المشروع فإنه يسمى االنتهاء: -13

 باإلطفاء -أ

 باإلضافة -ب

 بالتكامل -أ

 بالتجويع   -د

 

لومات اإلدارية في البداية وكان يتبع قسم إدارة االعمال ثم اصبح .... بكلية كلية أنشئ تقسم نظم المع -14
 هذا يسمى االنتهاء بـ:-إدارة االعمال 

 باإلطفاء  -أ
 باإلضافة -ب
 بالتجويع  -ج
 باالهالك -د
 

 

 

 



لى ألترم  دأرة ألمشاريع أ  سئلة مقرر أ 
 
  1439ألثاني لعامتبويب أ

  77   & أمل باوزير تحديث / أبو عبدهللا

 

  1438ادارة مشاريع   omjehaad ☺مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 مرحلة: هي روعالمش إنهاء عملية مراحل أول -15

  للمشروع النهائية الفواتير تجهيز عملية -أ

 للفواتير التحصيل عملية -ب

 القانونية المراجعة ليةعم -ج

 القرار عملية -د

 

      عملية:-اخر عملية انهاء المشروع  -16

    القرار -أ

           االنهاءتطبيق  -ب

  المشروعتنفيذ  -ج

 اعداد التقرير النهائي    -د

 

 يجب االهتمام: –عند اعداد التقرير النهائي للمشروع  -17
 التحسينات المستقبلية -أ
 تحديد وقت بدء المشروع -ب
 لمشروعوضع دراسة ا -ج
 تحديد تكلفة المشروع -د

 

 بخصوص إنهاء المشروع يقيم من خالله جمع: –نظام دعم القرار  -18

 لية فقطبيانات ومعلومات داخ -أ

 بيانات ومعلومات خارجية فقط -ب

 بيانات ومعلومات داخلية وخارجية -ج

 ات ومعلومات من داخل المنظمة فقطبيان -د

 

 :بيانات ومعلومات -معلومات الخارجية من امثلة البيانات والمعلومات المتوافرة في نظام ال -19
 العاملين  -أ
 المنافسين -ب
 الهيكل -ج
 المدراء -د

 
 فيها: ويتم المشروع إنهاء عملية مراحل من مرحلة االنهاء تنفيذ -20

 للمشروع النهائية الفواتير تجهيز -أ

 الموازنات إعداد -ب

 المشروع على المراقبة -ج

 الجدولة إعداد -د
 تم بحمد هللا االنتهاء 

    Reero.ckfu  ر األختاألخ مبارك كما أشك

   Ms.MOODYوأشكر كل من ساهم في هذا العمل الغالية ام ود و

 ☺ Omjehaadأختكم وأمكم   

 وأشكر األخت ريما على توفير أسئلة الترم الصيفي ناقص سؤالين فقط

 لوسيندا العصاميه جنون إحساس أحالم اليقظه واالخوات 

 1439على حل أسئلة الترم األول 

  هـ عن طريق : أبو عبدهللا1438أسئلة الترم األول والثاني لعام تم إضافة 

 : أمل باوزير 1439الترم األول والثاني وأسئلة تم إضافة أسئلة الترم الصيفي 

 Mayosh & Shime 1439اشكر االخوات على حل أسئلة الترم الثاني 

 وأسأل هللا أن يجازي الجميع الف خير 

 اذكرونا بدعوه 

 ة الحقوق ما نحلل إزال


