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  .. : / درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ 1س
  والمخرجات الخاصـة بالمنظمة أ. عدد وقوة وتداخل المدخالت

 فيها بيئة األعمال ب. السرعة التي تتغير
 ج. مدى توفر الموارد في بيئة األعمال

  فيها بيئة األعمال ومدى توفر الموارد د. السرعة التي تتغير
  : المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب هو / مدير تعامالته مع 2س

  مدير المشروع .أ
  ب. المدير الوظيفي

  ج. رئيس مجلس اإلدارة
  د. أعضاء مجلس اإلدارة

  : فإن هذا التنظيم وفقا لهذا الشكل هو –المحاسبة تابع لقسم المحاسبة  ء ماجستير في تخصص/ إنشا 3س
  الوظيفي أ. التنظيم

  ب. التنظيم المصفوفي
  التنظيم المستقل .ج

  د. التنظيم الجغرافي
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  : لتشغيل المشروع هي / عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني 1س
  أ. أهداف المشروع

 المشروع ب. تنظيم
 المشروع ج. جدولة

  د. رقابة المشروع
 

  : / الفائدة الرئيسية من إستخدام المسار الحرج هو 2س
 ألنهاء المشروع أ. التنبؤ بالوقت الالزم

  ب. وضع بيان تفصيلي بالكلف
  وضع بيان تفصيلي بالمواصفات .ج

  د. وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات
 

 : / يتم أحتساب التباين ألوقات المشروع بإحتساب 3س
  أ. الكلفة

  داية المشروعب. وقت ب
  النشاط األول فقط ج. تباين

 األنشطة الحرجة للمشروع د. التباين لكل نشاط من
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  : على الوحدات التشغيلية أو التنظيمة في المنظمة هي / الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون  1س
  أ. فرق المهام

  فرق اإلدارة .ب
  ج. فرق العمل اإللكترونية

  اإلفتراضية د. فرق العمل
  المشاريع / من أسباب الصراع في 2س

  أ. قناعات مختلفة

  ب. بيئة واضحة
  ج. أهداف واضحة

  واضحة د. خطط
  : المتشائم معيار / يسمى المعيار 3س

  أ. أفضل األفضل
 األسوا ب. أفضل

  ج. العقالني
  د. الواقعي

 
  : الرقابة على / الرقابة على الموارد المالية تشمل4س

  المشروع ارد البشرية فيأ. حماية المو 
  ب. المخزون الخاص بالمعدات

  ج. موازنة المشروع
 األصول د. صيانة

 


