
 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 1 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. ختيار وإدارة الموارد البشريةيترتب عن سوء إ -1

 .إنخفاضنسبةالتلف.أ

 .تكاليفاإلنتاجالثابتةإنخفاض.ب

 .إنخفاضتكاليفاإلنتاجالثابتةوالمتغيرة.ج

 .إنخفاضاإلنتاجية.د



 .. هي وظيفة لكل العادل األجر تحديد جلأ من ببعض بعضها الوظائف مقارنة بمقتضاها يتم التي العملية -2

 .توصيفالوظائف.أ

 .تقييمالوظائف.ب

.تحليلالوظائف.ج

 .تطويرالوظائف.د



 .. يتم تحديد القدرات والمهارات المطلوبة ألداء الوظيفة ضمن -3

 .تعويضالمواردالبشرية.أ

 .اختيارالمواردالبشرية.ب

 .الوظيفيتخطيطالمسارات.ج

 .تحليلوتوصيفالوظائف.د



 ..تتم تنمية مهارات شاغل الوظيفة ضمن وظيفة -4

 .ستقطابالمواردالبشريةإ.أ

 .تدريبالمواردالبشرية.ب

 .تقييمالمواردالبشرية.ج

 .تخطيطالمسارالوظيفي.د

 
 ..اجهة العجز في مواردها البشرية من األساليب التي تلجأ إليها المنظمة لمو -5

 .العملتخفيضساعات.أ

 .سنالتقاعدتمديد.ب

 .التخفيضفياألجور.ج

 .الزيادةفيالرواتبواألجور.د



 .. في ستقطابلإل األساسية القواعد إحدى تتمثل -6

 .حفظالبياناتوالمعلوماتبشكلالمركزي.أ

 .ستقطابوأساليبهعبروحداتالمنظمةتنوعإستراتجياتاإل.ب

 .ستقطابادأكثرعلىالمصادرالداخليةلإلعتماإل.ج

 .ستقطابلتحليلالمنتظملمصادراإلا.د



 .. هي البشرية الموارد إلدارة اآللي للنظام األولي التصميم مرحلة ضمن تدخل التي المهمة -7

 .تحديدمتطلباتالتشغيل.أ

 .تحديدالمتطلباتالهندسيةوالفنية.ب

 .ختياربديلالتصميمالمناسبإ.ج

 .تحديداألهدافالمرجوةمنالعملية.د



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 2 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. البشرية الموارد (النظام اآللي) مكينة ستخدامإ سلبيات من -8

 .حتفاظبسجالتمكتوبةومتراكمةعلىمرالسنينالتعبالذييسببهاإل.أ

 .تقليلالرسائلالكتابية.ب

 .تقليلالرسائلالتليفونية.ج

 .إمكانيةفقدانهذهالوظيفةللجانباإلنساني.د



 .. نهفإ البشرية للموارد قوية إدارة بناء جلأ من -9

 .اليشترطوجودإجماعواتفاقعلىرسالةإدارةالمواردالبشرية.أ

 .يشترطوجودإجماعواتفاقعلىرسالةإدارةالمواردالبشرية.ب

 .اليشترطوجودإستراتيجيةإلدارةالمواردالبشرية.ج

 .اليشترطأنتتوافقإستراتيجيةإدارةالمواردالبشريةمعإستراتيجيةالمنظمة.د



 ..البشرية الموارد إدارة قيادة في توفرها الواجب الخصائص أهم إحدى تتمثل -11

 .ستماعواإلنصاتالجيداإل.أ

 .الصرامةفيالمعاملة.ب

 .العالقاتالمحدودةمعالغير.ج

 .تكثيفاإلجراءاتالرقابيةعلىالموظفين.د

 

 .. هو الوظيفة توصيف بطاقة مكونات ضمن ال يدخل الذي العنصر -11

 .الوظيفةمعلوماتعن.أ

 .واجباتالوظيفة.ب

 .تقييمالوظيفة.ج

 .مسؤولياتالوظيفة.د



 .. إلى لشغلها المناسبين األفراد ونوعية وواجباتها الوظيفة طبيعة بتحديد الخاصة اإلجراءات تشير -12

 .واجباتشغلالوظائف.أ

 .مسؤولياتالوظائف.ب

 .تحليلالوظائف.ج

 .تطويرالوظائف.د

 

 .. هو الوظائف تقييم لعملية لجوء المنظمات بأسباب يتعلق ال الذي األمر -13

 .تحديدهيكلأجوررسميوثابت.أ

 .توخيالعدالةفينظاماألجور.ب

 .التيقدتنشأحولقضايااألجورلفصلفيالنزاعاتوالشكاوىا.ج

 .بينأجورالقطاعالخاصوأجورالقطاعالعامتحديدإطارمرجعيللمقارنةما.د

 

 .. إلى إسنادها يه المنظمات في السائدة الصفة نفإ وعدالتها التقييم عملية موضوعية جلأ من -14

 .المديرالعام.أ

 .لجنةمتخصصة.ب

 .المسؤولالمباشر.ج

.مديرإدارةالمواردالبشرية.د



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 3 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. بالمنظمة الرئيسية الوظائف في الخارجي التوظيف أن يالحظ -15

 .لهتأثيرسلبيعلىالروحالمعنويةللعاملينبالمنظمة.أ

 .ايجابيعلىالروحالمعنويةللعاملينبالمنظمةلهتأثير.ب

 .ليسلهأيتأثيرعلىالروحالمعنويةللعاملينبالمنظمة.ج

 .علىالروحالمعنويةللعاملينبالمنظمة(سلبيوإيجابي)لهتأثيرمزدوج.د



   ..  المتعلقة األسباب ضمن العمل لحوادث كمسببات اإلضاءة وسوء اآلمنة غير العمل معدات تندرج -16

 .بالوظيفة.أ

 .بالعامل.ب

 .بتصميمالوظيفة.ج

 .بالمسؤولعنالوظيفة.د

 

 .. هو التدريبية المنظمة حتياجاتبإ يتعلق ال الذي حتياجاتاإل نوع -17

 .حتياجاتفريقالعملإ.أ

 .حتياجاتالمنظمةإ.ب

 .حتياجاتالوظائفإ.ج

 .حتياجاتالبيئةإ.د



 .. إلى الواحد الوظيفة خط في أعلى مناصب إلى الترقية تشير -18

 .المسارالوظيفي.أ

 .التطويرالوظيفي.ب

 .األمنالوظيفي.ج

 .تصميمالمسارالوظيفي.د



تجاهات مهنية مختلفة حتى يصل إلى هدفه إتجاه أو ها الفرد خالل حياته العملية في إتشير مجموعة الوظائف التي يشغل -19

 .. المنشود إلى

 .التطويرالوظيفي.أ

 .النموالوظيفي.ب

 .المسارالوظيفي.ج

 .األمنالوظيفي.د



 .. مهمة هي الموظفين عالقات إدارة مهام إحدى -21

 .التحليلالوظائفي.أ

 .المسارالوظيفي.ب

 .التطويرالتنظيمي.ج

 .ستقطاباإل.د

 

 

 



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 4 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. البشرية الموارد دارةإ وظائف ضمن الوظيفية والتنمية التطوير في خبير وظيفة تصنف -21

 .التخصصية.أ

 .الكتابية.ب

 .القيادية.ج

 .السكرتارية.د



 .. وظيفة هي البشرية الموارد إلدارة الكتابية الوظائف ضمن تدخل التي الوظائف إحدى -22

 .مستشار.أ

 .موجه.ب

 .مشغلحاسبات.ج

 .مديرقسم.د

 

 .. إلى المهارة بها تتعلق التي والمعرفة ملالع بطبيعة يختص الذي المهارات نوع يشير -23

 .المهاراتاإلنسانية.أ

 .المهاراتالفنية.ب

 .المهاراتالسلوكية.ج

 .مهاراتبناءالذات.د



 .. بشرية موارد إلى بحاجة هي المعاصرة المنظمات في الوظائف أن إلى الدراسات تشير -24

 .تركزعلىالتخصصفيمجالمعينمنمجاالتالعمل.أ

 .تمتلكمهارةواحدةتناسبإحدىمجاالتالعمل.ب

 .ذاتمهاراتمتعددةتسمحبالعملفيعدةوظائفضمنفريقالعمل.ج

 .بشروطالعملحتىإنلمتمتلكالمهاراتالالزمةلذلكمنضبطة.د

 

 .. في الوظائف لتقييم العوامل مقارنة لطريقة كونةالم   المقارنة عوامل حدأ مثليت -25

 .الشهادةالعلمية.أ

 .جتماعيالمركزاإل.ب

 .المسؤولية.ج

 .المظهرالالئق.د

 

 .. مجموعة ضمن لألجور العام الهيكل رسم في مؤثر كعامل لألجور األدنى الحد يندرج -26

 .عتباراتالتنظيميةاإل.أ

 .عتباراتاإلداريةاإل.ب

 .جتماعيةاإلعتباراتاإل.ج

 .قتصاديةاإلعتباراتاإل.د



 .. هو البشرية الموارد إدارة إلى فراداأل إدارة من التحول مع يتعارض الذي األمر -27

 .فرادالعاملينبالمنظمةالتحولفيالمفاهيمتجاهاأل.أ

 .اإلدارةالمسئولةعنالمواردالبشريةالتحولفيالمفاهيمتجاه.ب

 .ظهورمجاالتجديدةفيمجالإدارةالمواردالبشرية.ج

 .ستشاريالتحولمنالدورالتنفيذياإلستشاريإلىالدوراإل.د



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 5 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. مهارة في البشرية الموارد لمدير السلوكية المهارات أنواع إحدى تتمثل -28

 .التنبؤ.أ

 .تخاذالقرارإ.ب

 .التحفيز.ج

 .تقنيةالمعلوماتالتحكمفي.د

 

 .. هي البشرية الموارد إلدارة الرئيسية النشاطات ضمن يندرج ال الذي العنصر -29

 .عالقاتالموظفين.أ

 .صيانةالمواردالبشرية.ب

 .تعويضالمواردالبشرية.ج

 .أهميةالمواردالبشرية.د

 

 .. عن اإلدارية المعلومات ونظام البشرية الموارد معلومات نظام بين المقارنة تكشف -31

 .ختالفجوهريبينأداءنظاممعلوماتالمواردالبشريةونظامالمعلوماتاإلداريةوجودإ.أ

 .عدموجودعالقةبينأداءنظاممعلوماتالمواردالبشريةونظامالمعلوماتاإلدارية.ب

 .وجودتشابهكبيربينعناصرهمااألساسية.ج

 .المعلوماتاإلداريةتناقضبينأداءنظاممعلوماتالمواردالبشريةونظام.د



 .. في البشرية الموارد( اآللي النظام) مكينة نظام إلى التحول خطوات من خطوة أول تتمثل -31

 .التصميماألوليللنظام.أ

 .دراسةالجدوى.ب

 .الدراسةالهندسية.ج

 .ختبارالنظامإ.د



 .. األداء تقويم مقابالت في به ينصح مما -32

 .يجابيةوالسلبيةعرضالجوانباإل.أ

 .يجابيةدونالسلبيةالجوانباإلعرض.ب

 .يجابيةعرضالجوانبالسلبيةدوناإل.ج

 .يجابيةالسلبيةوالاإلعدمعرضالالجوانب.د



 .. يجب نهفإ وفاعلة ناجحة أداء تقويم مقابالت جلأ من -33

 .طالعالموظفينعلىنتائجتقويماألداءالخاصبهمعدمإ.أ

 .ردفعلالشخصالمقابلاإلشارةإلىالصفاتالشخصيةفيالمقابلةلرصد.ب

 .عدممقارنةالموظفبزمالئه.ج

 .توجيهأجوبةالموظفالذيتتممقابلته.د



 .. الوظائف لتقييم كطريقة( الوظيفي التصنيف)الدرجات طريقة مميزات من -34

 .الموضوعية.أ

 .عدمالتحيزالشخصي.ب

 .ستخدامهافيوظائفالقطاعالحكوميشيوعإ.ج

.قتصادفيالجهدوالوقتاإل.د



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 6 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. هو ،معين بعمل قيامه مقابلشهرياً  للموظف يدفع الذي المبلغ -35

 .الراتب.أ

 .األجرالنقدي.ب

 .األجرالقاعدي.ج

 .العالوة.د



 .. هو، المدفوع المبلغ مقابل العامل عليها يحصل التي الشرائية القوة عن يعبر الذي األجر -36

 .سمياإلاألجر.أ

 .األجرالرسمي.ب

 .األجرالحقيقي.ج

 .األجرالقاعدي.د



 .. مرحلة هي ستقالليةاإلو نجازاإل على الموظف هتمامإ فيها يرتكز التي الوظيفي المسار مرحلة -37

 .التأسيس.أ

 .التقدم.ب

 .المحافظةعلىالمكاسب.ج

 .ستعدادللتقاعداإل.د



 ..،الطرفان ايتفق عليه محايدة خارجية جهة إلى العمل وصاحب الموظف بين الخالف مثار القضية إحالة عملية تعرف -38

 .بالمحاكمة.أ

 .بالتحكم.ب

 .بالتحكيم.ج

 .بالحوكمة.د



 .. الوظيفي التطوير يعتبر -39

 .مرحلةمنمراحلالمسارالوظيفي.أ

 .مرحلةمنمراحلتصميمالمسارالوظيفي.ب

 .مرحلةمنمراحلالنموالوظيفي.ج

 .عمليةمتضمنةللمسارالوظيفيوتصميمالمسارالوظيفي.د



 .. بالعامل المتعلقة العمل حوادث أسباب من -41

 .اإلجهادالناجمعنالمهامالتييتوالهاالعامل.أ

 .المناخالتنظيمي.ب

 .منللمعداتاإلستخدامغيراآل.ج

 .اإلرهاقبفعلالعمل.د



 ..هو، التقويم عملية أخطاء ضمن يدخل ال الذي العنصر -41

 .تأثيرالهالة.أ

 .الميلللوسطية.ب

 .الميلللواقعية.ج

.التأثيراإلداري.د



 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 7 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. التقويم عملية أخطاء تجنب أساليب من -42

 .عتمادالمطلقعلىالرئيسالمباشراإل.أ

 .عترافبالمشاكلالموجودةضرورةعدماإل.ب

 .عتمادعلىالرئيسالمباشرأننتجنبنهائياًاإل.ج

 .ماداًمطلقاًعلىالرئيسالمباشرعتدإأالنعتم.د



 ..العمل عرض مفاوضات في اإلرشادية القواعد من -43

 .تحديدالحداألدنىلألجور.أ

 .نتمنحهاالمنظمةالحداألدنىللميزاتالتييمكنأتحديد.ب

 .إطالةعمليةالتفاوض.ج

 .عدمإعطاءالمتقدمفرصةللتفكيرأثناءالتفاوض.د



 .. إلى الجديد بالموظف المنظمة وتعريف بالمنظمة الجديد الموظف تعريف عملية تعرف -44

 .طاقاتالتعريفيةببال.أ

 .بالتهيئةالمبدئية.ب

 .المواردالبشريةبإنسحام.ج

 .بصيانةالمواردالبشرية.د



 .. المزدوج الوظيفي المسار نظام تطبيق نتائج من -45

 .ستقالليةفيممارسةالمهنةعلىالمستوىالفنيالحدمناإل.أ

 .ممارسةالمهنةبدونسلطةأونفوذعلىالمستوىالفني.ب

 .التقليلمنفرصالتمتعبالمركزوالسلطةوالنفوذعلىالمستوىاإلداري.ج

 .تخاذالقراراتعلىالمستوىاإلداريالتقليلمنفرصالتمتعبإ.د



 .. العمل تحليل يكون أن المستمرة التنافسية التغيرات تقضي -46

 .عمليةمستمرةبالمنظمة.أ

 .لىتكلفتهاعمليةمؤقتةبالنظرإ.ب

 .مرةواحدةكلسنة.ج

 .واحدةعندتأسيسالمنظمةمرة.د



 ..هو ،الوظائف تحليل خطوات ضمن يدخل ال الذي األمر -47

 .تحديدمصادرالمعلومات.أ

 .تحديدالهدف.ب

 .تحديدالمعلوماتالمرادتحليلها.ج

 .تحديداألجوروالمكافآت.د



 ..،الخارجي ستقطاباإل مزايا من -48

 .نسجامكبيرللعاملمعبيئةالعملالداخليةإ.أ

 .نسجامالكبيرمعثقافةالمنظمةالتوافقواإل.ب

 .ستغناءعنهااإليزودالمنظمةبمواردبشريةمؤقتةيمكن.ج

.وفرةالمعلوماتالكافيةعنالمترشحين.د

.زائدة،وقدتكونخطأمطبعيوقدتكونمقصودة(إلى)مفردة
.بلتسببالتشويشوتضعفالصياغة،المهمأنهاالفائدةمنها





 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 8 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. بالخارجي مقارنة الداخلي ستقطاباإل عيوب برزأ من -49

 .رتفاعتكلفتهإ.أ

 .رشحينتشحوندرةالمعلوماتالكافيةعنالم.ب

 .ستفادةمنهكحافزللعاملينعدماإل.ج

 .أمامتنويعالمعارفوالمهاراتالجديدةوقوفهحاجزاً.د



 .. هو الداخلي ستقطاباإل لخيار المنظمة لجوء أسباب حدأ -51

 .والمهاراتالرغبةفيتنويعالمعارف.أ

 .نفتاحالمنظمةعلىالبيئةإ.ب

 .عدمالتوازنفيتوزيعالمواردالبشريةبالمنظمة.ج

 .تزويدالمنظمةبمواردوأفكاروثقافةجديدة.د



 .. إلى البشرية الموارد إدارة رسالة تشير -51

 .الغرضالرئيسلهاوسببوجودها.أ

 .كيفيةتحقيقاألهدافالرئيسيةلها.ب

 .يتمتحقيقاألهدافمنخاللهاالتيالوسائلاألساسية.ج

 .طاتاألساسيةإلدارةالمواردالبشريةاالنش.د



 .. إلى ،منه المطلوب العمل بسلوكيات الموظف لتزامإ مدى قياس بمقتضاها يتم التي العملية تشير -52

 .األداء.أ

 .جودةاألداء.ب

 .تقويماألداء.ج

 .األداءالفعال.د



في قضايا  المنظمة وموقف ،لسلوكيات والمحددة ،األهداف تحقيق في المديرين لمساعدة اإلرشادية التوجيهات تشير -53

 ..إلى  ،الموارد البشرية

 .تنميةالمواردالبشرية.أ

 .سياساتإدارةالمواردالبشرية.ب

 .ستراتيجيللمواردالبشريةالتخطيطاإل.ج

 .تخطيطالمواردالبشرية.د



 .. أن يجب نهفإ ،منها المرجوة النتائج البشرية الموارد إدارة سياسات تحقق حتى -54

 .تتصفبخاصيةالثباتعلىاألجلالطويل.أ

 .تكونمستقلةعنإستراتيجيةالمنظمة.ب

 .تكونغيرمكتوبة.ج

 .تعممعلىجميعالعاملين.د













 Cمنوذج   3411-3412  الثانيالفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  11 من 9 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. في البشرية الموارد من حتياجاتاإل تحديد خطوات ضمن األولى الخطوة تتمثل -55

 .تقديرالعمالةالمطلوبة.أ

 .تحليلالوضعالراهن.ب

 .عمالالمطلوبةتحديدوتحليلنوعاأل.ج

 .تحليلسوقالعمل.د



 .. ضمنيدخل  ،وظيفية ختصاصاتإل وترجمتها البشرية الموارد إلدارة الرئيسية األنشطة تحديد إن -56

 .حتياجاتالمواردالبشريةتخطيطإ.أ

 .تنظيمالمواردالبشرية.ب

 .توجيهالمواردالبشرية.ج

 .رقابةالمواردالبشرية.د



 .. هو البشرية الموارد توجيه بمهمة الخاصة األساسية العناصر حدأ -57

 .تحديدنمطإدارةالمواردالبشرية.أ

 .تحليلالعجزوالفائضمنالمواردالبشرية.ب

 .تجميعالوظائفوتنسيقهافيمجموعات.ج

 .حلالصراعاتوالمشاكلالمحتملةداخلإدارةالمواردالبشرية.د



 .. هي، البشرية الموارد إلدارة التنظيمي الهيكل في التنظيمي التطويرواألداء  تقييم تتولى التي الجهة -58

 .إدارةتخطيطالمواردالبشرية.أ

 .إدارةتنميةالمواردالبشرية.ب

 .إدارةعالقاتالموظفين.ج

 .إدارةالخدمات.د



 .. ضمن ،البشرية الموارد مدراء لدى العالقات وتكوين التحفيز مهارات تصنف -59

 .المهاراتالفنية.أ

 .المهاراتاإلدراكية.ب

 .المهاراتالسلوكية.ج

 .المهاراتالتخصصية.د



 .. ضمن ،البشرية الموارد مدراء لدى القرارات تخاذوإ التنبؤ مهارات تصنف -61

 .المهاراتالفنية.أ

 .المهاراتاإلنسانية.ب

 .المهاراتالسلوكية.ج

 .المهاراتالفكرية.د



 .. إلى باللجوء ،لديها البشرية الموارد من فائض وجود المنظمة تواجه -61

 .مصادرجديدةللتوظيف.أ

 .زيادةعملياتالتوظيف.ب

 .الدوامزيادةساعاتالعملخارجوقت.ج

.تخفيضسنالتقاعد.د

 تركيهذا إلى يحتاج ..زـالسؤال توربما صياغةكون
.السؤالغيرصحيحة

–الحالةالثالثة–يرجىالرجوعللكتابالطبعةالخامسة
.لمزيدمناإليضاح(681-681)صفحة
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  11 من 11 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. في األداء تقويم خطوات من الثانية الخطوة تتمثل -62

 .تحديدالطريقةالمناسبةللتقويم.أ

 .تحديدمتطلباتالتقويموأهدافه.ب

 .تحديدأهدافتطويراألداءمستقبالً.ج

 .تحديدمعاييرمسبقةللمقارنة.د



 .. يتعلق جديد هتمامإ عن التقويم مسؤوليات تحديد في الحديثة تجاهاتاإل تكشف -63

 .بتقويمالرؤساءألداءموظفيهم.أ

 .بتقويمالموظفينألداءعمالئهم.ب

 .بتقويمالمدراءألداءعمالئهم.ج

 .بتقويمالموظفينألداءزمالئهم.د



 .. ، أنها اإلسالم في األفراد وإدارة قيادة عن يعرف -64

 .هتمامهاباإلنسانسبقمفاهيماإلدارةالحديثةفيإتنظيم.أ

 .هتمامهاباإلنسانقمعمفاهيماإلدارةالحديثةفيإتتوافال.ب

 .هتمامهاباإلنسانمفاهيماإلدارةالحديثةفيإمنهمتحاولأنتستل.ج

 .هتمامهاباإلنسانرةالحديثةفيإتتعارضمعمفاهيماإلدا.د



 .. هو البشرية الموارد مع التعامل في اإلسالمية المرتكزات أهم حدأ -65

 .قتصاديفيإدارةالمواردالبشريةاإلالتركيزعلىالبعد.أ

 .المثاليةفيالعالقاتاإلنسانية.ب

 .محوريةالفردفيمقابلالجماعة.ج

 .تغيراتالبيئيةمالتفاعلمعال.د



 .. العلمية اإلدارة مدرسة منهج يقضي -66

 .بمشاركةالعاملفيالقراراتالحاسمةللمنظمة.أ

 .الطبيعيةبمعاملةالعاملفيالعملكطاقةمنتجةمثلاآللةوالموارد.ب

 .بمعاملةالعاملفيالعملكشريكلربالعمل.ج

 .جتماعيةعملوفقاًللمعاييراإلنسانيةواإلبمعاملةالعاملفيال.د



 .. العلمية اإلدارة لمدرسة الموجهة نتقاداتاإل من -67

 .العملجتماعيفيعالقاتتركيزهاعلىالبعداإل.أ

 .مناداتهابالتخطيطالتشاركي.ب

 .هتمامهابالحوافزالماديةلزيادةاإلنتاجعدمإ.ج

 .جتماعيةوالعاطفيةوالنفسيةللعاملتجاهلهاللجوانباإل.د



 .. اإلنسانية العالقات مدرسة نجاح نحسارإل الرئيسية األسباب من -68

 .ملاجتماعيةعلىإنتاجيةالعتجاهلهالتأثيرالجوانباإل.أ

 .علىالتحفيزإفتراضوجودإختالفاتجوهريةبيناألفرادتؤثر.ب

 .تجاهلتأثيرقواعدالعملواإلجراءاتواللوائحعلىاإلنتاجية.ج

.تحققمقولةأنالعاملالسعيدهوعاملمنتج.د
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  11 من 11 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 .. بالمنظمة كقسم األفراد إلدارة النظر يقضي -69

 .عتبارإدارةاألفرادجزءاًمنمهاماإلدارةبالمنظمةبإ.أ

 .بممارسةكلمديرلوظيفةإدارةاألفرادعلىمستوىكاملالمنظمة.ب

 .بتوليهذهاإلدارةمساعدةاإلداراتاألخرىفيالقيامبوظائفاألفراد.ج

 .فرادعلىمستوىالقطاعالذييرأسهبالمنظمةبممارسةكلمديرلوظيفةإدارةاأل.د



 .. إستراتيجية خالل من المنظمات في أساسية وظيفة كإدارة البشرية الموارد إدارة تعمل -71

 .متوافقةمعإستراتيجيةالمنظمة.أ

 .غيرمتوافقةمعإستراتيجيةالمنظمة.ب

 .مستقلةعنإستراتيجيةالمنظمة.ج

 .خارجإطارإستراتيجيةالمنظمة.د

 

 

 

 





 ، سئلة لل  لل  وورداألزودتين ب..   (هنادي خالد)أشكر األخت 
 ، وقد أفادتين لصورةسئلة األزودتين ب ..  (Reem 2016) األخت أيضًا  أشكرو

  ..يف املراجعة والتدقيق والتصحيح كثريًا األسئلة املصورة 
 

 ..أمتن  لن اهلل أني وفقت يف حل األسئلة بالطريقة الصحيحة و
 ..يف حال وجود أي خطأ أو لالحظة  تنبيهي كما آلل لنكم 

 ،،متنياتي لكم بالتوفيق













