جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
دبلوم تقنية المعلومات

إمتحانات نهاية الفصل للعام 2018-2017
السنة األولى الفصل الثاني الدفعة ITD2017/2018
المقرر  :مبادئ اإلدارة
الزمن  :ساعتان
التاريخ 2018/5/12 :م
أجب عه جميع األسئلت
تنبيه * ال تكتب على ورقت األسئلت*
*ورقت اإلمتحبن تشتمل علي صفحة واحدة فقط *

السؤال األول :عرف االتي 15( :درجة)
 - 1اإلدارة؟
 - 2التخطيط؟
 - 3التسويق؟
 - 4التمويل؟
 - 5العالقات العامة؟
السؤال الثاني :أذكر بإيجاز 15 ( :درجة)
 - 1أهمية اإلدارة؟
 - 2أنواع التخطيط الثالثة مع شرح نوع واحد؟
 - 3الجوانب التي ركزت عليها المدرسة السلوكية؟
 - 4مقومات اإلدارة؟
 - 5وظائف المنظمة؟
السؤال الثالث :تحدث باختصار عن االتي 15 (:درجة)
 - 1تحدث عن عالقة اإلدارة مع المحاسبة؟
 - 2تحدث عن اإلدارة كمهنة؟
 - 3تحدث عن مصادر االستقطاب من الداخل؟
 - 4تحدث عن التخطيط اإلستراتيجي؟
 - 5خطوات أعداد الخطة التنفيذية؟
السؤال الرابع :على كراست االجببت أكتب رقم اإلجابة الصحيحة 15(:درجة)
 - 1هي خصائص وظُفح اإلًراج؟
-2وظُفح اقرصادَح
-1وظُفح اجرواػُح
 -4كل اإلجاتاخ صذُذح
-3وظُفح فٌُح
 - 2الوقاتل لوصطلخ اإلدارة تاإلًجلُزٌ؟
Manager -2
Management-1
Top Management -4
Manage-3
 - 3الوقاتل لكلوح  Planningفٍ اللغح الؼرتُح:
 -2الرخطُط
-1الخطح
 -4كل اإلجاتاخ صذُذح
-3الٌشاط
 - 4هي الجىاًة الرٍ ركزخ ػلُها الوذرسح السلىكُح فٍ اإلدارَح
 -2الوٌظوح ودذج إجرواػُح
-1الجاًة اإلًساًٍ
-4كل اإلجاتاخ صذُذح
-3الرٌظُواخ الغُر رسوُح
 - 5ػٌاصر الؼولُح اإلدارَح:
 -2الرٌظُن
-1الرخطُط
 -4كل اإلجاتاخ صذُذح
-3الرقاتح
السؤال الخامس:على كراسة االجابة ضع (√) أمام اإلجابة الصحيحة و ( )Xأمام اإلجابة الخطأ(  10درجة)
َ - 1هرن الرخطُط االسرراذُجٍ تالشؤوى الؼاهح للوٌظوح ككل
 - 2ذثذأ الرقاتح تؼذ االًرهاء هي صُاغح خطط الوٌظوح وتٌاء هُكلها الرٌظُوٍ وذىظُف الؼاهلُي فُها
 - 3هي الجىاًة الرٍ ركزخ ػلُها الوذرسح السلىكُح االهروام تالجاًة اإلًساًٍ هغ جاًة الؼاهل الوادٌ
 - 4ال ذىجذ ػالقح تُي اإلدارج وػلن االجرواع
 - 5هي هصادر االسرقطاب هي الخارجٍ اإلػالى فٍ لىدح اإلػالى الذاخلُح فٍ الوٌظوح
 - 6كاًد وظُفح اإلًراج فٍ تذاَرها ذٌذصر فٍ الوٌظواخ الرٍ ذٌرج السلغ فقط
 - 7هي أهذاف إدارج الروىَل ذؼظُن األرتاح وذؼظُن قُوح الوٌظوح
 - 8هي هصادر الروىَل طىَلح األجل االئرواى الرجارٌ و القروض الوثاشرج الوشروطح
َ - 9طلق ػلً الخطط قصُرج الوذي الخطط الركرُكُح
- 10ذؼرثر وظُفح الؼالقاخ الؼاهح ػلن وفي فٍ آى وادذ
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