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      كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة برماح                            جامعة المجمعة     

 هـ1435/1436الفصل األول من عام  

 االداريةمهارات الاالختبار الشهري األول لمقرر 

 التوقٌع: ..................   اسم الطالب: ........................................... 

أجببا ا ببس األ ببتاة التاليببة مببن مرا ببا  أس لاتعرببيث وخ ببس القببر  أ ببر خببا   بب  تقببدير  
 الدرجات 

( أمبباث القبببار   ×( أمبباث القبببار  الةببخيخة و ةمببة    √ضببن  ةمببة   ال ببلال األول   
 درجات( 5.............  الخاطتة 

، عمتل متا لى فرص جٌدة تنتت  متن أدا عندما ٌقوم األفراد بالسعً من أجل الحصول ع -1
فإن طرٌقة أدائهم وتصرفاتهم تكون مختلفة عن األشخاص الذٌن ٌكتفتون بتادا  متا ٌستند 

 (   )إلٌهم من أعمال 
بتدون  ٌمكن تصور معنً للحٌاة، وكذلك ٌكون هناك تصتور للنمتو والتطتور والحةتارة -2

 (  ) االتصال 
 (  )  من التنفٌذكثٌرة من التخطٌط توفر ساعات قلٌلة ساعة  -3
خصصنا لمجموعة متن األفتراد ستاعتٌن انجتام مهمتة معٌنتة، وخصصتنا لمجموعتة إذا  -4

ساعات انجام نفت  المهمتة، نجتد أن كتم المجموعتتان تنتهتً فتً  4أخري من األفراد 
 (  )  د ساعتانحدو

 (  )  ادوات وأسالٌب تنظٌم الوقتجهلهم ب ع النا  أوقاتهماةٌمن أسباب  -5
لذلك فمبد من وجود معنً ٌراد توصتٌله ، المعنً ٌعرف االتصال علً أنه إرسال وفهم -6

 (  ) وكذلك البد من فهم هذا المعنً من خمل استخدم نف  لغة أو لهجة المستقبل
 (  ) ٌن الموظفه وبٌن الثقة المتبادلة بٌنبنا   للمشرف مهارات العمقات اانسانٌةمن  -7
 (  )  للمنظمةتطبٌق السٌاسة العامة لمرؤوسٌن مسئولٌات المشرف تجاه امن  -8
 (  )  بٌن علما  اادارة حول العدد األمثل لنطاق ااشراف اتفاقهناك  -9
 (  المرؤوسٌن وتجاه نفسه فقط ) مسئولٌات المشرف تجاه  -10

 درجات( 5..................   أكمل القبارات التالية ال لال ال اع   

االطمئنان إلتى قٌتام األفتراد ، وإنجام األعمال من خمل اآلخرٌن...............  ـٌقصد ب -1
 .بواجباتهم ومسؤولٌاتهم على الوجه المطلوب

 ما ٌلً: وااشاراتلغة الجسم تتةمن  -2

 ............................... - أ
 .............................. - ب
 ............................... - ت
 ................................... - ث

  : اادارة العلٌا مسئولٌات المشرف تجاهمن  -3
 ....................................... 

 ..................................... 
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 واجبات المشرف ثمثة من عدد  -4
 ................................................... 

 ............................................. ...... 

 .................................................. 

 
ألحتد األفتراد  –عن قصد وبطرٌقة مقصتودة  –اختٌار المسئول  .................عرف ٌ -5

 .صمً فً نطاق أعمال المسئول نفسهألدا  مهمة معٌنة تدخل أ
 

 ؟تؤدي إلً ةٌاع الوقت سلوكٌات ومعتقداتعدد أربع من  -6

 ............................................. ...... 

 .................................................. 

 ............................................. ...... 

 .................................................. 

ضبن رممبا لكبل  ببار  مبس القمبود  ا( بمبا يتقب  مبن رمبث االلكامبة أو الجمابة ال لال ال الب:  
 درجات ( 4..............   الوارد بالقمود  أ(

ٌهدف ، دفع الفرد التخاذ سلوك معٌن، أو إٌقافه، أو تغٌٌر مساره(   )  فوائد التفوٌض من ( 1)
 .منه الوصول إلى تحقٌق أهداف معٌنة

 .د ااشادة به بشكل دقٌقارٌحدد ما ت(    ) الفعالفات المشرف من ص (2)

 .شفهً ومكتوب إلً( ٌقسم    ) من معوقات االتصال (3)

األولتتتتتً  العملٌتتتتتة ةالخطتتتتتو( 4)

 ثنا  لل

تساعد علً توصٌل الرسالة والفهم للطترف اآلختر بستهولة وٌستر (    )
 .ودون عنا  كبٌر

 .واألمانة واالستقامة إثارة الحما  فً من حولهلقدرة على ( ا   ) وااشاراتلغة الجسد  (5)

الطرٌقتتتتة أو الوستتتتٌلة التتتتتً ٌتتتتتم استتتتتخدامها متتتتن أجتتتتل توصتتتتٌل (    ) ( التحفٌم  6)
المعلومتتات للطتترف اآلختتر، وتتنتتوع قنتتوات االتصتتال لتشتتمل اللفظٌتتة أو 

 التصوٌرٌة أو الكتابٌة.

 .همتنمٌة قدراتو رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن(    ) االتصال اللفظً (7)

 .العواطف، ولمعلومات الفائةة، وااالنتقائً اادراك(    ) قناة االتصال( 8)

  

 ااجمالً الثالث الثانً األول السؤال

 15 4 5 6 الدرجة العظمً
     الدرجة الفعلٌة

 
 من تمعيات  لاجمين بالتو ي  والعجاح
 د عاطف محمد عبد الباري مبروك

 dr_atef71@yahoo.com : اٌمٌل


