
أسئلة المراجعةإدارة المؤسسات االجتماعية

1( من 3صفحة )

من الخيارات المتاحة لكل من األسئلة التالية ، اختر اإلجابة الصحيحة 

من المبادئ المتصلة بنجاح المنظمة (1)
مشاركة المجتمع بفاعلية )أ(

عدم مشاركة المجتمع )ب(

 سلبية المجتمع )ج(

 سلبية المنظمة )د(

اإلدارة هي العنصر  (2)
المعوق في المؤسسة  )أ( 

 السلبي في المؤسسة )ب(

المؤسسةالدينامي في  )ج(

 الهادم في المؤسسة )د(

حل مشكالت الندرة من أهم مسئوليات (3)
اإلدارة )أ(

التجارة  ب()

الوزارة )ج(
 العمارة )د(

من أنواع  تسجيل العمليات المهنية (4)
التدريب )أ(

التسجيل )ب(

 التقييم )ج(

 التدبير )د(

المبادئ المتصلة بنجاح المنظمات يجب أن تكون المنظمة من  (5)

في إجراءاتها التنظيميةمنغمسة  )أ(

ال يوجد بها إجراءات تنظيمية ()ب

 معقدة في إجراءاتها التنظيمية )ج(

 مرنة في إجراءاتها التنظيمية )د(

يشير  تلقى الموظف بالمؤسسة للتعليمات من مسئول واحد إلى (6)
وحدة الفن )أ(

وحدة الجماعة )ب(

 وحدة األمر )ج(

 وحدة الطاقة )د(

تحديد وظائف اإلدارة بخمس وظائف من أعمال (7)
فايول )أ(

 ميرتون )ب(

 دوركايم )ج(

ابن خلدون )د(
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من اختصاصات مجلس اإلدارة في المؤسسات االجتماعية تقويم (8)
العمالء )أ(

 اإلعالم )ب(

أعمال المؤسسة )ج(

 التوزيع )د( 

الوظائف التي يتم تكليف القائمين بها بخدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة هي الوظائف (9)
العلمية )أ(

الفنية )ب(
التربوية )ج(

العامة )د(

وظيف في المؤسساتمن طرق الت  (11)
الترفيه )أ(

 الصراع )ب(

االختيار من بين المتطوعين  )ج(

 االختيار من بين المتسوقين )د(

التطوع في المؤسسات االجتماعية هو ذلك الجهد الذي يبذله اإلنسان من أجل مجتمعه   (11)
في مقابل أجر )أ(

من أجل الترقية )ب(

من اجل الترفيه )ج(

 بدون مقابل )د(

من أقسام الميزانية في المؤسسات   (12)
المصروفات )أ(

 األحياء )ب(

المكتسبات )ج(

راضي األ )د(

من وظائف اإلدارة (13)
التجارة والصناعة )أ(

التنقل والترحال )ب(

 التمويل  )ج(

 النقد الهادم  )د(

التنسيق من وظائف   (14)
المدرسة )أ(

اإلدارة )ب(

التربية )ج(

العامل )د(

من جوانب تقدير المنظمة (15)

 سوء المنظمة )أ(

 عمر المنظمة )ب(
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سلبية المنظمة )ج(

 تعقيد المنظمة )د(

من جوانب تقدير المنظمة عدد األعضاء الذين  (16)

 تخدمهم المنظمة )أ(

 المنظمة )ب(   تركوا

 انتقدوا  المنظمة )ج(

 قاطعوا المنظمة )د(

التسجيل في المنظمات  ، التسجيلمن أنواع   (17)
التلفزيوني )أ(

 اإلداري )ب(

)ج(     اإلذاعي 

 األثري )د(

( من اختصاصات مجلس اإلدارة 18)
التعليم )أ(

 تعيين المدرسين )ب(

 التنمية  )ج(

تعيين المدير المنفذ )د(

العمليات اإلدارية ضرورية لقيام المؤسسة   (19)
بالتعليم  )أ(

بالتربية )ب(

بالتعدين )ج(

بدورها )د(

(    يذهب تريكر إلى أن األخصائي يجب أن يهتم في التسجيل باإلجابة على عدة أسئلة منها21)
 من  هم األعضاء؟ )أ( 

 من هم المؤلفون ؟ )ب(

 ن ؟من هم المديرو )ج(

 ؟ من هم الالعبون )د(
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مع التمنيات الطيبة بالتوفيق


