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السؤال األول  :اجب بصح او خطأ على العبارات التالية (الخطأ يلغي الصحيح) (5ن)
صح خطأ

الرقم العبارة
01

عند التفريق بين المصطلحات نجد اإلدارة التربوية اعم من المدرسة والمدرسية اعم من
التعليمية

02

المدير الجيد يتخذ القرار فرديا

03

العالقة اإلنسانية من أسس اإلدارة التعليمية التي تندرج تحت نموذج ماكس فيبر

*
*
*

 04حسب جوبا المدير يستمد قوته من القوانين وقوة الشخصية

*

 05حسب جريفيت ال يخلو أي حال للمشكالت من اتخاذ القرار

*

السؤال الثاني  :امال الفراغ بعناية (7.5ن)
 -01لدينا مدير ينظم عمله وفق مجموعة من المهام :التخطيط-التنظيم –التوجيه –التنسيق-الرقابة .هذا المدير
يتبع نظرية/نموذج سيرز في ضوء اإلدارة كوظائف ومكونات
 -02لدينا مدير يهتم في عمله بالضغوط والظروف االجتماعية المؤثرة على ،واالداريين من ناحية طاقتهم الجسمية
والعقلية وسلوكاتهم الفعلية ثم الترتيب الزمني لهذه األمور كما يركز أيضا على طبيعة الوظيفة من تحسين
ظروفها الى الترقي والتكوين  ...هذا المدير يتبع نظرية/نموذج العوامل الثالثة في ضوء اإلدارة كوظائف
ومكونات

 -03يمكن ان يكون مدي ار :


نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثالث( )03سنوات من
االقدمية بهذه الصفة والحائزين على شهادة الليسانس في التعليم.



األساتذة المبرزين المثبتين الذين لهم ثالث ( )03سنوات اقدمية بهذه الصفة.



األساتذة المهندسين المثبتين الذين لهم ثالث ( )03سنوات اقدمية بهذه الصفة.




أساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم أثنتا عشر ( )12سنة اقدمية بهذه الصفة .
كما يشترط أيضا بلوغ ثالثين سنة ( )30في  12/31من سنة التسجيل.
فضالً اقلب الصفحة

صفحة  1من 2

السؤال الثالث :اشرح الشكل التالي في
ضوء مثال تختاره؟()7.5
المثال  :كثرة غياب طلبة النهائي BAC

عملية اتخاذ القرار
 2معرفة موقف

 01المعرفة المهنية

معين

الشرح :

 3موقف وسيط شعور بعدم

-3المشكلة ان الغياب يؤثر على مدى فهم الطلبة

الرضا

للدروس وبالتالي ضعف التحصيل وما يؤدي إلى
نتائج متدنية
-1المعرفة المهنية :لما يجب ان يتخذ وفق القوانين
واللوائح
 -2معرفة الموقف معلومات عن المشكلة واسبابها

 4تحديد المشكلة
 6نتائج البحوث
الممارسات المهنية

 4تحديد المشكلة من خالل 5جمع المعلومات عن

 5معلومات عن المشكلة

 7صياغة البدائل
 9الموارد المالية

 8موازنة البدائل

المشكلة  6وكيف تطرقت لها الدراسات النظرية وما
الحلول التي قدمتها

أولوية االحتياجات

10عمل القرار

 7صياغة البدائل  :من خالل نتائج البحوث ربما
بالتوعية ومن خالل  5معلومات حول المشكلة بتفادي
أسبابها مثل االعتقاد بالعين والحسد وووو وربما

 11التنفيذ وما يتصل به من خطوات في
العملية اإلدارية

بصياغة قوانين اكثر ردعية ....
 8موازنة البدائل من خالل التفضيل بينها في المصلحة العامة ومصلحة التالميذ بصفة خاصة من خالل االتفاق مع  9الموارد المالية المتاحة
واالولويات واالحتياجات .
 10عمل القرار أي اتخاذ القرار من طرف الرئيس للتمهيد لتنفيذه مباشرة
11تنفيذ القرار كل حسب مسؤلياته ومهامه

صفحة  2من 2

أستاذ المقياس يشكركم على اإلبداع واالختصار في اإلجابة

