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   اإلدارة التعليمية  اختبار مقرر 
                              ساعتني زمن االختبار                                                                  ١٠٠درجة االختبار 


 

 

  تعد اإلدارة التعليمية مبثابة أداة لترمجة األفكار أو النظريات أو الفلسفات إىل واقع .١
  اإلدارة بأا جمال من جماالت اخلدمة يف اتمع، يقوم ا فقط فرد مسئول عنها تعرف .٢
يقصد ا اإلدارة التنفيذية اليت تعىن باختاذ القرارات التنفيذية واخلطوات  Managementكلمة  .٣

  اإلجرائية لربجمة العمل وتنظيمه واإلشراف عليه ومتابعته. 
  ت على املستوى األعلى للمنظمةاملركزية منط إداري تصنع فيه القرارا .٤
  تقتصر مهمة الوحدات الفرعية يف الالمركزية على تنفيذ ما تتخذه اإلدارة املركزية من قرارات .٥
  يعد التخطيط والتنظيم واحلفز والتوجيه، وانتهاًء بالتنسيق واملتابعة والتقومي من وظائف اإلدارة .٦
اإلدارة التعليمية بأا: الطبيعة والكيفية اليت يدار ا التعليم يف جمتمع ما، وفقاً للخلفية الثقافية  تعرف .٧

  هلذا اتمع وأوضاعه وظروفه واجتاهاته التربوية
تتوافر عدة مستويات لإلدارة التعليمية سواء على مستوى الدولة، ويطلق عليها اإلدارة التعليمية  .٨

مستوى احملافظة ويطلق عليها اإلدارة التعليمية القومية، أو على مستوى املدينة، اإلقليمية، أو على 
  وتسمى اإلدارة التعليمية احمللية، أو على مستوى املدرسة، وتسمى اإلدارة املدرسية.

تتفق اإلدارة التعليمية مع اإلدارة العامة من حيث أهداف وطبيعة العمل وجماالته واالعتبارات اليت  .٩
  ء كل منهماحترك أدا

 يقصد بالتنظيم توزيع أوجه النشاط املختلفة على أفراد اجلماعة مع تفويض السلطة هلم  .١٠
تظهر بالدة املرؤوسني وكسلهم ومجودهم يف اإلدارة الديكتاتورية  الم يرون ان اإلدارة   .١١

 قد أمسكت بكل اخليوط يف املدرسة  

  
 :من دراسة مفاهيم اإلدارة يتضح أا .١

 . من يعمل باإلدارة يقوم خبدمة اآلخرين -أ
 .يصل من يقوم باإلدارة إىل أداء اخلدمة-ب
 .خدمة اآلخرين وتقدمي العون هلم-ت
 مجيع ما ذكر صحيح -ث

اإلدارة املسئولة عن القرارات  .٢
 :اإلدارية االستراتيجية هي

 .اإلدارة العليا - أ
اإلدارة الوسطى واإلدارة  - ب

 .الدنيا
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 .اإلدارة الوسطى - ت
  .اإلدارة الدنيا - ث

اإلدارة ال تعمل يف فراغ وإمنا تسعى دائما  .٣
 :وبشكل أساسي

 زيادة حجم املنظمة - أ
 .حتقيق األهداف - ب
 تدريب املوظفني - ت
 تقليل املصاريف . - ث

من الفروق بني إدارة املدرسة  .٤
 :واإلدارات األخرى

عدم احلاجة لوجود اإلدارة  -أ 
 .املدرسية

قلة االهتمام اجلماهريي -ب 
 .باإلدارة املدرسية

ضرورة التأهيل الفين واملهين -ت
 .للعاملني يف اإلدارة املدرسية

سهوله التحكم النوعي يف  -ث 
  .اإلدارة املدرسية

 
 مفهوم   الالمركزية يف اإلدارة التعليمية.  .١
 أبعاد  الالمركزية يف اإلدارة التعليمية. .٢
   حماور الالمركزية يف اإلدارة التعليمية .  .٣

  مع أطيب متنيايت القلبية بالنجاح والتوفيق    
 

 


