
 وضع االهداف

 ضع عالمة )صح( امام الجمل الصحيحة 

هو القاعدة األساسية التي تستند عليها كافة مكونات العملية اإلدارية التخطيط  

هداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إليهااللتخطيط هو عملية وضع أا  

 التخطيط فقط للمشروعات الكبيرة

فاالفضل تجنبهالتخطيط يتطلب جهد كثير ووقت   

 

 أختر أالجابة المناسبة

 الرؤية هي :

.نظرة اإلنسان المستقبلية لذاته أو ألمر ما   

 النقاط التي البد من إنجازها مجتمعة.

 هى حلم يتعلق بالمستقبل

 

الرؤية.......االهدافضع الكلمة المناسبة فى الفراغات    

أعلى وأوضح ......فكلما كانت   

أدق وأرقى .. والعكس أيضا. ..........كانت   

 

قبل وضع االهداف نبداء بتحليل نقاط القوة والضعف ,اذكر على االقل نقطتين قوة ونقطتين 

 ضعف لكى تصيرخادما ناجحا فى الخدمة

 نقاط القوة

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

 نقاط التحسين) الضعف(

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



 ضع هدفا الغرض منه قراءة الكتاب المقدس

 

 

 

 

 

 

 

 بين ان الهدف الذى خططت له هدف ذكى

S 

M 

A 

R 

        T 

 

العمل؟امالء الفاغات )الخطوات,هدف (ماهى خطة   

  ......التي يتعين اتخاذها أو األنشطة التي يتعين القيام بها لتحقيق  ........سلسلة من 
 ما

 

 

 

 

ماهو,متى,كيف,كيف سنعرف,من  خطة العمل تجيب على االسئلة التالية  



؟ الهدف .............  

؟ خطوات العمل............  

الموعد النهائى للتنفيذ ؟ ...........  

؟الشخص المسؤل عن العمل ...............  

مؤشر على ان الهدف تم انجازه؟ ..............  
 

 

الجاباتا  

 وضع االهداف

 ضع عالمة )صح( امام الجمل الصحيحة 

اإلداريةهو القاعدة األساسية التي تستند عليها كافة مكونات العملية  التخطيط  

هداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إليهااللتخطيط هو عملية وضع أا  

 التخطيط فقط للمشروعات الكبيرة

 التخطيط يتطلب جهد كثير ووقت فاالفضل تجنبه

 

 أختر أالجابة المناسبة

 الرؤية هي :

نظرة اإلنسان المستقبلية لذاته أو ألمر ما.   

إنجازها مجتمعة.النقاط التي البد من   

 هى حلم يتعلق بالمستقبل

 

الرؤية.......االهدافضع الكلمة المناسبة فى الفراغات    

أعلى وأوضح الرؤيةفكلما كانت   



أدق وأرقى .. والعكس أيضا. األهداف كانت   

 

قبل وضع االهداف نبداء بتحليل نقاط القوة والضعف ,اذكر على االقل نقطتين قوة ونقطتين 

تصيرخادما ناجحا فى الخدمةضعف لكى   

 نقاط القوة

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

 نقاط التحسين) الضعف(

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

 ضع هدفا الغرض منه قراءة الكتاب المقدس

 

 

 

 

 

 

 

 بين ان الهدف الذى خططت له هدف ذكى

محدد  S 

قابل   M 

قابل للتحقيق   A 

واقعى  R 

 T      محدد بوقت  

 



 ماهى خطة العمل؟امالء الفاغات )الخطوات,هدف (

األنشطة التي يتعين القيام بها لتحقيق سلسلة من الخطوات التي يتعين اتخاذها أو  
 هدف ما

 

 خطة العمل تجيب على االسئلة التالية

؟ الهدفماهو  

؟ خطوات العملكيف  

الموعد النهائى للتنفيذ ؟ متى  

؟الشخص المسؤل عن العمل  من  

مؤشر على ان الهدف تم انجازه؟ كيف سنعرف  
 


