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 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصحٛحح يًا ٚهٙ:

 

 ...تاإلَراج _________ ْى انهزٍٚ ٚذٚشٌٔ انعًم يٍ خالل يٕظفٛٓى انًشذثطٍٛ يثاششج   .1

 يذساء اإلداسح انؼهٛب. -أ 

 يذساء اإلداسح اإلششافٛخ. -ة 

 يذساء اإلداسح انٕعطٗ. -ج 

 .ال تٕخذ إخبثخ صحٛحخ -د 

 ...ُٚص يفٕٓو اإلداسج انًانّٛ انحكٕيّٛ عهٗ .2

  .تحصٛم انُفقبد انؼبيّ -أ 

 .ٔانًصشٔفبدانًٕاصَّ ثٍٛ االساداد  -ة 

 .تٕظٛف يصبدس االساداد انؼبيّ -ج 

 .تٕفٛش االيٕال االصيّ نقطبػبد انذٔنّ ٔالعتثًبسْب ثًب ٚحقق انصبنح انؼبو -د 

 ... ًٚكٍ ذعشٚف اإلداسِ تأَٓا عًهّٛ _____________ .3

 إداسح األفشاد ٔااليكبَبد انًتبحّ. -أ 

 .تحقٛق انكفبءح ٔانفؼبنّٛ فٙ اإلَتبج -ة 

 ػًم انًذٚشٍٚ. -ج 

 اد اإليكبَبد انًتبحّ نتحقٛق األْذاف.تٕظٛف األفش -د 

__________ْٕ عًهٛح ذرعهك ترحذٚذ اْذاف انًُظًح ٔذأسٛس اسرشاذٛجٛح ٔذطٕٚش ْٛكهح انخطط  .4

 انشسًٛح نهًُظًح.

 انتخطٛظ انغٛش سعًٙ. -أ 

 .انقٛبدح -ة 

 .  انتخطٛظ -ج 

 .اإلداسح ثبألْذاف -د 

 ...ضًٍ  انًذساء انعايٍٛنذٖ  انمشاس اذخارٔ انرُثؤ ذصُف يٓاساخ  .5

 انًٓبساد انفُٛخ. -أ 

 .انًٓبساد اإلدساكٛخ -ة 

 .انًٓبساد انغهٕكٛخ -ج 

 .انًٓبساد انفكشٚخ -د 
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 عًم األشٛاء تطشٚمح صحٛحّ ٚصف _____________ .6

 .انقٛبدح -أ 

 .اإلداسح انؼهٛب -ة 

 .انكفبءح -ج 

 .انفؼبنٛخ -د 

 ... ___________ أٔل يٍ كرة عٍ ٔظائف اإلداسج .7

  .يبٚكم ثٕستش -أ 

  .سٔثشد كبتظ -ة 

  .يبكظ فٛجش -ج 

 .ُْش٘ فبٕٚل -د 

 ٚعرثش ياكس فٛثش يؤسس : .8

 َظشٚخ انؼًهٛخ اإلداسٚخ. -أ 

 َظشٚخ اإلداسح انؼهًٛخ. -ة 

 َظشٚخ انجٛشٔقشاطٛخ. -ج 

  .َظشٚخ انغهطخ انشعًٛخ -د 

 ...يٍ يؤششاخ ضعف انُظاو انشلاتٙ  .9

 .كثشح انؼًم انٕسقٙ -أ 

 كثشح أػذاد انؼًالء. -ة 

 كثشِ أػذاد انًٕظفٍٛ. -ج 

 كثشح انؼًم انًٛذاَٙ. -د 

 خصائص انرانّٛ:كم انًُظًاخ ذشرشن فٙ انثالز  .11

 .تؼظٛى انشثح ٔانٓٛكم انتُظًٛٙ ٔانًٕاسد انجششّٚ -أ 

 .األْذاف انٕاضحّ ٔانٓٛكم انتُظًٛٙ ٔتؼظٛى انشثح -ة 

 .انقٛبدح ٔانًٕاسد انجششّٚ ٔتؼظٛى انشثح -ج 

 .األْذاف انٕاضحّ ٔانٓٛكم انتُظًٛٙ ٔانًٕاسد انجششّٚ -د 

 انفشق تٍٛ إداسج االعًال ٔاالداسج انعايّ: .11

 انشثحٛخ. -أ 

 انتُظًٛٙ.انٓٛكم  -ة 

 .انغهطخ ٔانًغؤنّٛ -ج 

 .اخبثخ صحٛحخال تٕخذ  -د 
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 ...انرخطٛط, ___________، انمٛادج ٔانشلاتّ انعًهّٛ اإلداسّٚ ذحرٕ٘ عهٗ .12

 .انتغٛش -أ 

 .انتٕخّٛ -ة 

 .انتُظٛى -ج 

 .انًتبثؼّ -د 

 ...يٍ عٕٛب االسرمطاب انذاخهٙ  .13

 .استفبع تكهفتّ -أ 

 َشٕء انصشاػبد ٔاالحجبطبد انُفغٛخ نذٖ غٛش انًغتقطجٍٛ. -ة 

 نًؼهٕيبد ػٍ انًتششحٍٛ.شح ا -ج 

 ػذو اَغدبو انؼبيم يغ ثٛئخ ٔثقبفخ انًُظًخ. -د 

 ًٕاسد انثششٚح ...َٕاحٙ انمصٕس فٙ إداسج انٔاحذ ج يٍ االذٙ، نٛسد يٍ  .14

 .ػذو انتكبيم ثٍٛ َشبطبتٓب -أ 

 َٔشبطبد اإلداساد األخشٖ.ٓب ػذو انتكبيم ثٍٛ َشبطبت -ة 

 ظ انشبيم نهًُظًخ.انًحذٔد إلداسح األفشاد فٙ قضبٚب انتخطٛغٛش انذٔس  -ج 

 .داد نألفشاد كؼُصش تكهفخ إَتبخَٙظشح انقٛب -د 

 ... فٙ أَظًح انذٔأٍٚ ٚعرثش دٕٚاٌ انخشاج يثاال عهٗ  .15

 دٔأٍٚ انشؤٌٔ انؼغكشّٚ. -أ 

 دٔأٍٚ شؤٌٔ انجالد ٔانخهٛفخ. -ة 

 دٔأٍٚ انشؤٌٔ انًبنٛخ ٔانضشائجٛخ. -ج 

 دٔأٍٚ انًشاعالد ٔانشؤٌٔ انشقبثٛخ. -د 

 ...انعذانح ٔانًسأاج فٙ عًهٛح االخرٛاس ٍ ششٔط ٔاحذج يٍ االذٙ، نٛسد ي .16

 .فٙ إخشاءاد االختٛبس اػتًبد انزاتٛخ  -أ 

  فٙ ػًهٛخ االختٛبس انتٕاصٌ -ة 

  .يؼبٚٛش يٕحذح نالختجبساداػذاد  -ج 

 .انغشٚخ فٙ إخشاءاد االختٛبس -د 

يذخم انرحفٛض انز ٚطشح فكشج انشجم انًركايم انز٘ ذؤثش فّٛ عذج عٕايم الرصادّٚ ٔاجرًاعّٛ  .17

 ... ٔغٛشْا ْٕ

 .يذخم انؼالقبد االَغبَّٛ -أ 

 .انًذخم انتقهٛذ٘ -ة 

 .يذخم انًٕاسد انجششّٚ -ج 

 .يذخم انُظى -د 
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 ...ًٚراص انرعهٛى عٍ انرذسٚة تكَّٕ )أ٘ انرعهٛى(  .18

 .ٚتُبٔل صٚبدح انًؼبسف فٙ شتٗ انًدبالد -أ 

 .ٚتُبٔل تًُٛخ يٓبساد انفشد انًشتجطخ ثأداء ٔظٛفخ يؼُٛخ -ة 

 .يٓبساتّٚحغٍ يٍ قذساد انفشد ًُٔٚٙ  -ج 

 .ٚتى ػبدح فٙ خالل يذح قصٛشح -د 

 ...، ْٙانعايم عُصش  إَراجٙ ٚخرهف عٍ انعُاصش األخشٖانًذسسح انرٙ ذشٖ اٌ  .19

 .يذسعخ اإلداسح انؼهًٛخ -أ 

 يذسعخ انؼالقبد اإلَغبَٛخ. -ة 

 انًذسعخ انغهٕكٛخ. -ج 

 تٛبس انًذاسط انحذٚثخ ٔانًؼبصشح. -د 

 ...اإلَساَٛح يٍ األسثاب انرٙ أثشخ سهثا عهٗ َجاح يذسسح انعاللاخ .21

 ثجٕد يقٕنخ "أٌ انؼبيم انغؼٛذ ْٕ ػبيم يُتح". -أ 

 افتشاضٓب ٔخٕد اختالفبد ثٍٛ األفشاد. -ة 

 اْتًبيٓب ثؼٕايم أخشٖ يحفضح نهؼًم غٛش اندٕاَت اإلَغبَٛخ. -ج 

 .تدبْهٓب ندٕاَت راد تأثٛش ػهٗ االَتبخٛخ كقٕاػذ انؼًم ٔاإلخشاءاد -د 

 

 


