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 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  
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8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

 

 

 

 :عىدما ًيىن لدًىا اللدزة على جـيُف اإلاعسفت فان ذلً ٌعني انها معسفت 

A. كمىُت 

B. واضحت 

C.  وامىت 

D.  ػاملت 
 

 : على أنهااإلاعسفت حعسف 

A. ت للمفاهُم والعالكاث  جىؿُفاث زمٍص

B. ت للمفاهُم  . جىؿُفاث زمٍص

C. ت للمفاهُم والعالكاث والوسق اإلاددد  . جىؿُفاث زمٍص

D. ت للمفاهُم والعالكاث والوسق اإلادددة للخعامل مع اهمان هره الىؿُفاثج  . ىؿُفاث زمٍص

 

 : ت هيعسفاإلا

A. معلىماث مىٌمت كابلت لالطخخدام في خل مؼيلت معُىت . 

B. معلىماث كابلت لالطخخدام في خل مؼيلت معُىت . 

C.  
ً
 مىولُا

ً
 . معلىماث مىٌمت ومسجبت جسجِبا

D. معلىماث كابلت للدؼؼُل . 
 

 : للمعسفت ٌعنيالهسمي اإلاىٌىز 

A. هبدأ بالبُاهاث وهيخهي عىد اإلاعلىماث . 

B. هبدأ باإلاعلىماث وهيخهي عً البُاهاث . 

C. هبدأ بالبُاهاث وهيخهي باإلاعسفت . 

D.  باإلاعلىماث وهيخهي عىد البُاهاثهبدأ 
 

 : " خالٌ " اإلاىٌىز الهسميعىد الىٌس ئلى اإلاعسفت مً 

A. فاهىا هبدأ بىاؤها مً اإلاعلىماث وهيخهي عىد اإلاعسفت 

B. فاهىا هبدأ بىاؤها مً البُاهاث وهيخهي عىد اإلاعسفت 

C. فاهىا هبدأ بىاؤها بالبُاهاث وهيخهي عىد اإلاعلىماث 

 الـمـحاضـرة األولـى
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D.  ًاإلاعلىماث وهيخهي عىد البُاهاثفاهىا هبدأ بىاؤها م 

 : جىىىلىحُا اإلاعلىماث علىالصمىُت ًلىم في همىذج عـس مىٌىز اإلاعسفت 

A. الرواء ؤلاوظاوي . 

B. الرواء الـىاعي . 

C. الىماذج واللىاعد اإلاعخمدة الخللُدًت . 

D. الىزاةم اإلاعخمدة بملفاث الازػُف . 

 اللُاس ي لعـس الخىىلىحُاعىد دزاطدىا للىمىذج 

A. ٌعخمد على الىزُلت الخللُدًت هجد أهت 

B. هجد أهت ٌعخمد على الرواء ؤلاوظاوي 

C. هجد أهت ٌعخمد على الىٌم واللىاعد الخللُدًت 

D. هجد أهت ٌعخمد الىزاةم ؤلالىتروهُت السكمُت 

 : )) واضحت , زكميالهُيل اإلاىخفم اإلاعسفت ذاث 

A. هي التي حؼمل اإلاعسفت السطمُت واإلاـىفت . 

B.  ػير السطمُت وػير اإلاـىفتهي التي حؼمل اإلاعسفت . 

C. هي التي حؼمل اإلاعسفت السطمُت وػير اإلاـىفت . 

D. هي التي حؼمل اإلاعسفت ػير السطمُت واإلاـىفت . 

 : اإلاىٌمت الرهُت هي مدـلت الجمع لـ

A.  كُمها وزأض مالها الفىسي . 

B. كُمها وجىىىلىحُا اإلاعلىماث . 

C. زأض مالها الفىسي وجىىىلىحُا اإلاعلىماث  

D.  الفىسي وكُمها وجىىىلىحُا اإلاعلىماثزأض مالها .   
 

 : ًولم على عملُت اإلاعالجاث والاحساءاث إلاىاد جسافم معلىماث ومعازف اخسي 

A. ادازة اإلاعسفت . 

B. اإلاعسفت 

C. خساةى اإلاعسفت . 

D. الابخياز 

 :حظمى اإلاعسفت التي حعوي اإلاىٌمت اللدزة على كُادة اللواع التي حعمل فُه ب

A. اإلاعسفت الصحُدت. 
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B.  اللمىُتاإلاعسفت. 

C. اإلاعسفت اإلاخلدمت. 

D. ت  .اإلاعسفت الابخياٍز

فاث هثيرة  عسفها هىهاوا على أنهاللمعسفت حعٍس  : َو

A. ف مً خلٌى صحُدت س إلاا ٌعخلدة اإلاًى  جبًر

B. ف مً خلٌى صحُدت  ما ٌعخلدة اإلاًى

C. ف مً خلٌى خاهئت س إلاا ٌعخلدة اإلاًى  جبًر

D. ف مً خلٌى خاهئت  ما ٌعخلدة اإلاًى

 ؿىاعت اإلاعسفت وئدازتهاجلعب البُاهاث دوز هبير في 

A. وهي حعسف بأنها أزكام وولماث 

B.  وهي حعسف بأنها ولماث وؿىز 

C. وهي حعسف بأنها ؿىز و أؿىاث 

D. وهي حعسف بأنها أزكام وؿىز وولماث وأؿىاث 

 جدخاج ئلى اإلاعلىماث والتي حعسفعىد بىاء اإلاعسفت باإلاىٌمت 

A.  اإلاىٌمتنها بُاهاث مىٌمت داخل ئعلى 

B.  لت مجدًت داخل اإلاىٌمتئعلى  نها بُاهاث مىٌمت بوٍس

C.  لت مجدًت كابلت للخوبُمئعلى  نها بُاهاث مىٌمت بوٍس

D. ال ش يء مما طبم 

 " مىٌىز اإلاعسفت الصمىُتعىد الىٌس ئلى اإلاعسفت مً " 

A. لىحُاى هىدؼف أهه لِع هىاهـ فسق بين الىمىذج اللُاس ي في العـس الـىاعي وهمىذج عـس الخىى 

B. لىحُاى هىدؼف أهه هىاهـ فسق بين الىمىذج اللُاس ي في العـس الـىاعي وهمىذج عـس الخىى 

C. لىحُاى هجد أهه جم اطدبداٌ الىمىذج اللُاس ي للعـس الـىاعي بىمىذج عـس الخىى 

D. لىحُاى لم ٌظدبدٌ الىمىذج اللُاس ي في العـس الـىاعي بىمىذج عـس الخىى 

 اإلاعسفت الصمىُت ليظدبدٌ : عىد الىٌس للمعسفت مً خالٌ مىٌىز 

A. . الىمىذج اللُاس ي للعـىز اللدًمت بالىمىذج اللُاس ي للعـس الـىاعي 

B.  الىمىذج اللُاس ي للعـس الـىاعي بالىمىذج اللُاس ي لعـس جىىىلىحُا اإلاعلىماث 

C.  الىمىذج اللُاس ي لعـس جىىىلىحُا اإلاعلىماث بالىمىذج اللُاس ي للعـس الـىاعي 

D.  الىمىذج اللُاس ي للعـىز اللدًمت بالىمىذج اللُاس ي للعـىز الخللُدًت 
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 اللُاس ي للعـس الـىاعيعىد دزاطىا للىمىذج 

A. هجد أهت ٌعخمد على الىزُلت ؤلالىتروهُت السكمُت 

B. هجد أهت ٌعخمد على الرواء الـىاعي 

C. هجد أهت ٌعخمد على ألاهٌمت الخبيرة 

D. هجد أهت ٌعخمد على الرواء ؤلاوظاوي 

 مً خالٌ اإلاىٌىز ؤلاوظاويًمىً حعٍسف اإلاعسفت اللمىُت )اليامىت( 

A. على أنها هي اإلاىحىدة في زأض الفسد في اإلاىٌمت 

B. ت  على أنها هي اإلاىحىدة في اإلاىٌمت هصخـُت اعخباٍز

C. ت  على أنها هي اإلاىحىدة في زأض الفسد وفي اإلاىٌمت هصخـُت اعخباٍز

D. ال ش يء مما طبم 

دتحعس في ئدازة اإلاعسفت ًخم   ٍف اإلاعسفت الـٍس

A. بأنها هي البُاهاث السطمُت الىٌامُت 

B. بأنها هي البُاهاث ػير الىٌامُت 

C. بأنها هي البُاهاث ػير السطمُت 

D. بأنها هي البُاهاث ػير الىٌامُت وػير السطمُت 

 واإلاهازاث وؤلاججاهاث على انهافي ئدازة اإلاعسفت ًخم جـيُف الخبراث 

A. دت  جلع كمً اإلاعسفت الـٍس

B.  ًاإلاعسفت الىاضحتجلع كم 

C. جلع كمً اإلاعسفت اللمىُت 

D. جلع كمً اإلاعسفت السطمُت 

 الخعامل مع اإلاعسفت الىاضحت على أنهافي ئدازة اإلاعسفت ًخم 

A. ال ًمىً اطخخدامها هلىة أو ميزة وظبُت 

B. ًمىً اطخخدامها هلىة أو ميزة وظبُت 

C. حعخمد على الخبراث واإلاهازاث 

D. ال ش يء مما طبم 

 اللمىُت في ئدازة اإلاعسفتًخم الخعامل مع اإلاعسفت 

A. على أنها معسفت ػير زكمُت وواضحت 

B. على أها معسفت ػير زكمُت وواضحت 
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C. على أنها معسفت ػير زكمُت وػير واضحه 

D. على أنها معسفت ػير واضحت وزكمُت 

 الحىمت على أنهاجـيُف 

A. كمت هسم اإلاعسفت أي أنها أعلى دزحاث اإلاعسفت 

B.  اإلاعلىماثكمت هسم 

C. كمت هسم البُاهاث 

D. أعلى دزحاث البُاهاث واإلاعلىماث 

ـت للمفاهُـم والعالكاث والوسق اإلادددة للخعامل    الخىؿُفاث السمٍص

A.  اإلاعلىماث 

B.  البُاهاث 

C. الحىمه 

D. اإلاعسفت 

 معلىماث مىٌمـت كابلت لألطخخدام في خل مؼيلت معُىـت حظمى

A.  اإلاعسفت 

B. الحىمه 

C. اإلاعلىماث 

D. البُاهاث 

 عىدما جبدا بالبُاهاث وجيخهي باإلاعسفت فاهىا هسي اإلاعسفت مً  

A.  اإلاىٌىز الخلني 

B. اإلاىٌىز الصمني 

C. اإلاىٌىز الهسمي 

D. اإلاىٌىز ألاوظاوي 
 

 الرواء الـىاعي ًمثل ألاطاض الري ًلىم علُه  

A. الىمىذج الـىاعي 

B. همىذج عـس جىىىلىحُا اإلاعلىماث 

C.  الىماذج واللىاعد اإلاعخمـدة الخللُدًت 

D. الىماذج اإلاعخمدة بملفاث ألازػُف 

 



\ 

 8-8349  8348 -الصيفي 

6 
 

 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  

    رــــجــفـ

8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

 :جـىف اإلاعسفت ػير السطمُت وػير اإلاـىفت ) واضحت , زكمُت ( على أنها 

A. اإلاعسفت ذاث الهُيل اإلاسجفع 

B.  اإلاعسفت ذاث الهُيل اإلاىخفم 

C.  اإلاعسفت ذاث الهُيل اإلاعخمد 

D.  اإلاعسفت ذاث الهُيل اإلاخىاشن 

 :ها   ئنلحىمت هي وكع الص يء في مياهت الصحُذ لرلً جـىف على ا

A. على هسم اإلاعسفه .أ 

B. . مً الدعاةم السةِظُت للمعسفت 

C. . مً ازوان اإلاعسفت 

D. . كمً ميىن اإلاعسفت 

   :اإلاعسفت هي  

A. .اإلاعلىماث اإلاظتهلىت 

B. .اإلاعلىماث الدكُلت 

C. .اإلاعلىماث اإلابدةُت 

D. في خل مؼيله معُىت. اإلاعلىماث اإلاىٌمت اللابلت لإلطخخدام 

 البُاهاث هي اإلاادة الخام بأػيالها ألازبعت في اإلاىٌىز الهسمي للىؿٌى ئلى 

A. . اإلاعلىماث التي جلىدها الى اإلاعسفت 

B. . اليلماث والـىز التي جلىدها الى فهم الىمىذج 

C. . الـىز والاؿىاث التي جلىدها للدفاع عً صحتها 

D. .الازكام والـىز واليلماث اإلاعبره عىه 

 عىد الىٌس للمعسفت مً اإلاىٌىز ؤلاوظاوي هجدها جلىم على  

A. .اإلاعسفت اللمىُت 

B. .دت  اإلاعسفت الـٍس

C. .دت  ػلين هما اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

D. .دت  زالر حىاهب هي اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت اليامىت واإلاعسفت الـٍس

 تهخم ئدازة اإلاعسفت في اإلاىٌماث   

A.  مً ألاؿٌى الخىٌُمُت .بالبدث في اللدزاث 
ً
 اإلاىحىدة لدي أفسادها لخيىن هىعا

B. . بالبدث في مؼاول الىلل والخىزٍد وحعمل على جرلُلها 

C. . بالبدث عً اإلاؼاول اإلاالُت وجدـُل الدًىن والخؼلب عليها 

D. .بالبدث في اإلاؼاول الخلىُه وهسق عالحه 
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 اإلاعسفت التي الًمىً اطخخدامها هلىة او ميزة جىافظُت هي  

A. .اإلاعسفت الىاضحت 

B. .اإلاعسفت اللمىُت 

C. .اإلاعسفت اليامىت 

D. .اإلاعسفت الؼاملت 

 هىا وعخمد على : في العـس الـىاعي اإلابهس 

A.  الىزُلت السكمُت ؤلالىتروهُت 

B.  الىزُلت الخللُدًت والرواء ؤلاوظاوي 

C.  ألاهٌمت الخبيرة 

D.  البرمجُاث وألاهٌمت الخبيرة اللاةمت والىماذج 

 هي : اإلاعسفت ذاث 
ً
 الـبؼت الصخـُت حدا

A.  معسفت ػاملت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

B.  دت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت  معسفت جـٍس

C.  معسفت واضحت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

D.  معسفت كمىُت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

نها بظهىلت فأهىا هولم عليها عىدما ًمىً حؼؼُل اإلاعسفت وهللها   : وجخٍص

A.  معسفت واملت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

B.  معسفت ػاملت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

C.  معسفت واضحت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

D.  معسفت كمىُت بدظب بعم جـىفُاث أهىاع اإلاعسفت 

 أهىاع اإلاعسفت مثل : بعم جـىفُاثإلاعسفت ذاث الهُيل العالي بدظب ا

A.  هٌم الرواء الـىاعي 

B. د ؤلالىترووي  ؤلاجـاالث بالبًر

C.  ؤلاجـاالث عبر ؤلاهترهذ 

D.  ؤلاجـاالث اإلابِىت على جفاعل ؤلاوظان وألالت 
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 : اللمىُت اإلاعسفت 

A.  زكمُت وواضحت 

B.  ػير زكمُت وواضحت 

C.  ػير زكمُت وػير واضحت 

D.  ػير واضحت وزكمُت 

 

 

 طتراجُجُت إلدازة اإلاعسفت هدفها السةِس ي هى   ئن أأي  

A. .حظُير اعماٌ اإلاعسفه في اإلاىٌمت 

B. . ادزان اهمُه ادزان اإلاعسفت 

C. . ئخساش اإلايزة الخىافظُت للمىٌمت 

D. ججاهل عماٌ اإلاعسفت في اإلاىٌمت  . 

 طتراجُجُت ادازة اإلاعسفت في اإلاىٌمت البد مً  ئعىد بىاء 

A.  اإلاىٌمه ختى جىولم الى الامام  .جـجاهل زطاله 

B. .  جيامل الاطتراجُجُت مع زطاله اإلاىٌمت 

C. . الاهخمام ببىىد الخوت وعدم الىٌس الي ش يء اخس 

D. .بىاء الاطتراجُجُه على واكع الؼسهه الحلُلي الحالي 

 جخعامل مع هرا اإلابدأ بأهه :أنها ميلفت ئال أن اإلاىٌمت مً مبادب ئدازة اإلاعسفت 

A. مً جيلفتها . مسدودها أعلى 

B. . الخيلفت جدظاوي مع مسدودها 

C. . مسدودها أكل مً جيلفتها 

D. . جيلفت البد مً جدملها بؼم الىٌس عً مسدودها 

 جيلفت اإلاعسفت عالُتحعخبر اإلاىٌماث 

A. لىثرة ؤلاهفاق عليها ئال أن مسدودها أكل بىثير مً جيلفتها 

B.  ًجيلفتهالىثرة ؤلاهفاق عليها ئال أن مسدودها أعلى بىثير م 

C. با  لىثرة ؤلاهفاق عليها ئال أن مسدودها ًخعادٌ مع جيلفتها جلٍس

D. لىثرة ؤلاهفاق عليها ئال أن مسدودها ال ًمىً ملازهخت بخيلفخت 

 ثانيةالـمـحاضـرة ال
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 حعخمد على :الفاعلت للمعسفت جخولب ؤلادازة 
ً
 خلىال

A. . الخىىىلىحُا اإلاخجددة وعدم ئػفاٌ أي حدًد فيها 

B.  ت ذاث الىفاءة  اإلاخميزة .العىاؿس البؼٍس

C.  ت اإلاخميزة ج مً الخىىىلىحُا والعىاؿس البؼٍس  اإلاٍص

D. . اإلاعسفت السطمُت وػير السطمُت 

 جدخاج ؤلادازة الفعالت كدزاث خاؿت لخثبذ فعالُتها ئلى

A. . ألافساد 

B. .الخىىىلىحُا 

C. .ألافساد والخىىىلىحُا معا 

D. وحىد مدًس كىي ومإزس 

ج ألامثل لإلدازة الفعالت   للمعسفت مً : ًخيىن اإلاٍص

A.  ألافساد وكُادة اإلاىٌمت 

B.  الخىىىلىحُا وكُادة اإلاىٌمت 

C.  ألافساد والخىىىلىحُا 

D. ألافساد واللُاداث العمالت باإلاىٌمت 

 فانها حعخبر ؤلادازة الفعالهعىدما جخعامل اإلاىٌمت مع ئدازة اإلاعسفت 

A. جولب ألافساد فلى 
ً
 جلدم خلىال

B. جولب الخىى 
ً
 لىحُا فلىى جلدم خلىال

C.  جلدم 
ً
 جخولب ألافساد والخىىلىحُا معا

ً
 خلىال

D. ال جولب ألافساد وال الخىى 
ً
 لىحُاى جلدم خلىال

 اإلاعسفت في اإلاىٌمت عىدما :مً ئدازة جصداد الفاةدة 

A. . جلع هماذج للمعسفت 

B. . جلع خساةى للمعسفت 

C. . اث للمعسفت  جلع أولٍى

D. جلع مددداث للمعسفت 

 اإلاعسفت ئال أن مً أهم فىاةد اإلاعسفت : جخعدد فىاةد ئدازه

A. . وكع خساةى للمعسفت أهثر فاةدة مً وكع هماذج للمعسفت 

B. .وكع خساةى للمعسفت أكل فاةدة مً وكع هماذج للمعسفت 
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 إدارة املعرفة

8348-8 
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C. .وكع هماذج للمعسفت أهثر فاةدة مً وكع خساةى للمعسفت 

D. .ت بؼيل عام في اإلاىٌمت  الاهخمام باإلاىازد البؼٍس

 فىاةد اإلاعسفتعىد جدلُل وملازهت 

A. هىدؼف أن وكع خساةى للمعسفت أهثر فاةدة مً وكع هماذج للمعسفت 

B. هىدؼف أن وكع خساةى للمعسفت أكل فاةدة مً وكع هماذج للمعسفت 

C. هىدؼف أن وكع هماذج للمعسفت أهثر فاةدة مً وكع خساةى للمعسفت 

D. ال ش يء مما طبم 

وت اإلاعسفت   ) ؤلاحابت مً ػسح الدهخىزفي اإلابدأ الخامع باإلاداكسة (: وهمىذج اإلاعسفت هى الفسق بين خٍس

A. وت هفهم بها هُفُت العمل وأبعادة ئ لت العمل بِىما الخٍس  ن الىمىذج ًبين هٍس

B. لت العمل ئ وت جبين هٍس  ن الىمىذج ًبين هُفُت العمل وأبعادة وأن الخٍس

C. وت كاؿسة على حصء واخد ئ  ن الىمىذج ػامل ليل جفاؿُل العمل بِىما الخٍس

D. وت خاؿت باإلاىٌمت ئ  ن الىمىذج ًداوي ) ًللد ( الؼسواث اإلاىافظت بِىما الخٍس

في اإلاىٌمت :اإلاعسفت بين مؼازهت   مًى

A. . فين ختى جخلدم اإلاىٌمت  أمس هبُعي بين اإلاًى

B. . أمس ػير هبُعي لىىه كسوزي 

C. فين باطخخدام الخىىىلىحُا . أمس هبُعي بين  اإلاًى

D. . أمس ػير هبُعي وػير كسوزي 

 ئن عملُت مؼازهت واطخخدام اإلاعسفت جيىن في الؼالب :

A.  
ً
 هبُعُت. أفعاال

B. .أفعاال ػير هبُعُت 

C.  
ً
 ػير مـىفت. أفعاال

D. . ال ش يء مً مما طبم 

 واطخخدام اإلاعسفت بين ألافسادًدزهـ العاملين في ئدازة اإلاعسفت أن مؼازهت 

A. هبُعُت 
ً
 ما جيىن أفعاال

ً
 ػالبا

B. ػير هبُعُت 
ً
 ما جيىن أفعاال

ً
 ػالبا

C. ػير مـىفت 
ً
 ما جيىن أفعاال

ً
 ػالبا

D. مـىفت 
ً
 ما جيىن أفعاال

ً
 ػالبا

 للمىٌمت بؼسن أن ًيىن :مخميز وهام ئدازة اإلاعسفت عملها 
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A. . عملها مظخمس ختى جـل ئلى اإلاىخج الجدًد 

B.  اإلاعسفت .عملها مظخمس ختى ًخفهم الجمُع أهداف 

C. . ٌعملها مظخمس ختى ٌظدؼعس الجمُع بأزسها الفعا 

D. . عملها مظخمس 

 حعخبر عملُت ئدازه اإلاعسفت في اإلاىٌمت عملُت مظخمسة :

 عملُت مظخمسة :ئدازة اإلاعسفت 

A. .جيخهي مع نهاًت الخوه 

B. .لِع لها نهاًت 

C. .جيخهي بدؼازن العماٌ اإلاعسفت 

D. . جيخهي بخفىق اإلاىٌمت على مىافظيها 

 ئدازة اإلاعسفت على أنهاجخعامل اإلاىٌمت مع 

A. عملُت مظخمسة جيخهي مع نهاًت الخوت 

B. عملُت مظخمسة لِع لها نهاًت 

C. عملُت مظخمسة جيخهي بدؼازهـ العماٌ اإلاعسفت 

D. عملُت مظخمسة جيخهي بخفىق اإلاىٌمت على مىافظيها 

 على اإلاعسفت مً :حظعى اإلاىٌمت لالطخدىاذ 

A.  بِئت اإلاىٌمت الداخلُت فلى. 

B. . بِئت اإلاىٌمت الخازحُت فلى 

C. . 
ً
 بِئت اإلاىٌمت الداخلُت والخازحُت معا

D. . فيها م علٌى مًى  خالٌ بىائها عً هٍس

 الاطخدىاذ على اإلاعسفت:جداٌو اإلاىٌمت 

A. .مً داخل اإلاىٌمت فلى 

B. .مً خازج اإلاىٌمت فلى 

C. .
ً
 مً داخل اإلاىٌمت و خازحها معا

D. ال مً زؤوض العباكسة و الىابؼين باإلاىٌمت 

 عىدما جسػب اإلاىٌمت في الاطخدىاذ على اإلاعسفت فانها جخىحه ئلى

A. داخل اإلاىٌمت فلى 

B. . خازج اإلاىٌمت فلى 



\ 

 8-8349  8348 -الصيفي 

12 
 

 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  

    رــــجــفـ

8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

C. . داخل اإلاىٌمت وخازحها في وكذ واخد 

D. خمد على طىاعد أبىائها اإلابدعين حع. 

 :بمفهىمها الؼامل  تعلى اإلاعسفطخدىاذ ؤلا  تجدبع اإلاىٌمه اطتراجُجُ

A.  مً خازحها. تاإلاعسفزػبتها في الحـٌى على  

B. مً داخلها. تزػبتها في الحـٌى على اإلاعسف 

C. مً داخلها وخازحها. تزػبتها في الحـٌى على اإلاعسف 

D. .زػبتها في جداٌو اإلاعسفه مع خازحها وداخلها 

 حظخخدم اإلاىٌمت اطتراجُجُت اطخؼالٌ اإلاعسفت مً خالٌ :

A. . الخخوُى الطخؼالٌ اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت وخازحها 

B. . الخخوُى الطخؼالٌ اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت فلى لخدلُم اإلايزة الخىافظُت 

C.  ت  الخخوُى الطخؼالٌ اإلاعسفت خازج اإلاىٌمت فلى بخدلُم بساءاث اختراع وجلدًمها هخدماث اطدؼاٍز

D. . الخخوُى الطخؼالٌ اإلاىافظين في جدلُم وكع أفلل في الظىق 

 ًخىكف على: الىجاح الحلُلي الطتراجُجُت اطخؼالٌ باإلاعسفت

A. .الاطخؼالٌ الامثل للمعسفت داخل اإلاىٌمت و خازحها 

B. الاطخؼالٌ الامثل للمعسفت داخل اإلاىٌمت فلى لخدلُم اإلايزة الخىافظُت.الاطخؼالٌ الامثل 

C. .ت  للمعسفت داخل اإلاىٌمت فلى بخدلُم بساءاث اختراع وجلدًمها هخدماث اطدؼاٍز

D. فلل في الظىق الاطخؼالٌ الامثل للمىافظين في جدلُم وكع ا 

 :اطخؼالٌ اإلاعسفت مً خالٌ على اطتراججُت حعخمد اإلاىٌمت 

A. اطخؼالٌ اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت وخازحها 

B. اطخؼالٌ اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت لخدلُم اإلايزة الخىافظُت 

C. ه  اطخؼالٌ اإلاعسفت خازج اإلاىٌمت بخدلُم بساءاث اختراع وجلدًمها هخدماث اطدؼاٍز

D.  جدلُم وكع أفلل في الظىق اطخؼالٌ اإلاىافظين في 

 حظخخدم اإلاىٌمت اطتراجُجُت الاخخفاي باإلاعسفت مً خالٌ :

A. . الخبني والحفاي على اإلاعسفت اللمىُت فلى 

B. . دت فلى  الخبني والحفاي على اإلاعسفت الـٍس

C. . 
ً
دت معا  الخبني والحفاي على اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

D. . جداٌو اإلاعسفت مع الخازج والداخل 

 الاخخفاي باإلاعسفت ًخىكف على:الحلُلي الطتراجُجُت الىجاح 

A. .الاخخفاي باإلاعسفت اللمىُت فلى 
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8348-2 

B. .دت فلى  الاخخفاي باإلاعسفت الـٍس

C. .
ً
دت معا  الاخخفاي باإلاعسفت اللمىُت و اإلاعسفت الـٍس

D. .الاخخفاي باإلاعسفت مً الخازج و الداخل 

 الاخخفاي باإلاعسفت فانها جلىم على : عىدما حعخمد اإلاىٌمت على اطتراججُت

A. . الحفاي على اإلاعسفت اللمىُت فلى 

B. . دت فلى  الحفاي على اإلاعسفت الـٍس

C. . دت معا  الحفاي على اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

D. . جداٌو اإلاعسفت مع الخازج والداخل 

ادةبيلمت  بىاء) لى ػير ولمت                           :للمىٌمت في بىاء اإلاعسفت اإلاـدز الاطتراجُجي     ]د  [جيىن الاحابت  ٍش

A. . ت  مىازدها البؼٍس

B. . هُاولها الخىٌُمُت 

C. . ميزتها الخىافظُت 

D. . خـتها الظىكُت 

 جبنى أي اطتراججُت إلدازة اإلاعسفت على هدف زةِع هى :

A. . حظُير اعماٌ اإلاعسفت في اإلاىٌمت 

B.  اإلاعسفت.ئدزان أهمُه ئدزان 

C. .اخساش اإلايزة الخىافظُت للمىٌمت 

D. .الاهخمام بعماٌ اإلاعسفت في اإلاىٌمت 

 اطتراجُجُت إلدازة اإلاعسفت هىالهدف السةِس ي للمىٌمت عىد وكع 

A. حظُير أعماٌ اإلاعسفت في اإلاىٌمت 

B. ئدزاهـ أهمُت ئدزاهـ اإلاعسفت 

C. ئخساش اإلايزة الخىافظُت للمىٌمت 

D. ججاهل عماٌ اإلاعسفت في اإلاىٌمت 

 حظمى عملُت البدث عً اإلاعسفت الحسحت داخل اإلاىٌمت عً الصباةً والظىق أو اإلاىخج بـ :

A. . حصخُف اإلاعسفت 

B. . اهدظاب اإلاعسفت 

C.  . جىلُد اإلاعسفت 

D. . اإلاعسفت ً  جخٍص

 مالحظة
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 الخددي ألاهبر عىد ئدازة اإلاعسفت هى في : 

A. . حصخُف اإلاعسفت 

B. . اهدظاب اإلاعسفت 

C. . جىلُد اإلاعسفت 

D. . جوبُم اإلاعسفت 

 حؼيل كاعدة اإلاعسفت هأخد مىاًير ئدازة اإلاعسفت ما وظبخه : 

A. 05% 

B. 05% 

C. 05% 

D. 05 % 

 جىشع الاخخـاؿاث داخل اإلاىٌمت وجلع طُاطت ئدازه اإلاعسفت في اإلاىٌمت كمً مهام:

A. . ؤلادازة العلُا 

B. . ؤلادازه الىطوى والدهُا 

C. . ؤلادازة الدهُا 

D. ؤلادازة الىطوى 

 اإلاعسفت في اإلاىٌمت هيالجهه التي جـىع طُاطت ئدازة 

A. أعلى مظخىي ئدازي وهى ؤلادازة العالُا 

B. ؤلادازة الىطوى والدهُا 

C. أدوى مظخىي ئدازي وهى ؤلادازة الدهُا 

D. ؤلادازة الىطوى 

 باإلاىٌماث وذلً : تهخم ؤلادازاث العلُا بادازة اإلاعسفت 

A.  ًألن هبُعتها جخولب ذل 

B.  لسػبت ؤلادازة العلُا في ؤلاػساف عليها 

C.  لىمى وهبُعت اللُاداث في ؤلادازة العلُا  

D.  د عً هرة ؤلادازة  لحاحاتهم إلاعسفت اإلاٍص

 جخلخف آلازاء في جىشَع اإلادزاء على ؤلادازاث ئال أن ؤلادازه الفعالت للمعسفه ًلصمها مدًسون :

A. . ت  للمىازد البؼٍس

B. . للمعسفت 
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C. . لإلدازة الهىدطُت 

D. . لإلهخاج 

 الفعاله للمعسفت ئلىحظعى اإلاىٌماث لبلىغ ؤلادازة 

A. ت  حعُين مدًسون للمىازد البؼٍس

B. حعُين مدًسون للمعسفت 

C. حعُين مدًسون لإلدازة الهىدطُت 

D. حعُين مدًسون لإلهخاج 

 جخعدد ملىماث اإلادًس الىاجح ئال ئن أهم ملىماث هجاح مدًسو ئدازاث اإلاعسفت هى 

A. الصخـُت اللُادًت 

B. .ٌمهازة الاجـا 

C. مهازة البدث والخفىير 

D.  الراث .ئهياز 

 مً الـفاث واإلاهازاثًدخاج مدًسوا اإلاعسفت ئلى العدًد 

A. ئال أن أهمها الصخـُت اللُادًت 

B. ٌئال أن أهمها مهازة ؤلاجـا 

C. ئال أن أهمها مهازة البدث والخفىير 

D. ئال أن أهمها ئهياز الراث 

 حعخبر ئهثر اإلاداخل لخدظين اإلاعسفت هي التي ًلىم جىؿُفها مً

A. .ؤلادازة الدهُا 

B. .ؤلادازة العلُا 

C. .ؤلادازة العلُا والدهُا 

D. . ؤلادازة الىطوى 

 ٌعخبر وؿٌى اإلاىٌمت ئلى اإلاعسفت :

A. هلوت النهاًت 

B. . هلوه البداًت 

C. .هلوت الخىاشن 

D. .هلوت اإلاؼازهت 

 الىؿٌى للمعسفتحظعى ول اإلاىٌماث ئلى 
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A. وحعخبر ذلىـ هلوت النهاًت 

B. وحعخبر ذلىـ هلوت البداًت 

C.  الخىاشن وحعخبر ذلىـ هلوت 

D. وحعخبر ذلىـ هلوت اإلاؼازهت 

 اإلاعسفت ًمثل : الىؿٌى ئلى 

A.  هلوت الىؿٌى لخفىق اإلاىٌمت 

B.  م لخفىق اإلاىٌمت  بداًت الوٍس

C. بداًت حؼازن العماٌ للمعسفت 

D.  جفىق اإلاىٌمت على مىافظيها 

د اإلاىٌمت بىاء اطتراججُت ئدازة اإلاعسفت في اإلاىٌمت البد مً   عىدما جٍس

A. . الاخر بسطالت اإلاىٌمت ختى جىولم الألمام 

B. . جيامل الاطتراججُت مع زطالت اإلاىٌمت 

C. . ألاهخمام ببىىد الخوت وعدم الىٌس ألي ش يء أخس 

D. . ول ما طبم 

 اطتراجُجُت ئدازة اإلاعسفت في اإلاىٌمتجدزهـ اإلاىٌمت أهت عىد ؿىاعت 

A. البد مً ججاهل زطالت اإلاىٌمت ختى جىولم ئلى ألامام 

B. البد مً جيامل ؤلاطتراجُجُت مع زطالت اإلاىٌمت 

C. البد مً ؤلاهخمام ببىىد الخوت وعدم الىٌس ألي ش يء آخس 

D. ول ما طبم 

 جىٌس اإلاىٌمت ألدازة اإلاعسفت على أن مسدودها أعلى مً جيلفتها بالسػم مً عملها أن ..  

A.  مً مبادب ئدازة اإلاعسفت أنها ميلفت 

B.  مً مبادب ادازة اإلاعسفت أنها ػير ميلفت 

C.  ـه  مً مبادب ئدازة اإلاعسفت أهه جيلفتها مدظاٍو

D.  مً مبادب ادازة اإلاعسفت أال هىٌس للخيلفـت 

ت اإلاخمُـصة ًمىىىا اللٌى أن ...  ُـا والعىاؿس البؼـٍس  عىدما ًخم اإلاصج بين الخىىىلىح

A.  ت  ئدازة فعالت للمىازد البؼٍس

B.  للخىىىلىحُـائدازة مخميزة 

C.  ئدازة فعالـت للمعسفت 
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D.  ئدازة للمعلىمـاث مخمىىـت 

 عىدما جلع اإلاىٌمـت خساةى للمعسفت   

A. ت  جصاد الفاةدة مً ادازة اإلاىازد البؼٍس

B.  جصداد الفاةدة مً ادازة اإلاعسفت 

C. جصداد الفاةدة مً ادازة جىىىلىحُا اإلاعلىماث 

D. جصداد الفاةدة مً هٌم اإلاعلىماث الجؼسافُـا 

ا أن ًيىن باإلاىٌمـت ٌعخب  ر أمس ػير هبُعي لىىـه كسوٍز

A. طدثماز للمعسفت ئ 

B.  حؼازن في اإلاعسفت 

C.  تهُئت اإلاعسفت 

D.  جىاػم في اإلاعسفه 

 " العمل اإلاظخمس " ػسن أطاس ي وكسوزي  

A.  لخميز البُاهاث 

B. لخميز اإلاعلىماث 

C. لخميز اإلاعسفت 

D. لخميز ئدازة اإلاعسفت 

 حظعى اإلاىٌمت الساػبت في الخميز لالطخدىاذ على اإلاعسفت بيل كىة مً :  

A.  . داخل اإلاىٌمت فلى 

B.  . خازج اإلاىٌمت فلى 

C.  . 
ً
 مً داخل اإلاىٌمت وخازحها معا

D. . مً كلب ػسواث مىافظيها 

 حظمى :  
ً
دت معا  عىد الحفاي على اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

A.  . اطتراجُجُت اطخؼالٌ اإلاعسفت 

B.  . اطتراجُجُت اكخىاؾ اإلاعسفت 

C.  . اطتراجُجُت الاخخفاي باإلاعسفت 

D.  . اطتراجُجُت الترهيز على اإلاعسفت 

 عىد اطخؼالٌ اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت وخازحها حظمى : 

A.  . اطتراجُجُت اطخؼالٌ اإلاعسفت 
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B.  . اطتراجُجُت اكخىاؾ اإلاعسفت 

C.  . اطتراجُجُت الاخخفاي باإلاعسفت 

D. ى اإلاعسفت .اطتراجُجُت الترهيز عل 

  جدزن ول اإلاىٌماث التي لديها ادازاث للمعسفت اهمُتها لرلً جخعامل معها 

A. . بالسػم مً وىنها الجخىاحد في الهُيل الخىٌُمي 

B.  ًن جيلفت عالُت .ئبالسػم م 

C.  . بالسػم مً ؿعىبه الظُوسه على ميىهاتها الاطاطُه 

D. بالسػم مً مسدودها الًمىً ملازهخه بخيلفخه  . 

 للىؿٌى الى اعلى مسدود مً ئدازة اإلاعسفت ًيبغي   

A. . في الؼسهت ه إلاعسفتهم الخامه بيل مًى  الحاكها بادازة اإلاىازد البؼٍس

B. . للمعسفت ً  جخـُف مدًٍس

C. دازه الخلىُه بالؼسهه الزجباهها الىزُم بها .االحاكها ب 

D. . ه على دزحه عالُه مً الىفاءه ً للمىازد البؼٍس  جخـُف مدًٍس

ت ووعخبرها في ادازة اإلاعسفت   ئ  هياز الراث هي أعلى دزحاث طمى الىفع البؼٍس

A.  ًهم ملىماث جـيُف اإلاعلىماث  .أم 

B.  ًهم ملىماث جـيُف وجدلُل البُاهاث.أم 

C.  ًهم ملىماث جـيُف اكظام الادازه.أم 

D.  ًهم ملىماث هجاح افسادها .أم 

س اإلاىخج والدظعير ..الخ ًـب   الخدظين في عملُاث البدىر وجوٍى

A. .بؼيل مباػس في جخوُى ادازه اإلاعسفه 

B. .بؼيل مباػس في جىٌُم ادازه اإلاعسفه 

C. .بؼيل مباػس في جىحُه ادازه اإلاعسفه 

D. .بؼيل مباػس في جدظين ادازه اإلاعسفه 

 : في أي مىٌمت ئلى  حظعى ئدازة اإلاعسفت 

A.  بلىغ  اللمت بها وجـبذ على زأض مىافظيها 

B.  بلىغ اللمت بها وجٌل فيها 

C.  ًبلىغ اللمت بها وجٌل في الخدظين اإلاظخمس للمان ذل 

D. بلىغ اللمت بها وأخر مهلت للساخت لدظخىمل اإلاظير 

 :بدع ًخولب العمل اإلاعسفي اإلا

A. .اهبر جدخل ممىً مً الادازه العلُا في الادازه الىطوى والدهُا 
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B. .اكل جدخل ممىً مً الادازه العلُا في الادازه الىطوى والدهُا 

C. .الخىاشن في جدخل  الادازه العلُا في الادازه الىطوى والدهُا 

D. .ججاهل الادازه العلُا إلاا ًجسي في الادازه الىطوى والدهُا 

 جبدث اإلاىٌمت وبؼيل مباػس عىد ؿُاػت اطتراجُجُت ادازة اإلاعسفت فيها عً  

A. دت.اإلاعسفه الـ  ٍس

B. . اإلايزة الخىافظُت لديها 

C.  .دت  اإلاعسفه الـٍس

D. .اإلاعسفه الؼاملت 

 جيامل ئطتراجُجُت اإلاعسفت حعني .. 

A. .جىافم عملُاث ادازة اإلاعسفت مع اخدر الوسق الاهخاحُت الحدًثت 

B. .جىافم زأض اإلااٌ مع الخىىىلىحُا اإلاظخخدمت 

C. . تها مع اطتراجُجُتها  جىافم زطالت اإلاىٌمت وزٍؤ

D.  زأض اإلااٌ مع الخبراء لديها.جىافم 

 

 

 ) الحل مً السطمت( مً خالٌ :اللُمت ئلى عالُت اللُمت جدٌى اإلاعسفت داخل اإلاىٌمت مً مىخفلت 

A.  ٌجلدًم حظهُالث مً اإلاىافظين الرًً لديهم خبرة في اإلاجا 

B. جلدًم حظهُالث مً داخل اإلاىٌمت 

C.  ًالبدث عً حظهُالث بىىُت جىفل ذل 

D.  البدث عً اإلاخدمظين لألفياز الجدًدة للمعسفت 

 ئدازة اإلاعسفت , علُىا أن هدزن : لفهم دوافع ألافساد عىد أدائهم لعملُاث 

A. مً الهدوء والدظامذ باإلاىٌمت .ئ 
ً
 ن ؿىاع اإلاعسفت ًيؼسون حىا

B. مً ئهياز الراث .ئ 
ً
 ن ؿىاع اإلاعسفت ًيؼسون حىا

C. مً عدم اللدزة على الخيبإ.ن ئ 
ً
ؼُعىن حىا  ؿىاع اإلاعسفت  ًـىعىن الفىض ى َو

D. ن ؿىاع اإلاعسفت ًـىعىن ؤلاطخلساز في اإلايان ئ 

 مً اإلاىٌمت ًـىف على أهه :اإلاعسفت الىاججت الولب اإلاىولي على 

A. . مً العىامل الداخلُت اإلاإزسة في اطخخالؾ اإلاعسفت 

B.  ؿىاع اإلاعسفت .مً العىامل الداخلُت اإلاإزسة في طلىن 

C. . مً العىامل الداخلُت اإلاإزسة في ؿىاعت الخىىىلىحُا باإلاىٌمت 

 لثالثةالـمـحاضـرة ا
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D. . مً العىامل الداخلُت اإلاإزسة على ئدازة اإلاعسفت 

 :اإلاإزسة ع ئدازة اإلاعسفت مً العىامل الداخلُـت  

A.  الولب على اإلاعسفت مً مىافس ي اإلاىٌمـت 

B.  الولب على اإلاعسفت مً مىدزي اإلاىٌمت 

C.  الولب على اإلاعسفت مً عمالء اإلاىٌمت 

D. الولب اإلاىولي على اإلاعسفه الىاججت مً اإلاىٌمـت 

  : الخازج على ئدازة اإلاعسفت مً العىامل التي ال ًمىً ججاهلها  واإلاإزسة مً 

A. الحىافص التي ًخم زؿدها لـىاع اإلاعسفت باإلاىٌمت 

B.  عاث اللابوت التي حظنها ئدازة اإلاعسفت إلدازة  ػإونهاالدؼَس

C.  اللىاةذ واللىاهين التي جـدزها ؤلادازة علُا اإلاىٌمت 

D.  عاث التي جدىم عملُت هلل اإلاعسفت بين اإلاىٌماث  اللىاعد والدؼَس

 ٌظخخدم مإػس مسوهت اإلاىٌمت في اطخخدام كىاعد اإلاعسفت للحىم عليها , فيلما شادث اإلاسوهت :

 ولما شادث مسوهت اإلاىٌمت في ئطخخدام كىاعد اإلاعسفت : -1

A. ولما واهذ الؼسهت أهثر هجاخا في اإلاظخلبل 

B. ولما واهذ أهثر حعسكا للفؼل في اإلاظخلبل 

C. ولما ؿعب عليها الخلدم في أججاه اإلاعسفت 

D. ال ش يء مما طبم 

 في اإلاظخلبل : 
ً
 جيىن الؼسهت أهثر هجاخا

A.  . ولما شادث مسوهت اإلاىٌمت في اطخخدام كىاعد اإلاعسفت 

B.  . ولما زبدذ مسوهت اإلاىٌمت في اطخخدام كىاعد اإلاعسفت 

C.  . ولما كلذ مسوهت اإلاىٌمت في اطخخدام كىاعد اإلاعسفت 

D. .ولما خاولذ الخلدم في اججاه اإلاعسفت 

ادة مسوهت اإلاىٌمت في اطخخدام   كىاعد اإلاعسفت ٌعني : ٍش

A. . في اإلاظخلبل 
ً
 أن الؼسهت جيىن أهثر هجاخا

B.  للفؼل في اإلاظخلبل .أن الؼسهت جيىن أهثر 
ً
 حعسكا

C. . ؿعىبت الخلدم في اججاه اإلاعسفت 

D. . ال ش ئ مما طبم 
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 : ئطخخدام كىاعد اإلاعسفت ولما شادث مسوهت اإلاىٌمت في 

A.  في اإلاظخلبل 
ً
 ولما واهذ الؼسهت أهثر هجاخا

B.  ولما واهذ الؼسهت أهثر حعسكا ً للفؼل في اإلاظخلبل 

C. اإلاعسفت  ولما ؿعب عليها الخلدم في ئججاة 

D.  ولما ؿعب عليها مىافظت الخـىم في الظىق 

 : اإلاعسفت هى اإلاىٌمت في ادازة هبر الخددًاث التي جلابل أمً 

A.  حؼازن اإلاعسفه بين افسادها. و السػبت في الاخخفاي باإلاعسفت والسػبت في وؼس 

B. .سها ه والسػبه في جوٍى  السػبت في الحـٌى على مىازد بؼٍس

C.  س العمل.السػبت في جلىين العمل  والسػبت في جوٍى

D. .ٌس اإلاعسفت والسػبت في جدفيز العما  السػبت في جوٍى

 لخوبُم ادازة اإلاعسفت هىان خوىاث مبدةُت كابلت للخوبُم للىثير مً اإلاىٌماث   

A. .جددًد اإلاعسفت الالشمت زم جددًد اإلاىحىد منها زم اإلاساحعت للخدظين عليها 

B. للخدظين عليها. جددًد اإلاعسفه زم مساحعه كىاةم اإلاعسفه 

C. .جددًد اإلاخىفس مً اإلاعسفه زم مساحعه اللىاةم للخدظين عليها 

D. .جددًد اإلاعسفه الالشمه زم جددًد اإلاىحىد منها 

ت ولىنهما ًخفلان في : ئدازة اإلاىازد اإلاعسفُت لِظذ هادازة اإلاىازد   البؼٍس

A.  ت  ئطخلواب وئخخُاز اإلاىازد البؼٍس

B. ت  ئهخمامهما  بادازة خلىق اإلالىُت الفىٍس

C.  هسق الخعُين باإلاىٌمت 

D.  م ألافساد ومداطبتهم  هسق جلٍى

 

 

 

 عبازة عً:في اإلاىٌمت  فجىة اإلاعسفت 

A. فجىة داخلُت هسهص فيها على هلان اللىة وهلان اللعف في اإلاىٌمت 

B. جخعسق لها اإلاىٌمت فجىة خازحُت هسهص فيها على الفسؾ والتهدًداث التى 

C. هال مً الفجىة الداخلُت والفجىة الخازحُت 

D. طماث الجخعلم بالبِئت الداخلُت وال البِئت الخازحُت 

 رابعةالـمـحاضـرة ال
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 معاهاة اإلاىٌمت مً فجىة اإلاعسفت جخمثل في :

A. . فجىة في هلان اللىة وهلان اللعف في اإلاىٌمت 

B. . فجىة في الفسؾ والتهدًداث التي جخعسق لها اإلاىٌمت 

C.  ًالفجىة الداخلُت والفجىة الخازحُت .هال م 

D. . طماث ال جخعلم بالبِئت الداخلُت وال البِئت الخازحُت 

 جددد ئدازة اإلاعسفت باإلاىٌمت فجىة اإلاعسفت مً خالٌ :

A. فجىة داخلُت هسهص فيها على هلان اللىة وهلان اللعف في اإلاىٌمت 

B. اإلاىٌمت فجىة خازحُت هسهص فيها على الفسؾ والتهدًداث التى جخعسق لها 

C. هال مً الفجىة الداخلُت والفجىة الخازحُت 

D. طماث مىخلاه جخعلم بالبِئت الداخلُت والبِئت الخازحُت 

 في اإلاىٌمت هي: للمعسفتالفجىة الداخلُت 

A. ًالفسق بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلامى 

B. الفسق بين ألاداء الفعلي و ألاداء اإلاظتهدف 

C.  اإلاظتهدفالفسق بين ألاداء اإلامىً وألاداء 

D. مدـلت ألاداء الفعلي للمىٌمت 

 جدظب الفجىة الداخلُت للمعسفت في اإلاىٌمت :

A. . ًمً خالٌ الفسق بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلامى 

B.  . مً خالٌ الفسق بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلاظتهدف 

C.  . مً خالٌ الفسق بين ألاداء اإلامىً وألاداء اإلاظتهدف 

D.  الفعلي .مً خالٌ مدـلت ألاداء 

 جدظب ئدازة اإلاعسفت باإلاىٌمت الفجىة الداخلُت للمعسفت مً خالٌ :  

A. ًالفسق بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلامى 

B. الفسق بين ألاداء الفعلي و ألاداء اإلاظتهدف 

C. الفسق بين ألاداء اإلامىً وألاداء اإلاظتهدف 

D. مدـلت ألاداء الفعلي للمىٌمت 

 للمعسفت في اإلاىٌمت هي: الفجىة الخازحُت 

A. ًالفسق بين اإلاخاح واإلامى 

B. الفسق بين اإلامىً واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 
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C. الفسق بين اإلاخاح واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

D. مدـله ألاداء اإلامىً للمىٌمت 

 للمعسفت في اإلاىٌمت :جدظب الفجىة الخازحُت 

A.  اإلاخاح واإلامىً .مً خالٌ الفسق بين 

B. . مً خالٌ الفسق بين اإلامىً واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

C. . مً خالٌ الفسق بين اإلاخاح واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

D. . مً خالٌ مدـلت ألاداء اإلامىً للمىٌمت 

 جدظب ئدازة اإلاعسفت باإلاىٌمت الفجىة الخازحُت للمعسفت مً خالٌ :   

A. فسق بين اإلاخاح واإلامىًال 

B. الفسق بين اإلامىً واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

C. الفسق بين اإلاخاح واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

D. مدـله ألاداء اإلامىً للمىٌمت 

 اللدزاث اإلاعسفُت بــ :جبدآ ئحساءاث مساحعت     

A. . جلُُم مخصون اإلاعسفت 

B.  اللمىُت .بالحـٌى على اإلاعسفت 

C.  بخددًد اإلاعسفت عىد ألافساد الرًً لديهم الخؼرًت الساحعت مً العمالء 

D. جبدأ بالبدث عً الفسؾ وججىب التهدًداث 

 اللدزاث اإلاعسفُت :أٌو ئحساءاث مساحعت      

A. . جبدأ بخلُُم مخصون اإلاعسفت 

B. . جبدأ بالحـٌى على اإلاعسفت اللمىُت 

C.  الرًً لديهم الخؼرًت الساحعت مً العمالء .جبدأ بخددًد اإلاعسفت عىد ألافساد 

D. . جبدأ بالبدث عً الفسؾ وججىب التهدًداث 

 :وي هددد بدكت اللدزاث الراجُت للمعسفت في اإلاىٌمت هبدث عً الفجىة مً خالٌ 

A. . الفسق بين ماجدُده البِئت فعال وماحظخوُع فعله اإلاىٌمه 

B. .الفسق بين ماحظخوُع اإلاىٌمت فعله وماًجب ان جفعله 

C. . وما حظخوُع عمله 
ً
 الفسق بين ماحعملُه اإلاىٌمت فعال

D. .الفسق بين امياهُه اإلاىٌمت وماحظخوُع به الخازير في كُاده بِئه اإلاعسفه 

 :ليي هددد بدكت امياهُاث الخوىز الداخلُت في اإلاىٌمت هبدث عً الفجىة مً خالٌ

A. .وماحظخوُع فعله اإلاىٌمت 
ً
 الفسق بين ماجدُده البِئت فعال
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B.  بين امياهُه اإلاىٌمه وماحظخوُع به الخازير في كُاده بِئه اإلاعسفت. الفسق 

C.  الفسق بين ماحظخوُع اإلاىٌمه فعله وماًجب ان جفعله 

D. .الفسق بين ماحعمله اإلاىٌمه فعال وما حظخوُع عمله 

ت اإلاىٌمت إلكخىاؾ الفسؾ   وججىب التهدًداث هبدث عً فجىة مً : ليي هددد مدي حاهٍص

A. هالفسق بين ماجدُد  
ً
 وماحظخوُع فعلت اإلاىٌمت البِئت فعال

B.  الفسق بين ئمياهُت اإلاىٌمت وماحظخوُع به الخأزير في كُادة بِئت اإلاعسفت 

C. الفسق بين ماحظخوُع اإلاىٌمت فعله وما ماًجب أن جفعله 

D.  الفسق بين ماحعمله اإلاىٌمت فعال وماحظوُع عمله 

 : ٌعخبر الجصء الحُىي في مىهجُت ادازة اإلاعسفت هى 

A. . مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

B. . مساحعت الخعُىاث التي جمذ في ادازه اإلاعسفه 

C. .مساحعت الخلىُاث اإلاخىفسة والتي جملىها الؼسهه ملىُت جامت 

D. .مساحعت الاهٌمه واللىاةذ الٌابوت لعمل ادازه اإلاعسفت 

 : الخوىه الاولى في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت في أي مىٌمه مً

A.  مً مظخىدعاث اإلاعسفت.مساحعت الخىزُم 
ً
 وفيرا

ً
 لخددًد مً ًمليىن ملدازا

B. . البدث عً الفسؾ وجلُُم البُاهاث 

C. .الحـٌى على اإلاعسفه اللمىُه باطخخدام الخىىىلىحُا 

D. .جلُم مخصون اإلاعسفه لديها 

 عىدما جسػب ئدازة اإلاعسفت باإلاىٌمت في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت فانها جبدأ مً : 

A.  اإلاعسفتجلُُم مخصون 

B. الحـٌى على اإلاعسفت اللمىُت 

C. جددًد اإلاعسفت عىد ألافساد الرًً لديهم الخؼرًت الساحعت مً العمالء 

D. البدث عً الفسؾ وججىب التهدًداث 

 مً أهداف مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت :

A. التزود بالحالت الفعلُت الىمُت للمعسفت فلى 

B. التزود بالحالت الفعلُت الىُفُت للمعسفت فلى 

C. التزود بالحالت الفعلُت مً اإلالادًس الىمُت والىُفُت للمعسفت اإلاخىفسة 

D. . الش ي مما طبم 
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 أهداف عدًدة منها :إلاساحعت اللدزاث اإلاعسفُت  

A. . الىكىف على الحالت الفعلُت الىمُت للمعسفت فلى 

B. . الىكىف على الحالت الفعلُت الىُفُت للمعسفت فلى 

C.  ًاإلالادًس الىمُت والىُفُت للمعسفت اإلاخىفسة .الىكىف على الحالت الفعلُت م 

D.  ش يء مما طبم .ال 

 تهدف اإلاىٌمت عىد ئحساء مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت ئلى :   

A. التزود بالحالت الفعلُت الىمُت للمعسفت 

B. التزود بالحالت الفعلُت الىُفُت للمعسفت 

C.  اإلاخىفسةالتزود بالحالت الفعلُت مً اإلالادًس الىمُت والىُفُت للمعسفت 

D. بىاء اللدزاث الىىعُت باإلاىٌمت 

ُفت اإلاعسفت ٌعني :الخدلُل الحسج   لًى

A. . جددًد اإلاجاالث ألاهثر ئهخاحا للمعسفت 

B. . في اإلاعسفت 
ً
 جددًد اإلاجاالث ألاهثر فؼال

C. . في اإلاعسفت 
ً
 جددًد اإلاجاالث ألاهثر هجاخا

D. . جددًد اإلاجاالث ألاهثر خظاطُت للمعسفت 

ُفت اإلاعسفت وهى :جلىم اإلاىٌمت بعمل الخدلُل الحسج   لًى

A. . ٌعني جددًد اإلاجاالث ألاهثر ئهخاحا للمعسفت 

B. . في اإلاعسفت 
ً
 ٌعني جددًد اإلاجاالث ألاهثر فؼال

C.  في اإلاعسفت 
ً
 ٌعني جددًد اإلاجاالث ألاهثر هجاخا

D. ٌعني جددًد اإلاجاالث ألاهثر خظاطُت للمعسفت 

ُفت اإلاعسفت وهى ٌعنيججسي اإلاىٌمت العدًد مً   الخدلُالث ومنها الخدلُل الحسج لًى

A. جددًد اإلاجاالث ألاهثر ئهخاحا للمعسفت 

B. جددًد اإلاجاالث ألاهثر فؼال في اإلاعسفت 

C. جددًد اإلاجاالث ألاهثر هجاخا في اإلاعسفت 

D. جددًد اإلاجاالث ألاهثر خظاطُت للمعسفت 
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 الخىٌُمي والخأهد مً :الىٌس في الهُيل كمً مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت للمىٌمت كسوزة 

A. . جدفم ألافياز واإلاعسفت 

B. . ًلمً اإلاؼازهت واطخخدام اإلاعسفت 

C. . أهه ٌصجع ام ٌعُم الابخياز 

D. . مدي جىاحد الفىس اإلاعسفي بالهُيل 

 مساحعت الهُيل الخىٌُمي كمً مساحعه اللدزاث اإلاعسفُت للمىٌمـت ًدخم علُىا الخاهد مً 

A.  واإلاعسفتمدي جدفم ألافياز 

B.  ًلمً اإلاؼازهت وأطخخدام اإلاعسفت 

C.  أهه ٌصجع أم ٌعُم ألابخياز 

D. مدي جىاحد الفىس اإلاعسفي بالهُيل 

 الفجىة الحلُلُت للمعسفت في اإلاىٌمت هي :  

A.  . الفجىة الداخلُت 

B.  . الفجىة الخازحُت 

C.  . مً الفجىة الداخلُت والفجىة الخازحُت 
ً
 هال

D. الفجىة بين اإلاىٌمت واإلاىافظين 

اث للخعامل مع بِئتها الداخلُت للمعسفت, في اإلاىٌمت :   للمىٌمت زالر مظخٍى

A.  . ًالفجىة بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلامى 

B.  . الفجىة بين ألاداء الفعلي وألاداء اإلاظتهدف 

C.  . الفجىة بين ألاداء اإلامىً وألاداء اإلاظتهدف 

D.  . مدـلت ألاداء الفعلي للمىٌمت 

اث   للخعامل مع بِئتها الخازحُت, والفجىة الخازحُت  للمىٌمت :  للمىٌمت زالر مظخٍى

A.  . ًالفجىة بين اإلاخاح واإلامى 

B.  . الفجىة بين اإلامىً واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

C.  . الفجىة بين اإلاخاح واللدزة على ؿىاعت الفسؾ وججىب التهدًداث 

D.  . مدـلت ألاداء اإلامىً للمىٌمت 
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 عً الفجىة مً خالٌ : ليي هددد ئمياهُت اإلاىٌمت في الخأزير في البِئت الخازحُت هبدث 

A. الفسق بين ماجدُدت البِئت فعال وماحظخوُع فعلت اإلاىٌمت 

B.  الفسق بين ئمياهُت اإلاىٌمت وماحظخوُع به الخأزير في كُادة بِئت اإلاعسفت 

C. الفسق بين ماحظخوُع اإلاىٌمت فعله وما ماًجب أن جفعله 

D.  الفسق بين ماحعمله اإلاىٌمت فعال وماحظوُع عمله 

 حعخبر خوىة جلُُم مخصون اإلاعسفت :   

A.  . أٌو مساخل مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

B.  . الخوىة الثاهُت في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

C.  . الخوىة الثالثت في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

D.  . آخس مساخل مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

 تزود بالحالت الفعلُت مً اإلالادًس الىمُت والىُفُت للمعسفت اإلاخىفسة : ٌعخبر ال  

A.  . مً أهداف اطتراجُجُت الاخخفاي باإلاعسفت 

B.  . مً أهداف اطتراجُجُت اطخؼالٌ اإلاعسفت 

C.  . مً أهداف مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت 

D.  . مً أهداف اطتراجُجُت الخمىين للمعسفت 

 ٌعخبر جددًد اإلاجاالث ألاهثر خظاطُت للمعسفت أبسش هخاةج : 

A.  . ُفت  جدلُل عُىب الًى

B.  . ُفت  جدلُل مميزاث الًى

C.  . ُفت  جدلُل الًى

D. . ُفت  الخدلُل الحسج للًى

ُفت اإلاعسفت " وهي حعني : مً الوسق اإلاخخلفت لخدلُل اإلاعسفت " الخدلُل الحسج   لًى

A.  جلُُم الىكع الساهً للمعسفت 

B.  معسفت جفاؿُل اإلاعسفت وهثُفت العمل 

C.  جدلُل اإلاجاالث ألاهثر خظاطُت للمعسفت 

D.  جىفير هٌسة ػاملت لخؼيراث اإلاعسفت 
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 اإلاعسفُت : اللدزاث في مساحعت ألاداة اإلاظخخدمت 

A. . اإلاالخٌت اإلاباػسة 

B. . الاطخبُان 

C. . ازاث اإلاُداهُت  الٍص

D. خللاث الىلاغ 

لت  اإلاثلى في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت في اإلاىٌماث هي: الوٍس

A. .وزػت العمل 

B. .الاطخبُان 

C. .اإلاساحعاث اإلاظدىدًت 

D. .اإلاالخٌت اإلاباػسة 

 حظخخدم اإلاىٌماث العدًد مً ألادواث ئال أن ألاداة اإلاظخخدمت في مساحعت اللدزاث اإلاعسفُت هي :

A. اإلاالخٌت اإلاباػسة 

B. الاطخبُان 

C. ازاث اإلاُداهُت  الٍص

D. الىلاغ خللاث 

 أفلل ألادواث التي ًمىً أطخخدامها في مساحعه اللدزاث اإلاعسفُه 

A.  اإلاالخٌه اإلاباػسة 

B. ألاطخبُان 

C. ازاث اإلاُداهُه  الٍص

D. خللاث الىلاغ 

 

 

 

 

 لخامسةالـمـحاضـرة ا
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 أٌو وأهثر 
ً
   اإلاعسفت:في ئدازة الابخيازاث هجاخا

A. . هماذج اإلاعسفت 

B. . ئدازاث اإلاعسفت 

C.  خساةى اإلاعسفت. 

D. ) أ ( و ) ب ( . 

  والاهثر الابسش  الىجاح ٌعد
ً
 اإلاعسفت ادازة في ابخيازا

A.  هماذج اإلاعسفت اللمىُت 

B.  دت  هماذج اإلاعسفت الـٍس

C. . خساةى اإلاعسفت 

D.  هماذج اإلاعسفت العمُلت 

 ًـف الخبراء في ئدازة اإلاعسفت أٌو و أهثر الابخيازاث هجاخا في ئدازة اإلاعسفت :

A. هماذج اإلاعسفت 

B.  اإلاعسفتئدازاث 

C. خساةى اإلاعسفت 

D. ()أ( و )ب 

 :اإلاعسفت عليها أن  ليي جبني اإلاىٌمت أهلع 

A. جيص ئ الازجباهاث 

B. . ئًجاد الفهم اإلابدتي بين حهاث الازجبان 

C. . ًدؼازن العماٌ اإلاعسفت 

D. . ) أ ( و ) ب ( 

 اإلاعسفت عليها أن : ليي جبني اإلاىٌمت أهلع 

A. جيص ئ الازجباهاث 

B.  حهاث الازجبانًخىاحد الفهم اإلابدتي بين 

C.  ًدؼازن العماٌ اإلاعسفت 

 لسادسةالـمـحاضـرة ا
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D. جيص ئ الازجباهاث واًجاد الفهم اإلابدتي بين حهاث الازجبان 

 عىدما جسػب اإلاىٌمت في بىاء أهلع اإلاعسفت عليها أن

A. جيص ئ الازجباهاث 

B. ئًجاد الفهم اإلابدتي بين حهاث الازجبان 

C. ًدؼازن العماٌ اإلاعسفت 

D. )أ( و )ب( 

 أهلع اإلاعسفت عليها أنعىدما جسػب اإلاىٌمت في بىاء 

A. جيص ئ الازجباهاث 

B. ئًجاد الفهم اإلابدتي بين حهاث الازجبان 

C. جددًد عماٌ اإلاعسفت 

D.  جيص ئ الازجبان وجددد الجهاث اإلاىاهت به 

 )مىسز(  اإلاعسفت بينًسبى أهلع 

A. . وزاةم الؼسهت 

B. . خساةى العملُاث 

C. . شجسة الدظاؤالث التي جددد اخخُاحاث العمُل 

D. ( و ) ج ( . ) أ ( و ) ب 

 ًسبى أهلع اإلاعسفت في اإلاىٌمت :

A. . وزاةم الؼسهت وخساةى العملُاث 

B. . خساةى العملُاث واخخُاحاث العمُل 

C. . اخخُاحاث العمُل ووزاةم الؼسهت 

D. . الىزاةم وخساةى اإلاعسفت وخاحاث العمُل 

 جلجأ اإلاىٌمت ئلى بىاء أهلع اإلاعسفت ختى جخمىً مً السبى بين :

A. وزاةم الؼسهت 

B.  العملُاثخساةى 

C. شجسة الدظاؤالث التي جددد اخخُاحاث العمُل 

D. )أ( و )ب( و )ج( 
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 :  بأهه مجمىعت مً ٌعسف أهلع اإلاعسفت 

A.  خساةى اإلاعسفت اإلاخـلت الحللاث بؼيل وافس ووزُم 

B.  خساةى اإلاعسفت اإلاىفـلت عً بعلهما البعم 

C.  خساةى اإلاعسفت اإلاخباًىت عً بعلهما البعم 

D.  خساةى اإلاعسفت الىاضحت والتي جخف ول كظم بؼيل مىفسد 

ًالعملُت لخوىاث مً ا  : فت اإلاعس أهلع  لخيٍى

A. . خسي
ُ
 وؼس هخاةج الاحخماعاث للخدلير إلاىاكؼاث أ

B. . خسي
ُ
 عدم وؼس الاحخماع للخدلير إلاىاكؼاث أ

C. . الحرز في الخعامل مع هخاةج الاحخماعاث مً أفساد اإلاىٌمت 

D.  الخعامل مع هخاةج الاحخماعاث مً أفساد اإلاىٌمت .عدم الحرز في 

 ٌعخبر وؼس هخاةج ألاحخماعاث للخدلير إلاىاكؼاث أخسي  

A.  أهلع اإلاعسفت ً  مً الخوىاث العملُت لخيٍى

B. هماذج اإلاعسفت ً  مً الخوىاث العملُت لخيٍى

C.  ألاؿٌى اإلاعسفُت ً  مىا لخوىاث العملُت لخيٍى

D.  ئدازة ً  اإلاعسفتمً الخوىاث العملُت لخيٍى

 

ً اهلع اإلاعسفت   مً الخوىاث العملُت لخيٍى

A. . مساحعخه بدظب ماجساه الادازة العلُا 

B. . مساحعخه ولما اكخط ى الامس 

C. .جاطِظت على كىاعد زابخه صحُده الجخدسن عنها اإلاىٌمت 

D.  اخلاعه داةما للخدظين اإلاظخمس 

 : اإلاعسفت على ٌعخمد هجاح أهلع 

A.  كدزاث ؿىاع اإلاعسفت باإلاىٌمت 

B.  الاطخخدام الفعاٌ للمعسفت 

C.  الدؼازن والاطخخدام الفعاٌ للمعسفت 

D.  عدم الدؼازن والاطخخدام الفعاٌ للمعسفت 

ً أهلع اإلاعسفت باإلاىٌمت وئن ًددر :  ًخم جيٍى

A. . بؼيل دوزي مً خالٌ الخدظين اإلاظخمس 
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B. . د زالر مساث  بما ال ًٍص

C. . مسة ول طىت 

D. مسة واخدة فلى في عمس اإلاىٌمت 

ً  أهلع اإلاعسفت باإلاىٌمت أن ًخم ذلً : ًخولب جيٍى

A. . بؼيل دوزي مً خالٌ الخدظين اإلاظخمس 

B. . بؼيل دوزي في العام ألاٌو 

C. . مسجين ول طىت 

D. . مسة واخدة فلى في عمس اإلاىٌمت 

 جبنى اإلاىٌمت أهلع اإلاعسفت وجدسؾ على أن ًددر :

A. بؼيل دوزي مً خالٌ الخدظين اإلاظخمس 

B. د عً زالر مساث  بما الًٍص

C.  طىتمسة ول 

D. مسة واخدة فلى في عمس اإلاىٌمت 

ً أهلع اإلاعسفت طعُا   منها لبلىغ أهدافها, على أن ًخم ذلً:جخىحه اإلاىٌمت ئلى جيٍى

A. .لت دوزٍت  مً خالٌ الخدظين اإلاظخمس وبوٍس

B. .د عً زالر مساث في عمس اإلاىٌمت  بما ال ًٍص

C. .مسة ول طىت 

D. .مسة واخدة فلى في عمس اإلاىٌمت 

 الجيظُت:في خالت الؼسواث مخعددة 

A. جفىس داةما في أهلع اإلاعسفت 

B.  عالكت لها بادازة اإلاعسفت 

C. جدخاج ئلى أهلع اإلاعسفت 

D. ال جدخاج ئلى أهلع اإلاعسفت 

 الجيظُت جيىن : الؼسواث مخعددة في خالت 

A. . الحاحت الى أهلع اإلاعسفت ملحت 

B. . الحاحت الى أهلع اإلاعسفت ػير ملحت 

C.  ت .الحاحت أو عدم الحاحت ئلى أهلع اإلاعسفت  مدظاٍو

D. . الحاحت الى أهلع اإلاعسفت مىعدمت 
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 خالٌ مً اإلاعسفت أهلع مع الجيظُاث مخعددة الؼسواث جخعامل

A. سه في الداةم الخفىير  .جوٍى

B. سه في الدوزي الخفىير  .بداًخه عىد جوٍى

C.  الخدظين اإلاظخمس 

D. ئلُه جخوسق  ال وبالخالي حدواه بعدم له زؤٍتها. 

 مً الحاالث التي : حعخبر خالت الؼسواث مخعددة الجيظُت

A. جفىس داةما في أهلع اإلاعسفت 

B. ال عالكت لها بادازة اإلاعسفت 

C. جدخاج ئلى أهلع اإلاعسفت 

D. الجدخاج ئلى أهلع اإلاعسفت 

ت خاؿت لرلً فهي:حعخبر الؼسواث مخعددة الجيظُت ًاهسة   عـٍس

A. .ػسواث جفىس داةما في ؿىاعت أهلع للمعسفت 

B.  لت  حدًت.ػسواث ال جفىس في ئدازة اإلاعسفت بوٍس

C. .ػسواث جدخاج ئلى ؿىاعت أهلع اإلاعسفت 

D. .ػسواث ال جدخاج ئلى ؿىاعت أهلع اإلاعسفت 

 اإلاعسفت في خالت : )مىسز(الجدخاج اإلاىٌمت ئلى أهلع 

A. إلاىاكف التى جدخاج ئلى فهم وئدازن اإلاىاكف والسػبت في الاطدُعاب 

B. س والابخياز  اإلاىاكف التي جلهب اإلاؼاعس وجدسن السػبت في الخوٍى

C. اإلاىاكف التي حعخمد بؼيل أطاس ي على الحىم اإلاىكىعي و اإلاخلمً ؿساعاث 

D. لت حُدة  اإلاىاكف الحرزة والتي حعخمد على فهم ألاخدار بوٍس

 مً ػير اإلاجدي الخوسق ئلى أهلع اإلاعسفت في خالت :

A. . اإلاؼىالث التي جدخاج ئلى فهم وئدزان اإلاىاكف 

B. . اإلاؼىالث التي جلهب اإلاؼاعس 

C. حعخمد بؼيل أطاس ي على الحىم اإلاىكىعي . اإلاؼىالث التي 

D. . لت حُدة  اإلاؼىالث الحرزة والتي حعخمد على فهم ألاخدار بوٍس

 للمىٌماث 
ً
 ئال أهىا ال هدخاحت في خالتٌعخبر أهلع اإلاعسفت هاما

A. ألامىز التي جدخاج ئلى فهم وئدزاهـ اإلاىاكف والسػبت في ؤلاطدُعاب 

B. س وؤلابخياز  ألامىز التي جلهب اإلاؼاعس وجدسهـ السػبت في الخوٍى
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C. ألامىز التي حعخمد بؼيل أطاس ي على الحىم اإلاىكىعي واإلاخلمً ؿساعاث 

D. لت حُدة  ألامىز الحرزة والتي حعخمد على فهم ألاخدار بوٍس

 فهم العمُل جيىن :في اإلاىٌماث التي حعخمد اإلاعسفت فيها على 

A.  اإلاعسفت ملحت .الحاحت الى أهلع 

B. . الحاحت الى أهلع اإلاعسفت ػير ملحت 

C. . ت  الحاحت أو عدم الحاحت ئلى أهلع اإلاعسفت مدظاٍو

D. . الحاحت الى أهلع اإلاعسفت مىعدمت 

 جىعدم الحاحت ئلى اهلع اإلاعسفت في 

A. اإلاىٌماث التي جدخاج ئلى أبخياز في هسق العمل 

B.  اإلاىٌماث التي جدخاج ئلى أبداع في الىطاةل 

C.  اإلاىٌماث التي حعخمد على الخىىىلىحُـا 

D. اإلاىٌماث التي حعخمد اإلاعسفت فيها على فهـم العمُل 

 اهلع اإلاعسفت في : الجدخاج اإلاىٌمت الى 

A.  خالت أن ًيىن عملها كاةم على فهم العمُل 

B. خالت أن ًيىن عملها كاةم على جلىُت الحاطب آلالي 

C. الحدًثت  خالت أن ًيىن عملها كاةم على جدكُم الاآلث 

D.  . خالت أن ًيىن عملها كاةم على جدكُم ألاعماٌ كبل جىفُرها 

 اإلاعسفت ػير فعاٌ هي : )مىسز(مً اإلاؼىالث التى كد ججعل أهلع 

A. الترهيز على العملُت أهثر مً اإلاىخج 

B. الترهيز على اإلاىخج أهثر  مً العملُت 

C. الترهيز على العملُاث اإلاإدًت ئلى اإلاعسفت 

D.  العملُاث و جسن البعم لحين الخفسغ لهاالترهيز على بعم 

 مً ألامىز التي ججعل أهلع اإلاعسفت وحىدة هعدمه هي :

A. . العمل على اإلاىخج أهثر مً العملُت 

B. . العمل على العملُت أهثر مً اإلاىخج 

C. . العمل على العملُاث اإلاإدًت ئلى اإلاعسفت 

D. . العمل على بعم العملُاث وجسن البعم لحين الخفسغ لها 
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 في اإلاىٌماث ئال أهه كد ًيىن ػير فعاٌٌعخبر أهلع اإلاعسفت أطلىبا فعاال إلدازة اإلاعسفت 

A. في خالت الترهيز على اإلاىخج أهثر مً العملُت 

B. في خالت الترهيز على العملُت أهثر مً اإلاىخج 

C. في خالت الترهيز على العملُاث اإلاإدًت ئلى اإلاعسفت 

D.  وجسهـ البعم لحين الخفسغ لهافي خالت الترهيز على بعم العملُاث 

ً أهلع اإلاعسفت مً خالٌ :  ًخم الخعامل مع الاحخماعاث عىد جيٍى

A. . حعمُم هخاةج الاحخماعاث 

B. . عدم الخعمُم لىخاةج أهلع اإلاعسفت 

C. . الحرز في الخعامل مع هخاةج الاحخماعاث 

D. عدم الحرز في الخعامل مع هخاةج الاحخماعاث 

 حعخبر خساةى اإلاعسفت :  

A.  في ئدازة اإلاعسفت أٌو 
ً
 ألابخيازاث هجاخا

B.  أهثر ألابخيازاث في ئدازة اإلاعسفت 

C.  أٌو وأهثر ألابخيازاث هجاخا في ئدازة اإلاعسفت 

D.  آخس الابخيازاث في ئدازة اإلاعسفت 

 

 ألاطاض في بىاء أهلع اإلاعسفت في اإلاىٌمت هى  

A.  أن جيص ئ ألازجباهاث 

B.  ئًجاد الفهم اإلابدتي بين حهاث ألازجبان 

C. زن العماٌ اإلاعسفت ًدؼا 

D. أن جيص ئ ألازجباهاث وجىحد الفهم اإلابدتي بين حهاث ألازجبان 

 اإلاعسفت بين:ًسبى أهلع  :مً أهم الفىاةد التي ججىيها اإلاىٌمـت مً أهلع اإلاعسفت السبى بين   

A.  وزاةم الؼسهت 

B. خساةى العملُاث 

C. شجسة الدظاؤالث التي جددد أخخُاحاث العمُل 

D. وشجسة الدظاؤالث الخاؿت باخخُاحاث العمُل وزاةم الؼسهت وخساةوها 

لت عمل الؼسواث مخعددة الجيظُاث أكخىعىا بان   عىد جدلُل علماء ألادازة لوٍس

A.  خاحتها ئلى أهلع اإلاعسفت كسوزي وملح 
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B.  خاحتها ئلى أهلع اإلاعسفت ػير ملح 

C.  ت  خاحتها أو عدم خاحتها ئلى أهلع اإلاعسفت مدظاٍو

D.  مىعدمـتخاحتها ئلى أهلع اإلاعسفت 

وت اإلاعسفت كمً أهلع اإلاعسفت    وكع خٍس

A. . ًللل مً كُمتها 

B. .  د مً كُمتها  ًٍص

C. .الًإزس على كُمتها 

D. .ًللل مً كُمتها الى خد ما 
 

 

 
 

 : ذاث معادلت معادلت اإلاعسفت هي  -1

A. . مخؼيراث مخعددة 

B. . ً  مخؼيًر

C. . بال مخؼيراث 

D. . مخؼير واخد 
 

 اإلاعسفت على أنها معادلت ذاث :جم جـمُم معادلت  -0

A. مخؼيران 

B. مخؼيراث مخعددة 

C. زالر مخؼيراث 

D. أزبع مخؼيراث 

 : للمعسفت في اإلاىٌمت مً خالٌ مىً كُاض وؼان طلظلت اللُمت  -0

A. ماجملىه اإلاىٌمت مً معسفت أفلل مً مىافظيها 

B. ماجملىه اإلاىٌمت مً خبراث أفلل مً مىافظيها 

C. اإلاىٌمت مً هسق ئهخاحُت أفلل مً مىافظيها ماجملىه 

D. ماجملىه اإلاىٌمت مً مهازاث أفلل مً مىافظيها 

ُفُت   لظلظلت اللُمت للمعسفت: العملُاث الًى

A. .جبدأ بخددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجيخهي بخوبُم اإلاعسفت 

B. .جبدأ بخددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجيخهي بالدؼازن في اإلاعسفت 

 لسابعةالـمـحاضـرة ا



\ 

 8-8349  8348 -الصيفي 

37 
 

 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  

    رــــجــفـ

8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

C. س اإلاعسفت الجدًدة .جبدأ بخددًد اإلاعسفت اإلا  خاخت وجيخهي بخوٍى

D.  . جبدأ بخددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجيخهي بخلُُم اإلاعسفت 

 معادلت حؼوُت الومىح اإلاعسفي هي     

A. (=1)155+مخىطى فجىة اإلاعسفت/اإلاظخىي اإلاسػىب للمعسفه 

B. (=1)155+ مخىطى فجىة اإلاعسفت/اإلاظخىي الفعلي للمعسفت 

C. (=1 مخىطى فجىة +)155اإلاعسفت/اإلاظخىي الحالي للمعسفت 

D. (=1+ )155مخىطى فجىة اإلاعسفت/مخىطى مظخىي الومىح 

 لرلىـ حعالج معالجت اإلاعسفت مً خالٌحعد اإلاعسفت الخددي ألاهبر للمىٌماث في الىكذ الحالي 

A. مخؼيران اطاطُان ٌؼىال هسفي اإلاعادله 

B. مخؼيراث مخعددة ٌؼيلىا هسفي اإلاعادلت 

C. زالر مخؼيراث ٌؼيلىا هسفي اإلاعادله 

D. ازبع مخؼيراث ٌؼيلىا هسفي اإلاعادلت 

 :حعخبر طلظلت اللُمت للمىٌمت  مً خـاةف اإلاىٌماث 

 اإلاىٌماث:  جخىاحد طلظلت اللُمت للمعسفت في اإلاىٌماث اإلاخخلفت ولىنها حعد مً خـاةف

 :جٌهس الحاحت لدزاطت طلظت اللُمت للمعسفت في اإلاىٌماث  

A. الخللُدًت التي جم جأطِظها على أطع مادًت 

B. هادزة الخعسق لللاًا اإلاعسفت 

C. كلُلت اإلاعسفت 

D. هثُفت اإلاعسفت 

خم الخعامل معها فيجٌهس طلظلت اللُمت للمعسفت  -4  : ٍو

A. اإلاىٌماث الخللُدًت التي جم جأطِظها على أطع مادًت 

B. اإلاىٌماث هادزة الخعسق لللاًا اإلاعسفت 

C.  لللاًا اإلاعسفتاإلاىٌماث كلُلت الخعسف 

D. اإلاىٌماث هثُفت الخعسق لللاًا اإلاعسف 

 اللُمت في :  ) مىسز (جخمثل أوؼوت طلظت 

A. جددًد الحاحت للمعسفت وجددًد اإلاعسفت اإلاخاخت 

B. س اإلاعسفت  جوٍى

C. س اإلاعسفت  جددًد الحاحت للمعسفت وجددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجوٍى

D.  س اإلاعسف  جددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجوٍى



\ 

 8-8349  8348 -الصيفي 

38 
 

 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  

    رــــجــفـ

8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

 طلظت اللُمت للمعسفت مً خالٌ :جبني أوؼوت 

A. جددًد الحاحت للمعسفت وجددًد اإلاعسفت اإلاخاخت 

B. س اإلاعسفت  جوٍى

C. س اإلاعسفت  جددًد الحاحت للمعسفت وجددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجوٍى

D. س اإلاعسفت  جددًد اإلاعسفت اإلاخاخت وجوٍى

 طلظلت اللُمت على :جدخىي أوؼوت  

A.  اإلاخاخت  .حصخُف الحاحت للمعسفت وحصخُف اإلاعسفت 

B. . س اإلاعسفت  جوٍى

C. . س اإلاعسفت  حصخُف الحاحت للمعسفت وحصخُف اإلاعسفت اإلاخاخت  وجوٍى

D. . س اإلاعسفت  حصخُف اإلاعسفت اإلاخاخت وجوٍى

 : اوؼوت جٌهس اإلاىٌمت في اإلاعسفت مع الخعامل عىد

 اإلاخاخت اإلاعسفت وجددًد للمعسفت الحاحت جددًد في للمعسفت اللُمت طلظلت .أ

س في للمعسفت اللُمت طلظلت .ب   اإلاعسفت جوٍى

س اإلاخاخت اإلاعسفت وجددًد للمعسفت الحاحت جددًد في للمعسفت اللُمت طلظلت .ج  اإلاعسفت وجوٍى

س اإلاخاخت اإلاعسفت جددًد في للمعسفت اللُمت طلظلت .د  اإلاعسفت وجوٍى

ُفُت عملُاث للمعسفت اللُمت لظلظلت  :  الى تهدف ًو

 اإلاىٌمت جمخلىها التي اإلاعازف مً اللُمت جخيىن  هُف فهم .أ

 اإلاعسفت هبُعت فهم .ب

 اإلاعسفت ادازة هبُعت فهم .ج

 اإلاعسفت مفهىم جوىز  فهم .د

ُفُت لظلظت اللُمت للمعسفت:   العملُاث الًى

A. اةف  خمظت ًو

B. اةف  زالزت ًو

C. فُفخين فلى  ًو

D. اةف  أزبع ًو

 في اإلاىٌمت مً : جخيىن طلظلت اللُمت للمعسفت 

A. . خمع مساخل 

B. . زالر مساخل 

C. . مسخلخين فلى 

D. مساخل . أزبع 
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ُفُت ًمىً خـسها في :  طلظلت اللُمت للمعسفت عملُاث ًو

A. اةف  خمع ًو

B. اةف  زالر ًو

C. ُفُخين  ًو

D. اةف  أزبع ًو

 مـفىفت اإلاعسفت أخد الىطاةل التي حظاعد اإلاىٌمت على :

  جخمىً اإلاىٌمت مً خالٌ مـفىفت اإلاعسفت مً :

A. جـيُف اإلاعسفت 

B. جددًد فجىة اإلاعسفت 

C.  اإلاعسفتجـيُف اإلاعسفت وجددًد فجىة 

D. ال ش يء مما طبم 

 جلجأ اإلاىٌمت ئلى مـفىفت اإلاعسفت هأخد الىطاةل التي حظاعد على :

A. جـيُف اإلاعسفت 

B. جددًد فجىة اإلاعسفت 

C. جـيُف اإلاعسفت وجددًد فجىة اإلاعسفت 

D. ال ش يء مما طبم 

 حعخبر مـفىفت اإلاعسفت اخد الىطاةل التي حظاعد اإلاىٌمه على  

A.  اإلاعسفُت.جـيُف اإلاعسفت واهدؼاف اللدزاث 

B. .جـيُف اإلاعسفت واهدؼاف ؿىاع اإلاعسفت 

C. .جـيُف اإلاعسفت واهدؼاف فجىه اإلاعسفت 

D. جـيُف اإلاعسفت واهدؼاف مساهص دعم اإلاعسفت  . 

 اإلاعسفت " مـفىفت اإلاعسفت "مً الىطاةل التي حظاعد اإلاىٌمت في ئدازة 

A. التي حعمل على جـيُف اإلاعسفت فلى 

B.  فلىالتي حعمل على جددًد فجىة اإلاعسفت 

C. التي حعمل على جـيُف اإلاعسفت وجددًد فجىة اإلاعسفت 

D. التي حعمل على جـيُف اإلاعسفت وال جددد فجىة اإلاعسفت 

 أطاطُان  هما : جخيىن مـفىفت اإلاعسفت مً عىـسان 
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 هىان عىـسان أطاطُان جخيىن منها مـفىفت اإلاعسفت هما :

A.  ُفي والعىـس البؼسي  اإلاجاٌ الًى

B. ٌُفي اإلاجاٌ اإلاعسفي واإلاجا  الًى

C.  اإلاجاٌ اإلاعسفي والعىـس البؼسي 

D. ُفي ت واإلاجاٌ الًى  اإلاىهبت البؼٍس

ً أطاطينعىد حؼؼُل " مـفىفت اإلاعسفت "   وعخمد علت عىـٍس

A.  ُفي باإلاىٌمت والعىـس البؼسي  هما اإلاجاٌ الًى

B. ُفي باإلاىٌمت  هما اإلاجاٌ اإلاعسفي واإلاجاٌ الًى

C.  هما اإلاجاٌ اإلاعسفي والعىـس البؼسي 

D. ُفي باإلاىٌمت هما اإلاىهبت ت واإلاجاٌ الًى  البؼٍس

 مً خالٌ خاؿل كظمت : ًخم خظاب مخىطى فجىة اإلاعسفت  مخىطى فجىة اإلاعسفت هىخاؿل كظمت :

A. فجىة اإلاعسفت علي عدد مجاالث اإلاعسفت 

B. ُفُت  فجىة اإلاعسفت على عدد اإلاجالث الًى

C. ت في اإلاىٌمت  فجىة اإلاعسفت على عدد اإلاىاهب البؼٍس

D.  عدد خاملي اإلاعسفت باإلاىٌمتفجىة اإلاعسفت على 

 :  خالٌ مً اإلاعسفت فجىة مخىطى خظاب ًمىىىا

 اإلاعسفت مجاالث عدد علي اإلاعسفت فجىة كظمت خاؿل خظاب .أ

 الىًُفُت اإلاجاالث عدد على اإلاعسفت فجىة كظمت خاؿل خظاب .ب

ت اإلاىاهب عدد على اإلاعسفت فجىة كظمت خاؿل خظاب .ج  اإلاىٌمت في البؼٍس

 باإلاىٌمت اإلاعسفت خاملي عدد على اإلاعسفت فجىة كظمت خاؿل خظاب .د

اكُت مخىطى فجىة اإلاعسفت جدظب والخالي :   باإلاعادالث الٍس

A. . الفجىة على عدد مجاالث 

B. . ُفُت  الفجىة على عدد اإلاجاالث الًى

C. . الفجىة على عدد اإلاىاهب 

D.  . الفجىة على عدد خاملي اإلاعسفت 
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 : الخالُت اإلاعادلت خالٌ مً اإلاىٌمت في اإلاعسفي الومىح حؼوُت خظاب ًخم معادلت حؼوُت الومىح اإلاعسفي هي :

 الومىح اإلاعسفي هي :عادلت التي جلجأ لها ئدازة اإلاعسفت في حؼوُت اإلا

A. ( =1  ) 155+ مخىطى فجىة اإلاعسفت / اإلاظخىي اإلاسػىب للمعسفت 

B.  ( =1 ) 155+ مخىطى فجىة اإلاعسفت / اإلاظخىي الفعلي للمعسفت 

C.  ( =1 مخىطى + ) 155فجىة اإلاعسفت / اإلاظخىي الحالي للمعسفت 

D.  ( =1 ) 155+ مخىطى فجىة اإلاعسفت / مخىطى مظخىي الومىح 

 جىحد طلظلت اللُمت للمعسفت في اإلاىٌماث :

A. . الخللُدًت 

B. . ت  التي لديها أكظام مخوىزة في اإلاىازد البؼٍس

C. .  ت مخوىزة  التي جدبنى وجدًس أفياز ئبداعُت وابخياٍز

D.  في اإلاجاٌ الخىىىلىجيالتي جخوىز   . 

 :ػم اإلاعسفت اللمىُت في معادلت اإلاعسفت ًخيىن مً 

A. .الخبرة واإلاهازة واإلابادزة 

B.  .اإلاهازة واإلابادزة والاججاة 

C. .الخبرة واإلاهازة والاججاة 

D. .اإلاهازة والاججاة والابخياز 

 ًخم خظاب مخىطى الفجىة اإلاعسفُه مً خالٌ 

A.  اإلاعسفت.كظمت فجىة اإلاعسفت على عدد ؿىاع 

B. .كظمت فجىة اإلاعسفت على عدد اإلاجاالث اإلاعسفُت 

C. .كظمت فجىة اإلاعسفت على عدد الافساد العاملين في ادازه اإلاعسفت 

D. .كظمت فجىة اإلاعسفت على عدد عدد افساد اإلاىٌمت 

 

 

 

 همىذج ؿىاعت اإلاعسفت الدًىامُيي ًخيىن مً زالر مدواث زةِظُت هي : 

 : مً جخيىن  الدًىامُيي اإلاعسفت ؿىاعت لىمىذج السةِظُت اإلادواث

A. اإلاعسفت .   وئدازة اإلاعسفُت   والبِئت اإلاعسفت  جدٌى  الحاحت جددًد عملُت 

 لثامنةالـمـحاضـرة ا
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B. اإلاعسفُت  والبِئت   اإلاعسفت  ئدازة  ٌ  اإلاعسفُت .   وألاؿى

C.  اإلاعسفُت   والبِئت اإلاعسفت  جدٌى   عملُت  ٌ  اإلاعسفُت .  وألاؿى

D. اإلاعسفت وئدازة اإلاعسفت  جدٌى   عملُت  ٌ  اإلاعسفُت .  وألاؿى

 اإلاعسفت الدًىامُيي وهي : زالر مدواث زةِظت ًخيىن منها همىذج ؿىاعت 

A. عملُت جدٌى اإلاعسفت والبِئت اإلاعسفُت وئدازة اإلاعسفت 

B. ئدازة اإلاعسفت والبِئت اإلاعسفُت وألاؿٌى اإلاعسفُت 

C.  وألاؿٌى اإلاعسفُتعملُت جدٌى اإلاعسفت والبِئت اإلاعسفُت 

D. عملُت جدٌى اإلاعسفت وئدازة اإلاعسفت وألاؿٌى اإلاعسفُت 

 : اإلاعسفت الدًىامُييمً ألازوان ألاطاطُت لىمىذج ؿىاعت 

A. . جىفس ؿىاع اإلاعسفت باإلاىٌمت 

B. ت الخبرة اليافُت  جىفس اإلاىازد البؼٍس

C. جىفس زأض اإلااٌ اليافي 

D. جىفس البِئت اإلاعسفُت 

  والتي جلىم على :اإلاعسفت العملُت الاحخماعُت مً أػياٌ جدٌى 

ٌ  أػياٌ مً" الاحخماعُت العملُت" حعد  على جلىم والتي اإلاعسفت جدى

A.  . 
ً
دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B. . الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت اللمىُت 

C. دت ئلى اإلاعسفت  اللمىُت . الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

D. . دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

 الخجظُدًت والتي جلىم على : مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت العملُت 

ٌ  أػياٌ مً" الخجظُدًت العملُت" حعد  : على جلىم والتي اإلاعسفت جدى

A.  . 
ً
دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B.  ًاإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت اللمىُت .الخدٌى م 

C. . دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

D. . دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

  جلىم على :التي الخىافلُت أػياٌ  العملُت مً 

A.  ً دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B.  ًاإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت اللمىُتالخدٌى م 

C. دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس



\ 

 8-8349  8348 -الصيفي 

43 
 

 8-8346 2-8345 8-8345  8343 -2 سؤال فـقط (  40هــ )  تم تصوير  8343-الفصل ألاول  

    رــــجــفـ

8346-2 8347-8 8347-2 

 إدارة املعرفة

8348-8 

8348-2 

D. دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

 جلىم على : والتي  الراجُت أػياٌ العملُتمً 

A.  ً دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B.  اللمىُت ئلى اإلاعسفت اللمىُتالخدٌى مً اإلاعسفت 

C. دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

D. دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

 : اإلاىٌمت حظمى هره العملُت عىدما ًخم الخعلم مً خالٌ اإلامازطت داخل 

A. العملُت ؤلاحخماعُت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

B. ًأػياٌ جدٌى اإلاعسفت العلمُت الراجُت هؼيل م 

C. العملُت الخىافلُت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

D. العملُت الخجظُدًت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

 حعني :  اإلاعسفت هأخد أػياٌ العملُت الخىافلُت 

A. . لها إلاعسفت حدًدة   حمع وجسجِب وجىٌُم اإلاعسفت اللمىُت وجدٍى

B.  لها إلاعسفت حدًدة.حمع وجسجِب وجىٌُم اإلاعسفت الىاضحت  وجدٍى

C. .لها إلاعسفت حدًدة  حمع وجسجِب وجىٌُم وحؼؼُل اإلاعسفت الىاضحت وجدٍى

D. .لها إلاعسفت حدًدة  حمع وجسجِب وجىٌُم وحؼؼُل اإلاعسفت اللمىُت وجدٍى

 : الخىافلُت والتي جلىم على مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت العملت 

A.  
ً
دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B.  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت الى اإلاعسفت اللمىُت 

C.  دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

D.  دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

 حظمى بـ : 
ً
دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

A.  . العملُت الخىافلُت 

B.  . العملُت الراجُت 

C.  . العملُت الاحخماعُت 

D.  . العملُت الخلىُت 
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لها إلاعسفت حدًدة حعسف  ب وجىٌُم وحؼؼُل اإلاعسفت الىاضحت وجدٍى  :عملُت حمع وجٍس

A.  العملُت الخجظُدًـت 

B.  حخماعُـت ؤلا 

C.  العملُت الخىافلُت 

D. جىٌُم اإلاعسفت 

 :عىد ججمُع اإلاعسفت مً الداخل والخازج وهباعتها وحؼؼُلها حظمى هره العملُت 

A. .العملُت الاحخماعُت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

B. . العملُت الراجُت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

C.  .العملُت الخىافلُت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

D. .العملُت الخجظُدًت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت  

 أػياٌ اإلاعسفت حعني :هأخد  ُدًتالعملُت الخجظ

A. . الدعاًت للمىخج الجدًد  

B. . التروٍج للمىخج الجدًد 

C. . س اإلاىخج الجدًد  جوٍى

D. . حظعير اإلاىخج الجدًد 

 سفت :معلل

A. . زالر جىحهاث مخخلفت للخعامل معها  

B.  معها .أزبع جىحهاث مخخلفت للخعامل 

C. . خمع جىحهاث مخخلفت للخعامل معها 

D. . طذ جىحهاث مخخلفت للخعامل معها 

 جدٌى اإلاعسفت حعني :هأخد أػياٌ العملُت الاحخماعُت 

A. . اهدظاب اإلاهىت مً خالٌ كلاء الىكذ في الخعلم مع اإلاعلم  

B. . بُت  اهدظاب اإلاهىت مً خالٌ الدوزاث الخدٍز

C.  ألاوادًمُت .اهدظاب اإلاهىت مً خالٌ الدزاطت 

D. . اهدظاب الخبرة مً خالٌ اإلاداولت والخوأ 

 إلهدظاب اإلاهىت حظمى هره العملُت: عىد كلاء الىكذ في الخعلم مع اإلاعلم 

A. العملُت ؤلاحخماعُت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

B. العلمُت الراجُت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

C. العملُت الخىافلُت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

D. العملُت الخجظُدًت هؼيل مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت  
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 عملُت أهدظاب اإلاهىـت مً خالٌ كلاء الىكذ في الخعلم مع اإلاعلم واخـد أػياٌ جدٌى اإلاعسفت حعسف بـ 

A.  حخماعُـت العملُت ؤلا 

B.  العملُت الخجظدًت 

C.  العملُت الخىافلُـت 

D.  أهدظاب الخبرة مً خالٌ اإلاداولـت والخوأ 

 هىان خمظت جىحهاث مخخلفت للخعامل مع 

A.  ئدازة اإلاعسفت 

B.  خساةى اإلاعسفت 

C.  اإلاعسفت 

D.  هماذج اإلاعسفت 

س اإلاىخج الجدًد واخد أػياٌ اإلاعسفت حعسف بـ     عملُت جوٍى

A. العملُت الخىافلُت 

B.  العملُت ألاحخماعُت 

C.  العملُت الخجظُدًـت 

D. س اإلاىخج الجدًد  جوٍى

دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت حظمى :   الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

A.  . العملُت الخىافلُت 

B.  . العملُت الاحخماعُت 

C.  . العملُت الراجُت 

D.  العملُت الخلىُت 
 

 : العملُت الراجُت والتي جلىم على مً أػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

A.  
ً
دت ألاهثر حعلُدا دت ئلى اإلاعسفت الـٍس  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

B.  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت الى اإلاعسفت اللمىُت 

C.  دت ئلى اإلاعسفت اللمىُت  الخدٌى مً اإلاعسفت الـٍس

D.  دت  الخدٌى مً اإلاعسفت اللمىُت ئلى اإلاعسفت الـٍس

س اإلاىخج حظمى هره العملُت   :عىد بلىزة اإلاعسفت واطخخدامها في جوٍى

A. العملُت الاحخماعُت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفه 

B. .العملُت الراجُت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت 
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C. .اإلاعسفت العملُت الخىافلُه هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفه 

D. .العملُت الخجظُدًت هؼيل مً اػياٌ جدٌى اإلاعسفت 

 

 

 

 

 ها : ئن الابخياز  عملُت  خـاةفمً 

 خـاةـها أنها :تهخم اإلاىٌمت بعملُت الابخياز والتي ٌعد مً أهم 

A. . ُفي  ال حؼير في عالكاث العمل وال جسجِباث الهُيل الًى
ً
 ػالبا

B. . ُفي  ما حؼير في عالكاث العمل وجسجِباث الهُيل الًى
ً
 ػالبا

C. . ُفي  ال حؼير في عالكاث العمل وحؼير في جسجِباث الهُيل الًى
ً
 ػالبا

D.  حؼير في عالكاث العمل وال حؼير في جسجِباث الهُيل 
ً
ُفي .ػالبا  الًى

 ؤلابخياز باإلاىٌمت : مً اإلابادب ألاطاطُت إلدازة 

A.  ت الفسد اإلابدع  ئعخماد الجهىد ؤلابخياٍز

B.  ت على مبدأ العمل الجماعي  ئعخماد الجهىد ؤلابخياٍز

C.  ت على ؤلابخيازاث الفسدًت  ئعخماد الجهىد ؤلابخياٍز

D. ت على ؤلابخيازاث الجماعُت  ئعخماد الجهىد ؤلابخياٍز

 ًجسي فيها والري ًىعىع في : والدم اإلاخجدد الري بخياز هى زوح اإلاعسفت الا 

A.  في اإلاىٌمت  الفلٌى اإلاعسفي لدي مًى

B. . س في اإلاىٌمت  الخوىز اإلاىولي للخوٍى

C. . الخلدم الخىىىلىجي باإلاىٌمت 

D. . عاث اللابوت للمعسفت  اللىاهين والدؼَس

مىً   كساءجه في اإلاىٌمت مً:ٌعخبر السافد الاطاس ي للمعسفت هى الابخياز ٍو

A. .في الدولت  ملداز الفلٌى اإلاعسفي لدي مًى

B. .س في اإلاىٌمت  ملداز الخوىز اإلاىولي للخوٍى

C. .ملداز الخلدم الخىىىلىجي باإلاىٌمت 

D. عاث اللابوت للمعسفت  ملداز اللىاهين والدؼَس

 

 

 لتاسعةالـمـحاضـرة ا
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 جلىم عملُت الابخياز على:

A.  ُفي.عدم الخؼير في عالكاث العمل و ال جسجِباث الهُيل  الًى

B. .ُفي  الخؼير في عالكاث العمل و جسجِباث الهُيل الًى

C. .ُفي  عدم الخؼير في عالكاث العمل و حؼير في جسجِباث الهُيل الًى

D. .ُفي  عدم الخؼير في عالكاث العمل و ال حؼير في جسجِباث الهُيل الًى

 فانها جاخر في اعخبازها انها :عىدما جخعامل اإلاىٌمت مع عملُت الابخياز 

A.  ُفيفي  الؼالب ال حؼير في عالكاث العمل وال جسجِباث الهُيل الًى

B. ُفي  في الؼالب حؼير في عالكاث العمل وجسجِباث الهُيل الًى

C. ُفي  في الؼالب ال ًخؼير في عالكاث العمل وحؼير في جسجِباث الهُيل الًى

D. ُفي  في الؼالب حؼير في عالكاث العمل وال حؼير في جسجِباث الهُيل الًى

في اإلاىٌمـت ًىعىع في الفلٌى اإلا  عسفي لدي مًى

A.   ألابخياز 

B.   أطخخدام اإلاعسفت 

C.   الدؼازن بُنهما في اإلاعسفت 

D.  الخىافم بُنهما في اإلاعسفت 

 في اإلاىٌماث التي حعخمد على الخجدًد مً خالٌ عملُت الابخياز فانها : 

A.  . ُفي  ال حؼير في عالكاث العمل وال جسجِباث الهُيل الًى

B.  . ُفي  حؼير في عالكاث العمل وجسجِباث الهُيل الًى

C.  . ُفي  ال ٌؼير في عالكاث العمل وحؼير في جسجِباث الهُيل الًى

D.  ُفي  حؼير في عالكاث العمل وال حؼير في جسجِباث الهُيل الًى

 

 

 

 

 : به ًلىم ججاه اإلاعسفت زؤٍت اإلاىٌمت في جددًد هىان دوز أطاس ي 

 :  اإلاعسفت ججاه اإلاىٌمت زؤٍت جددًد في وألاطاس ي السةِع الدوز 

A. . مدًسو ؤلادازاث العلُا 

B. . مدبسو ؤلادازاث الىطوى 

 لعاشرةالـمـحاضـرة ا
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C. . مدًسو ؤلادازاث الدهُا 

D. . مدًسو ؤلادازاث العلُا والىطوى 

 بىاء زوٍت اإلاىٌمت ججاه اإلاعسفت ًلىم به :

A. . ؤلادازة العلُا 

B. . ؤلادازه الىطوى والدهُا 

C.  ؤلادازة الدهُا 

D. ؤلادازة الىطوى 

 :زؤٍت اإلاىٌمت ججاة اإلاعسفت هم ًلعب بعم اإلادًسون دوز أطاس ي في جددًد 

A. مدًسو ؤلادازث العلُا 

B. مدًسو ؤلادازث الدهُا 

C. مدًسو ؤلادازث الدهُا 

D. مدًسو ؤلادازث العلُا والىطوى 

بُت والتي جلىم على ألاؿٌى اإلاعسفُت لها أهىاع عدة منها أؿٌى اإلاعسفت   :الخجٍس

A. . دت واللمىُت  اإلاؼازهت في اإلاعسفت الـٍس

B. .  دت  اإلاؼازهت في اإلاعسفت الـٍس

C. . اإلاؼازهت في اإلاعسفت اللمىُت 

D. اإلاؼازهت في ئدازة اإلاعسفت 

بُت " على   أنها مً أهىاع ألاؿٌى اإلاعسفُتجـىف " أؿٌى اإلاعسفت الخجٍس

A.  دت واللمىُتوهي جلىم على الدؼازهـ في اإلاعسفت  الـٍس

B. دت  وهي جلىم على الدؼازهـ في اإلاعسفت الـٍس

C. وهي جلىم على الدؼازهـ في اإلاعسفت اللمىُت 

D. وهي جلىم على الدؼازهـ في ئدازة اإلاعسفت 

ـىف كمً ٌعخبر مؼازهت اإلاعسفت اللمىُت بين العاملين باإلاىٌمت   : أؿل معسفي ٍو

A. أؿٌى اإلاعسفت الىٌامُت 

B.  أؿٌى اإلاعسفت العامت 

C.  أؿٌى اإلاعسفت اإلافاهُمُت 

D.  بُت  أؿٌى اإلاعسفت الخجٍس
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 أؿٌى اإلاعسفت الخىٌُمُت هي أخد أهىاع ألاؿٌى اإلاعسفُت والتي جخيىن مً : 

A. . دت  اإلاعسفت الـٍس

B. .  اإلاعسفت اللمىُت 

C. . اإلاعسفت الدؼازهُت 

D. اإلاعسفت العمُلت 

 جخيىن مً :حعخبر أؿٌى اإلاعسفت الخىٌُمُت مً أهىاع ألاؿٌى اإلاعسفُت والتي 

A. دت التي جخجظد في ألافعاٌ والخوبُلاث في اإلاىٌمت  اإلاعسفت الـٍس

B. اإلاعسفت اللمىُت التي جخجظد في ألافعاٌ والخوبُلاث في اإلاىٌمت 

C. دت دون اإلاعسفت اللمىُت  اإلاعسفت الـٍس

D. دت  اإلاعسفت اللمىُت دون اإلاعسفت الـٍس

 ألاؿٌى اإلاعسفُت" على أنها مً أهىاع جـىف " أؿٌى اإلاعسفت الخىٌُمُت 

A. دت التي جخجظد في ألافعاٌ والخوبُلاث في اإلاىٌمت  وهي جخمثل في اإلاعسفت الـٍس

B. وهي جخمثل في اإلاعسفت اللمىُت التي جخجظد في ألافعاٌ والخوبُلاث في اإلاىٌمت 

C. دت دون اإلاعسفت اللمىُت  وهي جخمثل في اإلاعسفت الـٍس

D.  ٍدتوهي جخمثل في اإلاعسفت اللمىُت دون اإلاعسفت الـس 

 جـىع اإلاصاًا الخىافظُت في اإلاىٌمت اإلاخعلمت مً:

A. . اإلاعسفت اللمىُت فلى 

B. . فلى 
ً
دت اإلاـىفت فىُا  اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

C. . فلى 
ً
 وجىٌُمُا

ً
دت اإلاـىفت فىُا  اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

D. . 
ً
 وجىٌُمُا

ً
دت اإلاـىفت فىُا  اإلاعسفت الـٍس

 : جخيىن مًالخىافظُت والتي التي جـىع اإلاصاًا هي ألاؿٌى ألاؿٌى اإلاعسفُت 

A. اإلاعسفت اللمىُت فلى 

B. دت اإلاـىفت فىُا فلى  اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

C. فلى 
ً
دت اإلاـىفت فىُا وجىٌُمُا  اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

D. دت اإلاـىفت فىُا وجىٌُمُا  اإلاعسفت الـٍس

 اإلااٌ الفىسي على أهه : جىٌس اإلاىٌمت ئلى زأض 

A. ت اإلاـىفت  ألاؿٌى الفىٍس
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B. ت اإلاسجلت واإلاـىفت  ألاؿٌى الفىٍس

C. ت اإلاسجلت وػير مـىفت  ألاؿٌى الفىٍس

D. زأض اإلااٌ البؼسي والخىٌُمي ػير اإلاـىف 

 

فاث مخعددة " لسأض اإلااٌ  خم الخعامل معه علىهىاهـ حعٍس  الفىسي " ٍو

A. ت اإلاـىفت  أهه ًدخىي على ألاؿٌى الفىٍس

B. ت اإلاسجلت واإلاـىفت أهه  ًدخىي على ألاؿٌى الفىٍس

C. ت اإلاسجلت وػير اإلاـىفت  أهه ًدخىي على ألاؿٌى الفىٍس

D. أهه ًدخىي على زأض اإلااٌ البؼسي والخىٌُمي ػير اإلاـىف 

 :جىجح في اطتهداف  مىٌماث مخعلمت عىدماجللب اإلاىٌماث بأنها 

A. اإلاعسفت الداخلُت 

B. مـادز اإلاعسفت الخازحُت 

C. الداخلُت ومـادز اإلاعسفت الخازحُت مـادز اإلاعسفت 

D. مـادز اإلاعسفت الداخلُت والللُل مً مـادز اإلاعسفت الخازحُت 

 الخدفم ألافلي والسأس ي للمعلىماث فانعىد جدلُم الخىاؿل بين 

A. ؤلادازة اإلاظإلت عً ذلىـ هي ؤلادازة الدهُا 

B. ؤلادازة اإلاظإلت عً ذلىـ هي ؤلادازة العلُا 

C. عً ذلىـ هي ؤلادازة العلُا والدهُا ؤلادازة اإلاظإلت 

D. ؤلادازة اإلاظإلت عً ذلىـ هي ؤلادازة الىطوى 

 : عىدما حظتهدف اإلاىٌمت مـادز اإلاعسفت الداخلُه والخازحُـت جولم عليهـا 

A.   اإلاىٌمت الساةدة 

B.   اإلاىٌمت اإلاخوىز 

C.  اإلاىٌمت اإلاخعلمت 

D. اإلاىٌمت اإلاظُوسة 

 هي التي : اإلاخعلمت اإلاىٌمت 

A.  ًأخواؤهاجخعلم م 

B.  جوىز مً أدائها 

C. حظتهدف مـادز اإلاعسفت الداخلُت والخازحُت 

D. حظُوس على هُاولها الخىٌُمُت للمان هجاخها 
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  : اإلاخعلمت اإلاىٌمت 

A. هي التي جىجح في زؿد وئطتهداف مـادز اإلاعسفت الداخلُت 

B.  هي التي جىجح في زؿد وئطتهداف مـادز اإلاعسفت الخازحُت 

C.  وئطتهداف مـادز اإلاعسفت الداخلُت والخازحُت هي التي جىجح في زؿد 

D.  هي التي جىجح في ججىب  مـادز اإلاعسفت الداخلُت والخازحُت 

 :  في جىجح عىدما مخعلمت مىٌمت اإلاىٌماث حعخبر

ٌ  اطتهداف .أ  الداخلُت اإلاعسفت مـادز الى والىؿى

ٌ  اطتهداف .ب   الخازحُت اإلاعسفت مـادز الى والىؿى

ٌ  اطتهداف .ج  الخازحُت اإلاعسفت ومـادز الداخلُت اإلاعسفت مـادز الى والىؿى

ٌ  اطتهداف .د  الخازحُت اإلاعسفت مـادز مً الللُل و الداخلُت اإلاعسفت مـادز الى والىؿى

 ًىان ئلى مدًسي ؤلادازاث العلُا دوز اطاس ي في :  

A.  . جددًد زؤٍت اإلاىٌمت ججاه اإلاعسفت 

B.  . جددًد آلُاث الخجدًد في خووها الخىخُىُت للمعسفت 

C.  . جددًد آلُاتها في خووها الدؼؼُلُت للمعسفت 

D.  . جددًد الخوىاث الخىفُرًت لخوى اإلاعسفت 

 فلى :  
ً
دت اإلاـىفت فىُا  حؼيل اإلاعسفت اللمىُت واإلاعسفت الـٍس

A.  . الاؿٌى التي حؼيل ئمياهاث الؼسهت اإلاعسفُت 

B.  . ألاؿٌى التي جـىع اإلاصاًا الخىافظُت 

C.  . ألاؿٌى اإلاظخدىذ عليها 

D.  اللابلت لالطخؼالٌألاؿى ٌ 

 اإلادًسون الرًً ٌؼازوىن في كُادة البِئت اإلاعسفُت بؼيل فاعل هم 

A.  هخاج الهامه باإلاىٌمت.مدًسو خوىن ؤلا 

B.  . مدًسو الادازاث العلُا 

C. . مدًسو الادازاث الدهُا 

D. . مدًسو ؤلادازاث الىطوى 
 

 ًخم خماًت الاؿٌى اإلاعسفُت لدظخمس اإلايزة الخىافظُت للمىٌمت باللدز الري  

A. .جدُده اللىاهين الٌابوه لبراءاث الاختراعاث 

B. .ت  جدُده ادواث اإلالىُه الفىٍس
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C.  خخفاي بها داخل اإلاىٌمت.ًمىً للمىٌمه ؤلا 

D. لُف.أجدُده اللىاهين الٌابوه لحلىق الخ 

ت واخد  الاؿٌى اإلاعسفُت كمً  جـىف ألاطساز الخجاٍز

A. .ت اإلاـىفت وػير مسجلت  ألاؿٌى الفىٍس

B. .ت ػير مـىفت وػير مسجلت  ألاؿٌى الفىٍس

C. .خلىق اإلالىُت اإلاسجلت 

D.  زأض اإلااٌ الفىسي  . 

 جـىف اإلاهازاث واإلاعازف الفسدًت للعاملين هأخد ألاؿٌى اإلاعسفُت كمً  

A. .ت اإلاـىفت وػير مسجلت  الاؿٌى الفىٍس

B.  ت ػير  مـىفت وػير مسجلت. الاؿٌى الفىٍس

C. .خلىق اإلالىُت اإلاسجلت 

D. .زأض اإلااٌ الفىسي 

 ٌعخبر ججمُع وجىٌُم اإلاعسفت الىاضحت اؿل معسفي وجـىف كمً  

A. .أؿٌى اإلاعسفه الىٌامُت 

B. .أؿٌى اإلاعسفت العامت 

C. . أؿٌى اإلاعسفه اإلافاهمُت 

D. .بُت    أؿٌى اإلاعسفت الخجٍس

 اللمىُت في افعاٌ وجوبُلاث اؿل معسفي وجـىف كمً  حعخبر ججظُد اإلاعسفه

A.  .أؿٌى اإلاعسفت الىٌامُت 

B. .أؿٌى اإلاعسفت العامت 

C. .أؿٌى اإلاعسفت اإلافاهمُت 

D. بُت  أؿٌى اإلاعسفت الخجٍس

ـىف كمً : ٌعخبر زبى اإلاعسفت الىاضحت باللؼت والسمىش   أؿل معسفي ٍو

A. أؿٌى اإلاعسفت الىٌامُت 

B.  أؿٌى اإلاعسفت العامت 

C.  أؿٌى اإلاعسفت اإلافاهُمُت 

D.  بُت  أؿٌى اإلاعسفت الخجٍس
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  ألاؿٌى اإلاعسفُت بأهه :ًىؿف طىق 

A. . طىق مىافظت واملت 

B.  أبعد ماًيىن عً اإلاىافظت الياملت 

C.  ت  طىق مىافظت ئخخُاٍز

D. طىق ئخخياز 

ت   هأخد ألاؿٌى اإلاعسفُت كمً : جـىف بساءاث ؤلاختراع والعالماث الخجاٍز

A.  ت اإلاـىفت وػير اإلاسجلت  ألاؿٌى الفىٍس

B.  ت ػير اإلاـىفت وػير اإلاسجلت  ألاؿٌى الفىٍس

C.  خلىق اإلالىُت اإلاسجلت 

D.  زأض اإلااٌ الفىسي 

 

 

 

 اكخـاد : اكخـاد اإلاعسفت ٌعخبر 

A. . بدًل لالكخـاد الـىاعي 

B. . مىمل لالكخـاد الـىاعي 

C.  . مىاشي لالكخـاد الـىاعي 

D. الاكخـاد الـىاعي . كد 

 

ً ٌعخبر علماء الاكخـاد اكخـاد اإلاعسفت اكخـاد:  مىر نهاًت اللسن العؼٍس

A. .ٌعمل هبدًل لالكخـاد الـىاعي 

B. .ٌعمل همىمل لالكخـاد الـىاعي 

C. .ٌعمل همىاشي لالكخـاد الـىاعي 

D. .ٌعمل هملاد لالكخـاد الـىاعي 

 الحدًثت ًمثل :  الاكخـادًاثكواع اإلاعسفت في 

A. السابع والخابع لللواعين الـىاعي والخدمي . اللواع 

B. . اللواع السابع واإلاعبر الحلُلي عً كىة الدولت 

 لحادية عشر الـمـحاضـرة ا
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C.  . اللواع السابع واإلاعبر الحلُلي عً زساء الدولت 

D.  اللواع السابع واللاةد لللواع الصزاعي 

 : جدلُم اإلاؼازهت في البِئت اإلاعسفُت ليي جخمىً اإلاىٌمت مً 

A.  اللىاةذ التي جخدىم في البِئت اإلاعسفُتعليها طً اللىاهين وعمل 

B.  عليها ججىب ؤلاهفخاح في البِئت اإلاعسفُت 

C.  عليها أخيام الظُوسة على البِئت اإلاعسفُت 

D.  عليها جىفير ؤلاهفخاح في البِئت اإلاعسفُت 

 البِئت اإلاعسفُت عىد هىهاوا جلظم والخالي : 

A. ) مىاكؼت , اوؼاء , مُىىت , ممازطت ( 

B. مىاكؼت , اوؼاء ( ) ممازطت , مُىىت , 

C. ) اوؼاء , مىاكؼت , مُىىت , ممازطت ( 

D. ) مُىىت , مىاكؼت , اوؼاء , ممازطت ( 

 إلاساخل اإلاعسفت ألازبعهكدم هىهاوا في همىذحت جسجِبا 

A. خُث ) بدأ باإلاىاكؼت . زم أوؼاء , زم مُىىت , زم ممازطت ( البِئت اإلاعسفُت 

B. ت , زم أوؼاء ( البِئت اإلاعسفُتخُث ) بدأ باإلامازطت , زم مُىىت , زم مىاكؼ 

C. خُث ) بدأ بأوؼاء , زم مىاكؼت , زم مُىىت , زم ممازطت ( البِئت اإلاعسفُت 

D. خُث ) بدأ بمُىىت , زم مىاكؼت , زم أوؼاء , زم ممازطت ( البِئت اإلاعسفُت 

 مً مسادفاث مـولح اكخـاد اإلاعسفت : 

A. .  الاكخـاد الىكعي 

B. . الاكخـادي اللُمي 

C.  ؤلالىترووي .الاكخـاد 

D. . الاكخـاد اإلاادي 

  اإلاعسفت اكخـاد مـولح ٌعخبر
ً
  مـولحا

ً
ظخخدم حدًدا  : عىه للخعبير أخسي  مـولحاث َو

 الخللُدي الاكخـاد .أ

 السأطمالي الاكخـاد .ب

 اإلاخخلى الاكخـاد .ج

 الالىترووي الاكخـاد .د

ظخخدم مـولحاث أخسي للخعبير عىه  َو
ً
 حدًدا

ً
 ... ٌعخبر مـولح اكخـاد اإلاعسفت مـولحا

A. ظخخدم مـولح اكخـاد اإلاعلىماث للخعبير عىه  َو
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B. ظخخدم مـولح الاكخـاد السكمي للخعبير عىه  َو

C. ظخخدم مـولح الاكخـاد ؤلالىترووي للخعبير عىه  َو

D. ول ما طبم 

 ًدخل اكخـاد اإلاعسفت مياهت هبيرة الان في الدٌو اإلاخلدمت وهى :

A. . في هىز اطخىماٌ جوىزه وبىِخه اإلاىهجُت 

B.  اطخىماٌ الخوىز الهاةل في العلىم والخىىىلىحُا .في هىز 

C. . في هىز اطخىماٌ كىاهِىه ومبادةه اإلاسػدة 

D. . في هىز اطخىماٌ العالكت بين اللُمت واإلاىفعت 

 01اكخـاد اإلاعسفت في اللسن ًسي الىثير مً العلماء أن 

A. د مً الىكذ دخاج إلاٍص  الًصاٌ لم ٌظخىمل جوىزة وبىِخت اإلاىهجُت ٍو

B. ِخت اإلاىهجُت بعد الخوىز الهاةل في العلىم والخىىلىحُااطخىمل بى 

C. اطخىمل كىاهِىت ومبادةت اإلاسػدة ووؿل ئلى مسخلت ؤلاطخلساز 

D. اطخىمل العالكت بين اللُمت واإلاىفعه 

 مً خالٌ دزاطخً لىمىذج هىهاوا أي مً اإلاعادالث الخالُت صحُدت :

A.  با  -اإلاعسفت = معلىماث +مفهىمBa 

B.  اإلاعسفت = معلىماث + مفهىم + باBa 

C.  اإلاعسفت = معسفت + باBa 

D.  اإلاعسفت = بُاهاث + معلىماث + مفهىم ـ باBa 

 للمعسفتكدم هىهاوا 
ً
 هاما

ً
 همىذحا

A.  اإلاعسفت = معلىماث + مفهىم ( با  -خُث ًلىم بدظابها مً خالٌ معادلتBa ) 

B.  اإلاعسفت = معلىماث + مفهىم + با ( خُث ًلىم بدظابها مً خالٌ معادلتBa ) 

C.  اإلاعسفت = معسفت + با ( خُث ًلىم بدظابها مً خالٌ معادلتBa ) 

D.  اإلاعسفت = بُاهاث + معلىماث + مفهىم ( با  -خُث ًلىم بدظابها مً خالٌ معادلتBa ) 

 ًمثل كواع اإلاعسفت في الاكخـادًاث الحدًثت:

A. ع الخابع لللواعين الـىاعي والخدمي.اللوا 

B. .اللواع الهام و اإلاعبر عىد جلدمها الخلني 

C.   .اللواع الاهم و اإلاعبر الحلُلي عً زساء الدولت 

D. .اللواع الهام و اللاةد الحلُلي لللواع الـىاعي 
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عخبر علماء ألادازة وألاكخـاد " أكخـاد اإلاعسفت " أكخـاد ً َو  مىر نهاًت اللسن العؼٍس

A.   بدًل لألكخـاد الـىاعي 

B.  مىمل لألكخـاد الـىاعي 

C.  مىاشي لألكخـاد الـىاعي 

D.  كد ألاكخـاد الـىاعي 

 

 اللواع السابع واإلاعبر الحلُلي عً زساء الدولت في ألاكخـادًاث الحدًثت 

A.   اللواع الخىىىلىجي 

B.  اللواع الـىاعي 

C.   اللواع اإلاعسفي 

D. اللواع الخدمي 

 معسفه ئال اذا     بدظب هىهاوا الجىحد

A. .جىافسث لها مجمىعاث مً ؿاوع اإلاعسفه ذوي مهازاث مخميزة 

B. . جىافسث لها مجمىعاث مً ؿاوع معسفت ذوي خبراث هبيرة 

C. . وحدث في فلائها اإلاخلاطم )بِئتها( والا جساحعذ وجدهىزث 

D. .جم اطخيرادها مً مىاهنها الاؿلُت 

 عت مساخل    ًىاكؽ همىذج هىهيا البِئت اإلاعسفُت وخدها بأزب

A. .جبدأ باوؼاء البِئت اإلاعسفُت وجيخهي بمُىىت البِئت اإلاعسفُت 

B. .جبدأ باوؼاء البِئت اإلاعسفُت وجيخهي بمىاكؼت البِئت اإلاعسفُت 

C. . جبدأ باوؼاء البِئت اإلاعسفُت وجيخهي بممازطت البِئت اإلاعسفُت 

D. .جبدأ باوؼاء البِئت اإلاعسفُت وجيخهي بسؿد البِئت اإلاعسفُت    

 ب همىذج هىهيا فان    ًدظ

A.  با  -اإلاعسفت = معلىماث + مفهىمBa  

B. مفهىماث+با+ اإلاعسفت = معلىماثBa 

C. اإلاعسفت =معلىماث+باBa 

D. اإلاعسفت = بُاهاث + معلىماث+ مفهىماث_باBa 

 اكخـاد اإلاعسفت في اللسن الحادي والعؼسون    

A. .الًصاٌ لم ٌظخىمل جوىزه وبىِخه اإلاىهجُت 

B.  اإلاىهجُه بعد الخوىز الهاةل في العلىم والخىىىلىحُا.اطخىمل بىِخه 
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C. .اطخىمل كىاهِىه ومبادةه اإلاسػدة 

D. .اطخىمل العالكه بين اللُمه واإلاىفعت 

 ن : ئًلىم على حىهس ئكخـاد اإلاعسفت 

A. ؼاء الثروة ًلىم على اإلاىازد وألاالث وألابيُت ئو 

B. وؼاء الثروة ًلىم على اإلاعلىماث واإلاعسفت والسكمُاثئ 

C. وؼاء الثروة ًلىم على اإلاىازد واإلاعداث السأطمالُت ئ 

D. وؼاء الثروة ًلىم على زأض اإلااٌ اإلاخاح في ؤلاكخـاد ئ 

 

 

 

 السكمُت هي : الؼازكت في اإلاىخجاث الخيلفت 

A. . الخيلفت اإلاخؼيرة 

B. . الخيلفت الثابخت 

C. . الخيلفت اإلاخؼيرة والثابخت ػير اإلاؼواة 

D. الخيلفت اإلاخؼيرة والثابخت اإلاؼواة 

 ًولم مـولح الخيلفت الؼازكت في اإلاىخجاث السكمُت على:

A. .الخيالُف اإلاخؼيرة 

B. .الخيالُف الثابخت 

C. .مجمىع الخيالُف اإلاخؼيرة والثابخت ػير اإلاؼواة 

D. .الخيالُف اإلاخؼيرة و الثابخت اإلاؼواة 

 الثابخت في اإلاىخجاث السكمُت أنها : مً الخـاةف ػير العادًت للخيالُف 

A.  جيالُف ػازكت 

B. جيالُف متزاًدة 

C.  جيالُف عاللت 

D.  جيالُف مؼواة عىد الخعثر 

 ًلىم كاهىن ألاؿٌى السكمُت على مىهجُت : 

A. . جصاًد العىاةد لخىاكف الخيالُف 

 لثانية عشر الـمـحاضـرة ا
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B. . جىاكف العىاةد لتزاًد الخيالُف 

C. . جصاًد العىاةد لفترة زم جىاكـها 

D.  لخفسة زم جصاًدها .جىاكف العىاةد 

 : علىًلىم  السكمُتألاؿٌى كاهىن 

A. جصاًد العىاةد 

B. جىاكف العىاةد 

C.  جصاًد العىاةد لفترة زم جىاكـها 

D.  جىاكف العىاةد لفترة زم جصاًدها 

:  الفىسة الاطاطُت في كاهىن الاؿٌى

A. .ًجصاًد العىاةد مع مسوز الصم 

B. .ًجىاكف العىاةد مع مسوز الصم 

C. جىاكـها مع مسوز الصمً. جصاًد العىاةد لفترة زم 

D. .ًجىاكف العىاةد لفترة زم جصاًدها مع مسوز الصم 

 على أنها جيىن : اكخـاد اإلاعسفت الثابخت في  لخيالُفًفظس طلىن ا

A. . 
ً
با  مسجفعت في البداًت زم جدىاكف ئلى أن جإوٌ ئلى الـفس جلٍس

B. . مىخفلت زم جسجفع ئلى أن جـل ئلى أكص ى خد 

C. جدظاوي مع الخيالُف اإلاخؼيرة . مسجفعت زم جدىاكف ئلى أن 

D. . مسجفعت زم جدىاكف ئلى أن حظخلس في مظخىي أعلى مً الخيالُف اإلاخؼيرة 

 :الخيلفت الثابخت في اإلاىخجاث السكمُـت هي 

A.  -  الخيلفت الؼازكت 

B.  - ًالخيلفت اإلاخؼيرة مع مسوز الصم 

C.  - .ًالخيلفت اإلاخؼيرة والثابخه ػير اإلاؼواه مع مسوز الصم 

D. - لفت اإلاخؼيرة والثابخه اإلاؼواه مع مسوز الصمً.الخي 

 جصاًد العىاةد مع مسوز الصمً هى اإلاعنى الحلُلي  

A.  اللاهىن ألاؿٌى السكمُـت 

B.   اللاهىن اإلاىٌمـت الحدًت 

C.  اللاهىن ألاؿٌى اإلاخداولـت 

D.  اللاهىن ألاؿٌى الثابذ 
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 في . 
ً
با  جيىن الخيالُف مسجفعت في البداًـت زم جدىاكف ئلى أن جإوٌ ئلى الـفس جلٍس

A.   أكخـاد اإلاعسفت 

B.   ألاكخـاد اإلاادي 

C.   .اإلاىخجاث الخىىىلىحُـت 

D. اإلاىخجاث التي حظخخدم الخىىىلىحُـا بىثافـت 

 

 

 الفىسي هى : اإلااٌزأض 

A.  والهُىلي .زأض اإلااٌ البؼسي 

B. . زأض اإلااٌ اإلاؼخم 

C.  . زأض اإلااٌ اإلاؼخم والبؼسي والهُىلي 

D. . زأض اإلااٌ البؼسي 

ت ئلى : اطتراجُجُت اإلالىُت تهدف   الفىٍس

A. . ت لخدلُم اطخدامت ميزتها الخىافظُت ُف كدزاث الؼسهت الجىهٍس  جًى

B. . ت بما ًلمً خلىكها اللاهىهُت ُف كدزاتها الجىهٍس  جًى

C.  ُف كدزاتها ت بما ًلمً عدم حظسب اإلاعسفت .جًى  الجىهٍس

D. . جي ت بما ًدلم الخوىز الخدٍز ُف كدزاتها الجىهٍس  جًى

ت لخدلُم أهداف عدة أهمها:  ًخم جـمُم اطتراجُجُت اإلالىُت الفىٍس

A. .ت لخدلُم الاطخدامت ميزتها الخىافظُت  الترهيز على كدزاث الؼسهت الجىهٍس

B.  ًت بما ًلم  خلىكها اللاهىهُت.الترهيز على كدزاتها الجىهٍس

C. .ت بما ًلمً عدم حظسب اإلاعسفت  الترهيز على كدزاتها الجىهٍس

D. .جي ت بما ًدلم الخوىز الخدٍز  الترهيز على كدزاتها الجىهٍس

عسف زأض   بأهه اإلاعسفت :اإلااٌ الفىسي اإلاؼخم ٌُ

A. . خلمنها خبراتهم ومهازاتهم ىلدها العاملىن باإلاىٌمت ٍو  التي ًمخلىها ٍو

B.  اهدظابها والاخخفاي بها في هُاول وأهٌمت وئحساءاث اإلاىٌمت .التي ًخم 

C. . اإلاىدظبت مً العمالء واإلاىزدًً الساكين ذوي الىالء للمىٌمت 

D. . ال ش ئ مما طبم 

 

 لثالثة عشر الـمـحاضـرة ا
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 في ئدازة اإلاعسفت ًىٌس لسأض اإلااٌ الفىسي اإلاؼخم على أهه اإلاعسفت:

A.  خلمنها خبراتهم ىلدها العاملىن باإلاىٌمت ٍو  ومهازاتهم.التي ًمخلىها ٍو

B. .التي ًخم اهدظابها والاخخفاي بها في هُاول وأهٌمت وئحساءاث اإلاىٌمت 

C. .اإلاىدظبت مً العمالء واإلاىزدًً الساكين ذوي الىالء للمىٌمت 

D. .دت باإلاىٌمت  اللمىُت والـٍس

 

ت اطتراجُجُاث اإلالىُت مً   : الفىٍس

A. .الاطتراجُجُت الاكخـادًت 

B. . الاطتراجُجُت الثلافُت 

C. . الاطتراجُجُت اللاهىهُت 

D. الاطتراجُجُت ؤلاحخماعُت 

ت ومنها واخدة فلى مً الخُازاث الخالُت :   جخعدد اطتراجُجُاث اإلالىُت الفىٍس

A. . الاطتراجُجُت الاكخـادًت 

B. . الاطتراجُجُت الثلافُت 

C. . الاطتراجُجُت اللاهىهُت 

D. . الاطتراجُجُت الاحخماعُت 

ت منها:هىان العدًد مً اطتراجُجُاث   اإلالىُت الفىٍس

A. .ت  الاطتراجُجُت الاكخـادًت للملىُت الفىٍس

B. .ت  الاطتراجُجُت الثلافُت للملىُت الفىٍس

C. .ت  الاطتراجُجُت اللاهىهُت للملىُت الفىٍس

D. .ت  الاطتراجُجُت الاحخماعُت للملىُت الفىٍس

 زأض اإلااٌ البؼسي هى مدـلت:

A. ض اإلااٌ الفىسي.هسح زأض اإلااٌ الصبىن و زأض اإلااٌ الهُىلي مً زأ 

B. .هسح زأض اإلااٌ الصبىن مً زأض اإلااٌ الفىسي 

C. .حمع زأض اإلااٌ الصبىن و زأض اإلااٌ الهُىلي 

D. حمع زأض اإلااٌ الفىسي و زأض اإلااٌ الصبىن وزأض اإلااٌ الهُىلي 
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 ًولم على زأض اإلااٌ اإلاؼخم والبؼسي والهُىلي  

A. زاض اإلااٌ اإلاـدز 

B. زاض اإلااٌ اإلاملىن 

C.  ٌالفىسي زأض اإلاا 

D.  ٌزأض اإلاا 

ت لخدلُم ألاطخدامـت إلايزتها الخىافظُـت  ُف كدزاث الؼسهت الجىهٍس  ٌعخبر جًى

A.  ت  مً أهداف أطتراجُجُت اإلالىُت الفىٍس

B.  مً أهداف أطتراجُجُـت ألاطخدىاذ على اإلاعسفت 

C. مً أهداف أطتراجُجُت الخمىين للمعسفت 

D. مً أهداف أطتراجُجُـت أطخؼالٌ اإلاعسفت 

 اإلاعسفت اإلاىدظبت مً العمالء واإلاىزدًً الساكين ذوي الىالء للمىٌمت حظمى : 

A. . زأض اإلاالي الفىسي 

B.  . زأض اإلاالي الفىسي الهُىلي 

C.  . زأض اإلااٌ الفىسي اإلاؼخم 

D. زأض اإلاالي الفىسي اإلاىدظب 

 واإلاىزدًً عليها : ًزكا الصباة ًحعخبر اإلاىٌمت اللُمت اإلالافت م

A.  زأض اإلااٌ مؼخم 

B.  زأض ماٌ بؼسي 

C.  زأض ماٌ هُىلي 

D.  ٌزأض ما 

 : وؤلاخخفاي بها في هُاول الؼسهتحعخبر اإلاعسفت التي ًخم ئهدظابها 

A.  زأض ماٌ مؼخم 

B.  زأض ماٌ بؼسي 

C. زأض ماٌ هُىلي 

D.  ٌزأض ما 
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 أؿُلت وهي :  حعخبر الحلىق الخللُدًت للملىُت 
ً
ت خلىكا  الفىٍس

ت فيالخللُدًت للملىُت جخمثل الحلىق   : الفىٍس

A. . ت  جخمثل في بساءة الاختراع والعالمت الخجاٍز

B. . ت وخم اليؼس وبساءة الاختراع  جخمثل في العالمت الخجاٍز

C. . ت ت وخم اليؼس والعالمت الخجاٍز  جخمثل في ألاطساز الخجاٍز

D. ت وبساءة الاختراع والعالمت الخجاٍز  ت وخم اليؼس .جخمثل في ألاطساز الخجاٍز

ت بأنها:  في ئدازة اإلاعسفت ًىٌس ئلى الحلىق الخللُدًت للملىُت الفىٍس

A. .ت اإلاىدظبت  بساءة الاختراعاث و العالمت الخجاٍز

B. .ت اإلاىدظبت وخلىق اليؼس و بساءة الاختراعاث  العالمت الخجاٍز

C. .ت اإلاىدظبت ت و خلىق اليؼس و العالمت الخجاٍز  الاطساز الخجاٍز

D.  ت اإلاىدظبت وخلىق اليؼس ت وبساءة الاختراعاث و العالمت الجاٍز  الاطساز الخجاٍز

ت وخم اليؼس :    ت وبساءة الاختراع والعالمت الخجاٍز  حظمى ألاطساز الخجاٍز

A.  . كدزاث الؼسهت 

B.  . ئهجاشاث الؼسهت 

C.  . اإلاىدظباث اللاهىهُت 

D. ت  الحلىق الخللُدًت للملىُت الفىٍس

 

 

 

ت الخىٌُمُت باإلاىٌمت مً : .1  جخيىن اللدزاث الجىهٍس

A. . ت  الىٌم اإلاادًت والىٌم الاداٍز

B. . اإلاعسفت واإلاهازاث واللُم واإلاعاًير اللابوت للمعسفت باإلاىٌمت 

C. . الىٌم اإلاالُت واللُم واإلاعاًير اللابوت للمعسفت واإلاعسفت واإلاهازاث 

D.  ت واإلاهازاثاللُم واإلاعاًير  اللابوت للمعسفت والىٌم اإلاادًت والاداٍز

 لرابعة عشر الـمـحاضـرة ا

 غير معروف من أي محاضرة 
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 : أفلل الهُاول الخىٌُمُت في اإلاىٌمت الخعلُمُت هي .0

A. الهُاول ألافلُت . 

B. الهُاول العمىدًت . 

C. ت  . الهُاول الداةٍس

D. الهُاول الهسمُت . 

 ( هـ الفـل الثاوي1401أطئلت خرفها الدهخىز في اإلاداكسة اإلاباػسه الثالثت .........) 

 مسخلت اطخىؼاف اإلاعسفت جخلمً: .1

A. .مسح وجـيُف و جدلُل و جسميز و جىٌُم اإلاعسفت 

B. .مسح و جـيُف وجسميز و جىٌُم اإلاعسفت 

C. .مسح و جـيُف وجدلُل و جسميز اإلاعسفت 

D. .مسح و جـيُف وجدلُل اإلاعسفت 

 اإلاعسفت اإلادمجت هي : .0

A.  . ل اإلاعسفت اللمىُت ئلى معسفت واضحت  التي جخم مً خالٌ جدٍى

B. ل اإلاعسفت الىاضحت ئلى معسفت كمىُت  . التي  جخم مً خالٌ جدٍى

C. .  ل اإلاعسفت الطحلت ئلى معسفت عمُلت  التي جخم مً خالٌ جدٍى

D. .  ل اإلاعسفت العمُلت ئلى معسفت ضحلت  التي جخم مً خالٌ جدٍى

 اإلاعسفت الخىىىلىحُت حصء مً : .0

A. . دت  اإلاعسفت الـٍس

B. . اإلاعسفت اللمىُت 

C. . اإلاعسفت الظببُت 

D.  فت الطحلت.اإلاعس 

  هـ1401جم جددًث اإلالف باكافه الفـل ألاٌو 

ب الؼاآمل   ػمىع عظيري  ,الىزدة الخجىلت :الاخىاث أػىس ول مً طاهم في الىؿٌى لهرآ الخبٍى

 ,حىىن اخظاض ,♥Zainab habib  (helm) ,الىدي الخالد  ,وفجس  ,الازادة واإلاظخدُل ,ام حهاد

 العصاميهلوسيندآ  9341حتديث الفصل األول 

 


