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 1434+  1433تبار خدمة الفرد والجماعة اخ

 :مً الظماث ألاطاطُت للجماغت في خدمت الجماغت طماث خاصت .1

 ..باألخصاتي  -

 ..باإلاإطظت  -

 ..باألهداف  -

 ..باإلاجخمؼ  -

 :ًمىً أن جإدي ممازطت خدمت الجماغت ئلى .2

 ..جدغُم اإلاإطظاث  -

 ..جدغُم الخدمت الاحخماغُت  -

 ..جدغُم الاهخماء  -

 ..الفسدي  جدغُم الظلىن -

لت خدمت الجماغت أهداف جخػلم .3  :مً أهداف ػٍس

 ..بالبِئت  -

 ..بالخىمُت  -

 ..باألخصاتي  -

 ..بالجماغت  -

ب غلى .4 لت خدمت الجماغت الخاصت باألغظاء الخدٍز  :مً أهداف ػٍس

 ..الىلد  -

 ..الخفىير  -

 ..اإلاشازهت  -

 ..اللُادة والخبػُت  -

لت خدمت الجماغت أطلىب مً أطالُب .5  :ػٍس

 ..اإلاجخمؼ جىمُت  -

 ..جىظُم اإلاجخمؼ  -

 ..الػمل الجماعي  -

 ..الػمل اإلانهي  -
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 :الخدخل اإلانهي هى كُام ألاخصاتي .6

 ..بمىاحهت ألاغظاء والجماغت  -

 ..بىلد ألاغظاء والجماغت  -

 ..بمظاغدة ألاغظاء والجماغت  -

ازة ألاغظاء والجماغت  -  ..بٍص

 :ٌشترغ في مهام الجماغت .7

 ..جددًد غدد ألاهداف  -

 ..هدف اإلاهمت جددًد  -

 ..جددًد مجال مياوي للمهام  -

 ..جددًد أهىاع ألاهداف  -

 :الػالكت اإلاهىُت هي السابؼت التي جخيىن بين .8

 ..أغظاء اإلاجخمؼ  -

 ..أغظاء الجماغت  -

 ..ألاخصاةُين الاحخماغُين  -

 ..ألاخصاتي وأغظاء الجماغت  -

 :ًيىن الاهظمام ئلى الجماغت بىاًء غلى .9

 ..شسوغ ألاخصاتي  -

 ..فساد شسوغ ألا -

 ..شسوغ الجماغت  -

 ..شسوغ اإلاإطظت  -

 :أهداف الجماغت هي وافت السغباث التي ٌظعى ئلى جدلُلها .10

 ..ألاخصاتي  -

 ..الجماغت  -

 ..والجماغت  ألاخصاتي -

 ..اإلاجخمؼ  -

 :ًخظمً البىاء اإلاػسفي لخدمت الفسد مػازف مخصلت .11

 ..بػلم الاخصاء  -

 ..بمىاهج البدث  -

 ..بمهىت اإلاداطبت  -

اء بػلم  -  ..الفيًز
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 :ًفُد مبدأ الدزاطت والبدث اإلاظخمس في الػمل مؼ الجماغت في اللُام .12

ني  - م الخيٍى  ..بالخلٍى

م اإلاسخلي  -  ..الخلٍى

م اإلابدأي  -  ..الخلٍى

م الشامل  -  ..الخلٍى

 :مً مظإولُاث أخصاتي خدمت الفسد ججاه الػمالء .13

 ..غدم اإلاظاواة  -

 ..غدم ئنهاء الػالكت اإلاهىُت  -

 ..غدم الخدخل  -

 ..غدم الخديز  -

 :مً ميىهاث الىمىذج في خدمت الجماغت .14

 ..ألاهداف ألاطاطُت  -

ت  -  ..ألاهداف الخىمٍى

 ..ألاهداف الفىُت  -

 ..ألاهداف الاكخصادًت  -

 :الىمىذج في خدمت الجماغت هى ئػاز .15

 ..ذهني  -

 ..غلمي  -

 ..غملي  -

 ..فني  -

 :الدسجُل في خدمت الجماغت هى .16

 ..جدُلي البُاهاث  -

 ..جفظير البُاهاث  -

 ..حدولت البُاهاث  -

ً البُاهاث  -  ..جدٍو

 :ًلىم ألاخصاةُىن باإلامازطت اإلاهىُت .17

 ..غلى هامش اإلاإطظت  -

 غً اإلاإطظت  -
ً
 ..بػدا

 ..داخل اإلاإطظت  -

 ..خازج اإلاإطظت  -
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 :اإلاإطظاث ألاهلُت هي جصيُف للمإطظاث خظب .18

 ..مىكػها  -

 ..ػبُػتها  -

لها  -  ..جمٍى

 ..جخصصها  -

 :ا في أخصاتي خدمت الفسد مهازاث فيمً اإلاهازاث الفىُت الالشم وفسه .19

 ..الاجصال  -

 ..الاطخماع  -

 ..الىخابت  -

 ..اللساءة  -

 :اإلاإطظت هي اإلايان الري ًرهب ئلُه الفسد لخللي .20

 ..الػالج  -

 ..ألاوامس  -

 ..الخػلُماث  -

 ..اإلاظاغدة  -

 :مً خصاةص اإلاإطظاث الاحخماغُت أنها جسمص .21

 ..للخيامل  -

 ..للمىافظت  -

 ..للخيافل  -

 ..للصساع  -

 :مً الخصاةص التي ًجب أن ًخمخؼ بها أخصاتي خدمت الفسد .22

 ..ؤلاجصان الاهفػالي  -

 ..اللىة البدهُت  -

 ..الدظلؽ  -

 ..الفظىل  -

 :مً اإلاهازاث ؤلاوظاهُت الالشمت ألخصاتي خدمت الفسد .23

 ..خب الراث  -

-  ً  ..خب آلاخٍس

 ..خب الػؼاء  -

 ..خب الظهىز  -
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 :ًخؼلب ؤلاغداد اإلانهي ألخصاتي خدمت الفسد .24

 ..التزود بمػازف الػلىم الؼبُػُت  -

 ...التزود بمازف الػلىم ؤلاوظاهُت  -

 ..الخػسف بمػازف الػلىم ألاطاطُت  -

 ..الخػسف بمػازف الػلىم الاكخصادًت  -

 :مً غىاصس غملُت اإلاظاغدة في خدمت الفسد .25

 ..اإلاشسفين  -

 ..ؤلادازة  -

 ..الفىُين  -

 ..اإلاإطظت  -

 :مً خصاةص اإلاشيلت الفسدًت أنها .26

 ..ئلى جدخل جىمىي جدخاج  -

 ..جدخاج ئلى جدخل احخماعي  -

 ..جدخاج ئلى جدخل غالجي  -

 ..جدخاج ئلى جدخل وكاتي  -

 :مً ميىهاث اإلاىكف ؤلاشيالي .27

 ..الػىامل الاكخصادًت  -

 ..الػىامل الثلافُت  -

 ..الػىامل الخازحُت  -

 ..الػىامل البُئُت  -

 :مً أطباب اإلاشيلت الفسدًت .28

 ..الظغىغ التي ًخػسض لها الفسد  -

 ..الظغىغ التي ًخػسض لها اإلاجخمؼ  -

 ..الظغىغ التي ًخػسض لها الجماغت  -

 ..الظغىغ التي ًخػسض لها ألاصدكاء  -

 :مً غىاصس غملُت اإلاظاغدة في خدمت الفسد .29

 ..اإلاشيلت الاحخماغُت  -

 ..اإلاشيلت الاكخصادًت  -

 ..اإلاشيلت الفسدًت  -

 ..اإلاشيلت الفىُت  -
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 :ٌػد الػمُل أخد الػىاصس ألاطاطُت في .30

 ..الخدمت الاحخماغُت  -

 ..غملُت اإلاظاغدة  -

 ..جىمُت اإلاجخمؼ  -

 ..خدمت الجماغت  -

 :ئغؼاء اإلاػلىماث الصادكت وهشف ألاطساز مً مظإولُاث .31

 ..ألاخصاتي  -

 ..الباخث  -

 ..الػمُل  -

 ..اإلاإطظت  -

 :جترهص غملُت اإلاظاغدة في خدمت الفسد خىل  .32

 ..اإلاإطظت  -

 ..الجماغت  -

 ..الػمُل  -

 ..اإلاػلىماث  -

 :ؤولُاث الػمالء في خدمت الفسد أزىاء اإلالابلتمً مع .33

 ..الخػاون  -

 ..اإلاىافظت  -

 ..الصساع  -

 ..اإلاىاكشت  -

 :جخيىن الصخصُت مً بىاةين أخدهما البىاء .34

 ..الىظُفي  -

 ..اإلاػسفي  -

 ..الفىسي  -

 ..الظُيىلىجي  -

 :الػمُل في خدمت الفسد هى الصخص الري .35

 ..ًفظس اإلاشيلت  -

 ..ٌظاغد في خل اإلاشيلت  -

 ..مً اإلاشيلت ٌػاوي  -

 ..ٌظبب اإلاشيلت  -
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 :مً غىاصس غملُت اإلاظاغدة في خدمت الفسد .36

 ..ألاخصاتي  -

 ..اإلاشسف  -

 ..مدًس اإلاإطظت  -

 ..ئمياهاث اإلاإطظت  -

 :جخميز خدمت الفسد بؼابػها .37

 ..الفني  -

 ..الاكخصادي  -

 ..اإلاادي  -

 ..الػالجي  -

 :مً الخصاةص السةِظُت لخدمت الفسد أنها .38

لت مً ػسق خدمت الفسد -  ..الاحخماغُت  ػٍس

 ..جمازض خازج اإلاإطظت  -

 ..ئدازة لجمؼ البُاهاث  -

 ..مىهج الدزاطت  -

 :ًسي بػع الباخثين خدمت الفسد غلى أنها ججمؼ بين الػلم والفً ألنها .39

 ..حظخخدم اإلاػازف  -

 ..حظخخدم اإلاهازاث  -

 ..ال حظخخدم اإلاػازف واإلاهازاث  -

 ..حظخخد اإلاػازف واإلاهازاث  -

 :جإهد أن خدمت الفسد فًمً الاغخبازاث التي  .40

 ..أن غملُت اإلاظاغدة جدخاج ئلى اإلاػسفت  -

 ..أن غملُت اإلاظاغدة جدخاج ئلى اإلاهازة  -

اث  -  ..أن غملُت اإلاظاغدة جدخاج ئلى هظٍس

 ..أن غملُت اإلاظاغدة جدخاج ئلى كاغدة غلمُت  -

 :جأزس دغاة الاججاه اللاةل بفىُت خدمت الفسد .41

 ..بالجاهب الىظسي في خدمت الفسد  -

 ..بالجاهب الػلمي في خدمت الفسد  -

 ..بالجاهب اإلاػسفي في خدمت الفسد  -

 ..بالجاهب الخؼبُلي في خدمت الفسد  -
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 :ًسي بػع الباخثين أن خدمت الفسد فً الغخمادها غلى .42

 ..اإلاػسفت  -

 ..اإلاهازة  -

ب  -  ..الخدٍز

اث  -  ..الىظٍس

ت اإلاظخددزت في خدمت الفسد .43  :مً الاججاهاث والىماذج الىظٍس

ت  -  ..الدوز هظٍس

ت اإلاخالؼت  -  ..هظٍس

ت الخػلم  -  ..هظٍس

ت الظبؽ  -  ..هظٍس

ت الخدلُلُت .44  :اهخمذ الىظٍس

 ..بىمؽ شخصُت الػمُل  -

 ..بلُم الػمُل  -

 ..بثلافت الػمُل  -

 ..بخىحهاث الػمُل  -

 :جخم اإلاظاغدة في طىء همىذج خل اإلاشيلت مً خالل .45

 ..كُم الػمُل  -

 ..غاداث الػمُل  -

س ػاكاث الػمُل  -  ..جدٍس

 ..جىحُه الػمُل  -

ت اإلاػسفُت أن طلىن الفسد واهفػاالجه هخاج .46  :جفترض الىظٍس

 ..لػاداجه  -

 ..لبُئخه  -

 ..ألفيازه  -

 ..لظسوفه  -

ت الظلىهُت أن طلىن الػمُل هى طلىن .47  :جفترض الىظٍس

صي  -  ..غٍس

 ..مىدظب  -

 ..بُىلىجي  -

 ..مىزور  -
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ت طُيىلىحُت الراث .48  :تهخم هظٍس

 ..بالىاكؼ الىفس ي للػمُل  -

 ..ع الاكخصادي للػمُل بالىاق -

 ..بالىاكؼ اإلاػِش ي للػمُل  -

 ..بالىاكؼ الػملي للػمُل  -

ت .49 اث اإلاسخلت الػلمُت اإلاػاصسة في خدمت الفسد الىظٍس  :مً أبسش هظٍس

 ..اإلاادًت  -

 ..البىاةُت  -

 ..الخفاغلُت  -

 ..اإلاػسفُت  -

 :جميزث اإلاسخلت الاحخماغُت الػلمُت في خدمت الفسد .50

 ..بظهىز الدصخُص  -

 ..اإلاشىالث لػىامل ذاجُت بازحاع  -

 ..بازحاع مشىالث ؤلاوظان للػىامل اإلاادًت  -

 ..بظهىز حمػُاث ؤلاخظان  -

 :مً خصاةص اإلاسخلت الػشىاةُت في خدمت الفسد .51

 ..وحىد مإطظاث للخدمت الاحخماغُت  -

 ..غدم وحىد مإطظاث للخدمت الاحخماغُت  -

 ..الخػلُد  -

 ..وحىد اإلامازطين اإلاهىين  -

 :الفسدجؼىزث أهداف خدمت  .52

 ..مً ألاهداف اإلاددودة ئلى الػٍسظت  -

 ..مً الىاكػُت للمثالُت  -

 ..مً البظاػت للخػلُد  -

 ..مً الخػلُد للبظاػت  -

 :مً الػىامل التي أدث ئلى ظهىز اإلاسخلت اإلاهىُت في خدمت الفسد .53

 ..خالت الظالم  -

 ..الخخلف الػلمي  -

 ..ئخخفاء اإلاشىالث الاحخماغُت  -

 ..الخلدم الصىاعي  -
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خي لخدمت الفسد هي اإلاسخلتاإلاسخل .54  :ة اإلاهىُت في الخؼىز الخاٍز

 ..ألاولى  -

 ..الثاهُت  -

 ..الثالثت  -

 ..السابػت  -

خي لخدمت الفسد مسخلت .55  :مً مساخل الخؼىز الخاٍز

 ..الاحتهاد والخجسبت  -

 ..الىمى  -

 ..الاطخلساز  -

 ..الاهؼالق  -

لت الػمل مؼ الجماغاث مبدأ .56  :مً مبادب ػٍس

ت  -  ..الظٍس

 ..الخيظُم  -

 ..اإلاىطىغُت  -

 ..ألاهداف اإلادددة  -

ً الجماعي اإلاخؼؽ ًجب أن ًساعي ألاخصاتي ؤلاغالن غً .57  :في مبدأ الخيٍى

 ..شسوغ اإلاإطظت  -

 ..شسوغ اإلاظابلت  -

ت  -  ..شسوغ الػظٍى

 ..شسوغ جلدًم الخدمت  -

د مساغاة .58  :ًخؼلب مبدأ الخفٍس

 ..اخخالف أفساد الجماغت  -

 ..اجفاق أفساد الجماغت  -

 ..حماغت مػازطت أفساد ال -

 ..حػاون أفساد الجماغت  -

 :ًجب أن ًساعي ألاخصاتي الػالكت اإلاهىُت غالكت .59

 ..مصلخت  -

 ..غاػفُت  -

 ..شخصُت  -

 ..حظلؼُت  -
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 :ًخميز جىظُم الجماغت بخصاةص منها .60

 ..الخػلُد  -

 ..البظاػت  -

 ..الراجُت  -

 ..اإلاسوهت  -

لت خدمت الجماغت حماغاث .61  :مً أهىاع الجماغاث في ػٍس

 ..الػمل  -

 ..ألاصدكاء  -

 ..ألاكازب  -

 ..الىىاص ي  -

 :ًخمثل دوز ألاخصاتي في الخىظُم الىظُفي للجماغت في .62

ل ألاغظاء  -  ..جمٍى

 ..مداطبت ألاغظاء  -

ب ألاغظاء  -  ..جدٍز

 ..اهخلاد ألاغظاء  -

 :مً طماث الجماغت في خدمت الجماغت طماث خاصت .63

 ..بخصاةص ألاغظاء  -

 ..باإلاإطظت  -

 ..باألخصاتي  -

 ..بالبرهامج  -

 :الدوافؼ اإلاإدًت لالهظمام ئلى الجماغاث دوافؼمً  .64

 ..ئوظاهُت  -

 ..اكخصادًت  -

 ..شخصُت  -

 ..مىطىغُت  -

 :مً الػىامل اإلاإدًت ئلى اإلاشىالث الجماغُت في الجماغت غىامل زاحػت ئلى .65

 ..ألاطسة  -

 ..اإلادزطت  -

 ..البرهامج  -

 ..اإلاجخمؼ  -
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ت في الجماغاث الصغيرة .66  :مً أطالُب بىاء الػظٍى

 ..الاكخصادًت ألاطالُب  -

 ..ألاطالُب الفىُت  -

 ..ألاطالُب الػلمُت  -

 ..ألاطالُب اإلاهىُت  -

 :مً اإلاهازاث ألاطاطُت ألخصاتي خدمت الجماغت مهازة .67

 ..الاجصال مؼ ألاغظاء  -

 ..الخدلُل  -

 ..الاجصال باإلاجخمؼ  -

 ..الخخؼُؽ  -

ً الجماغت جددًد .68  :مً ؤلاحساءاث الىاحب اللُام بها غىد جيٍى

 ..غدد ألاغظاء  -

ً الجماغاث  -  ..الغسض مً جيٍى

ين  -  ..غدد ؤلاداٍز

 ..ميان اإلاإطظت  -

ىس  مظاغدة الجماغت في .69  :مً بين أدواز ألاخصاتي الاحخماعي همرهب جٍس

 ..اخخُاز ميان الػمل  -

 ..اخخُاز ألاصدكاء  -

ل  -  ..الخمٍى

 ..اخخُاز البرهامج  -

 :مً اإلاىاكف الجماغُت التي جىاحه ألاخصاتي في غمله مؼ الجماغاث .70

 ..الخىاشع في الجماغت  -

 ..الخػاون في الجماغت  -

 ..اإلاىافظت في الجماغت  -

 ..الخيافل في الجماغت  -

 :مً أهماغ الػمالء في غملُت اإلاظاغدة وفم جصيُف وازن هىزهاي .71

 ..الىمؽ اإلاخعجسف  -

اض ي  -  ..الىمؽ الٍس

 ..الىمؽ الػادي  -

 ..الىمؽ ألابىي  -
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 :الفسد مً مظئىلُاث جىفُر ما ًخم الخىصل ئلُه مً كسازاث في خدمت .72

 ..اإلاإطظت  -

 ..اإلادزب  -

 ..الػمُل  -

 ..اإلاشسف  -

 :مً مظئىلُاث الػمالء في خدمت الفسد .73

ب  - م الخدٍز  ..اإلاشازهت في جلٍى

م غملُت اإلاظاغدة  -  ..اإلاشازهت في جلٍى

م اإلاإطظت  -  ..اإلاشازهت في جلٍى

م ألاخصاتي  -  ..اإلاشازهت في جلٍى

 :مً أهماغ الػمالء في غملُت اإلاظاغدة .74

 ..أهماغ ئشيالُت داةمت  -

 ..أهماغ مدزبت  -

 ..أهماغ مظاغدة  -

 ..أهماغ مخصازغت  -

 :ألاداء الىظُفي الخاػئ للراث مً أطباب .75

ت  -  ..اإلاشيلت التربٍى

 ..اإلاشيلت الفسدًت  -

 ..اإلاشيلت الاكخصادًت  -

 ..اإلاشيلت الػمالت  -

 :مً خصاةص اإلاشيلت الفسدًت .76

 ..لِظذ لها حىاهب ذاجُت أو مىطىغُت  -

 ..حىاهب مىطىغُت فلؽ  أن لها -

 ..أن لها حىاهب ذاجُت فلؽ  -

 ..أن لها حىاهب ذاجُت وأخسي مىطىغُت  -

 :اإلايان الري ًخللى فُه الػمُل باألخصاتي والري ًددد لألخصاتي ؤلاػاز الري ٌػمل فُه .77

 ..اإلانزل  -

 ..اإلاإطظت  -

 ..اإلاػلب  -

م  -  ..الؼٍس
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 :مً خصاةص اإلاإطظاث الاحخماغُت أن لها .78

 ..والةدت أطاطُت هظام أطاس ي  -

 ..هظام فني  -

 ..هظام أدبي  -

اض ي  -  ..هظام ٍز

 :مً حىاهب اإلاظئىلُت ألاخالكُت ألخصاتي خدمت الفسد ججاه الػمالء .79

 ..خفظ أطساز الػمالء  -

- .... 

 ..غدم الخديز  -

- .... 

 :اإلاظازغت في جلدًم الخدماث الػاحلت في خالت الؼىازب  .80

ب ججاه اإلاجذ -  ..مؼ مً اإلاظإولُاث ألاخالكُت الخدٍز

 ..مً اإلاظإولُاث ألاخالكُت ألخصاتي الخغرًت ججاه اإلاجخمؼ  -

اض ي ججاه اإلاجخمؼ  -  ..مً اإلاظإولُاث ألاخالكُت ألخصاتي الٍس

.. مً اإلاظإولُاث ألاخالكُت ألخصاتي خدمت الفسد ججاه اإلاجخمؼ  -

 :مً غىاصس الاجفاق بين خدمت الفسد والػالج الىفس ي أن هالهما .81

ب  -  ..غملُت جدٍز

 ..مظاغدة غملُت  -

 ..غملُت جىمُت  -

ل  -  ..غملُت جمٍى

 :مً غىاصس الاجفاق بين خدمت الفسد وؤلازشاد الىفس ي أن هالهما .82

 ..له ئطتراجُجُت وكاةُت وغالحُت  -

 ..له ئطتراجُجُت اكخصادًت  -

 ..له ئطتراجُجُت فىُت  -

 ..لِع له ئطتراجُجُت  -

 :مً ميىهاث البىاء اللُمي في خدمت الفسد .83

 ..الفسد  غدم اخترام خصىصُت -

 ..ئفشاء أطساز الػمالء  -

 ..غدم اخترام هسامت الفسد هاوظان  -

 ..اخترام هسامت الفسد هاوظان  -
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 في اليلُاث واإلاػاهد اإلاخخصصت في الخدمت الاحخماغُت .84
ً
 ومهىُا

ً
 :الصخص الري ًخم ئغداده غلمُا

 ..أخصاتي الخخاػب  -

 ..أخصاتي الخغرًت  -

 ..أخصاتي احخماعي  -

اض ي  -  ..أخصاتي ٍز

 :ًس غملُت جىحُه ألاغظاء والجماغت ومظاغدتهم خالل اإلاىاكف اإلاخخلفت في خدمت الجماغت ئلىحش .85

 ..الجماغت الفسغُت  -

 ..كُادة الجماغت  -

 ..غظى الجماغت  -

ت  -  ..الػظٍى

 :مً اإلافاهُم ألاطاطُت في خدمت الجماغت ، مفهىم .86

 ..دًىامُىُت الجماغت  -

 ..اخخالف الجماغت  -

 ..أطماء الجماغت  -

 ..الجماغت حػلُم  -

 :مً مفاهُم ألاطاطُت في خدمت الجماغت ، مفهىم .87

ع  -  ..الخػٍى

ب  -  ..الخػٍس

 ..الدسجُل  -

 ..الخيشئت  -

 :مً ميىهاث الىمىذج في خدمت الجماغت .88

 ..ألاهداف الغامظت  -

 ..ألاهداف الخُالُت  -

 ..أدواث حمؼ البُاهاث  -

 ..ألاهداف ألاطاطُت  -

 :مبدأ جىحُه الخفاغل الجماعي ، مً مبادب .89

 ..جسبُت ال -

لت الػمل مؼ الجماغاث  -  ..ػٍس

لت جىظُم اإلاجخمؼ  -  ..ػٍس

 ..الخىمُت  -
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لت .90  :مبدأ اطخخدام مىازد ألاغظاء والبِئت ، مً مبادب ػٍس

م  -  ..الخلٍى

 ..الػمل مؼ حماغاث  -

 ..الػمل الخؼىعي  -

 ..الػمل الفسدي  -

ً الجماغاث ًجب أن ًساعي ألاخصاتي الاحخماعي .91 غدة اغخبازاث  غىد جخؼُؽ وجىظُم غملُت جيٍى

 :منها

ت للجماغت  -  ..ؤلاغالن بىطىح غً شسوغ الاهخماء والػظٍى

ت  -  ..ؤلاغالن بىطىح غً أطػاز الػظٍى

 ..ؤلاغالن بىطىح غً الىظاةف الشاغسة  -

 ..ؤلاغالن بىطىح غً شسوغ الخػُين  -

 :مً الظماث ألاطاطُت للجماغت في خدمت الجماغت طماث خاصت .92

 ..بالخىظُم الػلمي  -

ب  -  ..بالخدٍز

 ..بالخىظُم الىظُفي  -

 ..بالخىظُم اإلانهي  -

 :حصجُؼ ألاطسة لألفساد مً الدوافؼ اإلاإدًت ئلى .93

 ..الدظسب الدزاس ي  -

 ..الاهظمام للجماغاث  -

 ..ألاهىمي  -

 ..ئهمال الدزاطت  -

م الجماغاث والخبراث التي جخػلم .94  :مً أهم الخبراث واإلاهازاث التي ًمىً اهدظابها غً ػٍس

 ..بالخدَزع  -

م -  .. بالخلٍى

 ..باغداد الخؼؽ  -

 ..باغداد البرامج واإلاشسوغاث  -

 :الجماغت في خدمت الجماغت هي مجمىغت مً ألافساد أهم طماث وكدزاث .95

 ..مخىافسة  -

 ..مخػازطت  -

 ..مخلازبت  -

 ..مخباغدة  -
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 :مً وظاةف الجماغاث في خدمت الجماغت .96

 ..الىظاةف اإلاإطظُت  -

 ..الىظاةف الفىُت  -

اطُت  -  ..الىظاةف الٍس

 ..الخدمُت الىظاةف  -

لت .97  :حماغاث السغاًت واإلاظاهدة الاحخماغُت مً أهىاع الجماغاث في ػٍس

م  -  ..الخلٍى

ب  -  ..الخدٍز

 ..جىظُم اإلاجخمؼ  -

 ..خدمت الجماغت  -

 :مسخلت الخفاغل واإلاشازهت مً اإلاساخل ألاطاطُت لىمى .98

 ..اإلاإطظت  -

 ..الجماغت  -

 ..الػمل  -

 ..اإلاجخمؼ  -

 :جخميز مسخلت الىضج وؤلاهجاش بػدة طماث منهافي اإلاساخل ألاطاطُت لىمى الجماغت  .99

 ..همى الػالكت اإلاهىُت بين ألاغظاء والجماغت وألاخصاتي  -

 ..اخخفاء الػالكت اإلاهىُت بين ألاغظاء والجماغت وألاخصاتي  -

 ..غدم وحىد الػالكت اإلاهىُت بين ألاغظاء والجماغت وألاخصاتي  -

 ..خصاتي طػف الػالكت اإلاهىُت بين ألاغظاء والجماغت وألا -

 :في اإلاساخل ألاطاطُت لىمى الجماغت ًلىم ألاخصاتي الاحخماعي في مسخلت جدلُم ألاهداف وؤلانهاء .100

 ..ًلىم ألاغظاء غلى ما جىصلىا ئلُه  -

 ..ًىلد ألاغظاء غلى ما جىصلىا ئلُه  -

 ..مظاغدة ألاغظاء غلى فهم ما جىصلىا ئلُه  -

 ..ًصحس ألاغظاء غلى ما جىصلىا ئلُه  -

 :الػىامل اإلاإدًت للمشىالث الجماغُت الػىامل الساحػت ئلىمً  .101

ب  -  ..الخدٍز

 ..الخخؼُؽ  -

 ..خصاةص البِئت  -

 ..خصاةص ألاغظاء  -
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 :مً الػىامل اإلاإدًت للمشىالث الجماغُت والتي جسحؼ ئلى البرهامج .102

 ..مالةمت البرهامج لسغباث ألاغظاء  -

 ..غدم مالةمت البرهامج لسغباث ألاغظاء  -

 ..البرهامج هبر حجم  -

 ..صغس حجم البرهامج  -

 :جخضح مهازة ألاخصاتي في مىاحهت مشىالث الجماغاث مً خالل غدة ئحساءاث منها .103

 ..فسض الخلىل غلى ألاغظاء  -

 ..غدم مىاكشت اإلاشيلت مؼ ألاغظاء  -

 ..غسض اإلاشيلت مؼ ألاغظاء واإلاىاكشت مػهم  -

 ..غدم غسض اإلاشيلت مؼ ألاغظاء  -

ً الجماغتمً ؤلاحساءاث الىاحب ال .104  :كُام بها غىد جيٍى

 ..جددًد ألاطالُب اإلاهىُت الالشمت للػمل مؼ الجماغاث  -

ت ألاشمت للػمل مؼ الجماغاث  -  ..جددًد ألاطالُب التربٍى

 ..جددًد ألاطالُب ؤلاخصاةُت الالشمت للػمل مؼ الجماغاث  -

اطُت الالشمت للػمل مؼ الجماغاث  -  ..جددًد ألاطالُب الٍس

ت في خدمت الجماغت الاججاهمً الاججاهاث  .105  :ألاطاطُت في بىاء الػظٍى

 ..البُىلىجي  -

 ..التربىي  -

 ..الظُيىلىجي  -

 ..الػظىي  -

 :مظاغدة الجماغت في جىظُم هفظها مً أدواز ألاخصاتي الػمل مؼ الجماغاث غىد .106

 ..ميرجىن  -

ىس  -  ..جٍس

نز  -  ..بازطٍى

 ..مالىى فظيي  -

 :أخصاتي خدمت الجماغت ، اإلاهازة فيمً اإلاهازاث ألاطاطُت التي ًجب أن ًىدظبها  .107

 ..الخداع  -

 ..الخفاوض  -

 ..اطخخدام الصساع  -

 ..اطخخدام وظُفت اإلاإطظت  -

 



 

N.bent.H 

 :البظاػت وجلدًم الخدماث الفسدًت مً خصاةص .108

خي لخدمت الفسد  -  ..اإلاسخلت الفىُت مً مساخل الخؼىز الخاٍز

خي لخدمت الفسد  -  ..اإلاسخلت الػشىاةُت مً مساخل الخؼىز الخاٍز

خي لخدمت الفسد  -  ..اإلاسخلت الػلمُت مً مساخل الخؼىز الخاٍز

خي لخدمت الفسد  -  ..مسخلت الاحتهاد والخجسبت مً مساخل الخؼىز الخاٍز

جؼىزث خدمت الفسد مً ألاهداف اإلاددودة ئلى ألاهداف الػٍسظت ومً اإلاثالُت للىاكػُت  .109

 :وجدددث في

 ..جدظين الىظُفت الاحخماغُت للفسد  -

 ..اإلاجخمؼ جىمُت  -

 ..خماًت البِئت  -

ب الجماغت  -  ..جدٍز

 :الخسوب اإلاخىالُت وما جسجب غليها مً ضخاًا مً الػىامل التي أدث ئلى ظهىز اإلاسخلت .110

س لخدمت الفسد  - ت مً مساخل جؼٍى  ..التربٍى

س لخدمت الفسد  -  ..الػشىاةُت مً مساخل جؼٍى

س لخدمت الفسد  -  ..اإلاهىُت مً مساخل جؼٍى

س لخدمت الفسد ألاولى مً مساخل  -  ..جؼٍى

ػاث الىطػُت اإلاخخالُت إلاىاحهت مشىالث الفلس مً الػىامل التي أدث ئلى ظهىز  .111  :فشل الدشَس

م  -  ..مسخلت الخلٍى

 ..مسخلت الػشىاةُت  -

 ..مسخلت الاهؼالق  -

 ..اإلاسخلت اإلاهىُت  -

 :جميزث اإلاسخلت الػلمُت اإلابىسة بػدة خصاةص منها ، ظهىز ما ٌػسف .112

 ..بالخخُل  -

 ..بالدصخُص  -

 ..بالػمل الجماعي  -

 ..بالىصف  -

ت الخدلُلُت جأزير في خدمت الفسد وجمثل هرا الخأزير في اهخمامها بىىاحي مخػددة منها .113  :وان للىظٍس

 ..همؽ شخصُت الػمُل  -

 ..شيل الػمُل  -

 ..الخالت الاحخماغُت للػمُل  -

 ..أطسة الػمُل  -
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اث التي ازجبؼذ  .114 ت الظلىهُت مً الىظٍس  :باإلاسخلتالىظٍس

 ..اإلاُداهُت في خدمت الفسد  -

 ..الشُىغُت في خدمت الفسد  -

 ..اإلاػاصسة في خدمت الفسد  -

 ..الصىاغُت في خدمت الفسد  -

 :ًرهب أهصاز الاججاه اللاةل بفىُت خدمت الفسد ئلى أن خدمت الفسد فً الغخمادها غلى .115

 ..الخجسبت  -

 ..الخفظير  -

 ..اإلاىهج الػلمي  -

 ..ًت اإلاهازاث واللدزاث الراث -

 :ًرهب أهصاز الاججاه اللاةل بػلمُت خدمت الفسد ئلى أن خدمت الفسد غلم .116

 ..ألنها حػخمد غلى اإلاهازاث  -

 ..ألن لها مبادئها وأطالُبها ومىاهجها  -

 ..الغخمادها غلى اللدزاث الراجُت  -

 ..البخػادها غً اإلاىطىغُت  -

 :حػخمد خدمت الفسد غلى كاغدة مػسفُت غٍسظت مً الػلىم .117

 ..الؼبُػُت  -

 ..ألاطاطُت  -

 ..ؤلاوظاهُت  -

 ..البُىلىحُت  -

 :مً الخصاةص السةِظُت لخدمت الفسد أنها .118

 ..وطُلت للترقي  -

 ..مىهج للبدث  -

ب  - لت مً ػسق الخدٍز  ..ػٍس

لت مً ػسق الخدمت الاحخماغُت  -  ..ػٍس

 :خدمت الفسد مهىت ًمىً ئدزاحها في كاةمت اإلاهً التي حػمل في اإلاُدان .119

 ..الػلمُت اإلاشىالث  -

 ..اإلاشىالث الاحخماغُت  -

ل  -  ..الخمٍى

ب  -  ..الخدٍز
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 :الػمُل في غملُت اإلاظاغدة في خدمت الفسد هى .120

 ..اإلامازض اإلانهي  -

 ..الصخص الري ًلىد الجماغت  -

 ..الصخص الري ال ٌػاوي مً اإلاشيلت  -

 ..الصخص الري ٌػاوي مً مشيلت  -


