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مبلؿماهللماظرريـماظرحقؿم

 ~ةرادإلامئدوؾعمةدوٌميؾعوذميؾؽدأمصكؾع~

م:يماإلجوبيماظصقققيم/أخؿور*م

 :ػلممعػفقمماإلدارة/م1

واظرضوبيمواظيتمتفدفمإديمهؼقؼممظؿقجقفوامبوظؿكطقطمواظؿـظقؿمػلمذبؿؾماظعؿؾقوتماٌرتؾطيم-

م.مأػدافممتمهدؼدػومعلؾؼو

واظرضوبيممؼقودةعـمخاللمسؿؾقوتماظؿكطقطمواظؿـظقؿمواظمهمهؼقؼماألػدافمبطرؼؼيمصعوظيموطػمػلم-

م.مظؾؿقارد

م.مػلمصـمإنوزماألسؿولمبقادطيماآلخرؼـاإلدارةمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

مم:ػلممتعرؼػماإلدارة/م2

ظؾؿـظؿوتمبشؽؾمممموردوتمسيمذبولماظؿكطقطممػلمسؿؾقوتمصؽرؼيمتـعؽسمسيماظقاضعماظعؿؾلمم-

واظؿـظقؿمواظؿقجقفمواظرضوبيمظؾؿقاردماظؾشرؼيمواٌودؼيمواٌعؾقعوتقيموتمديماديمهقؼؾمػذهماٌقاردمإديم

مم.دؾعموخدعوتمتـؿٍمبشؽؾمصوسؾموطػممربؼؼيماألػدافماظيتممتمصقوشؿفومعلؾؼو

واظرضوبيمواظيتمتفدفمإديمهؼقؼممظؿقجقفوامػلمذبؿؾماظعؿؾقوتماٌرتؾطيمبوظؿكطقطمواظؿـظقؿم-م

م.مأػدافممتمهدؼدػومعلؾؼو

م.مػلمصـمإنوزماألسؿولمبقادطيماآلخرؼـاإلدارةمم-م

م.مالمذلءمممومدؾؼمم-م

مم______________________

م:وزوئػمتفؿؿمبؿقؼقؼماألػدافم........ماإلدارةمشلوم/م3

م.ثالثموزوئػمم-

م.أربعموزوئػمم-

م.زيسموزوئػمم-

م.دًموزوئػمم-

مم_____________________

م:موزوئػماإلدارةمعـم/4

م.اظؿكطقطمم-

م.اظؿـظقؿمم-

م.اظؿقجقفمم-

م.اظرضوبيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-
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مم_______________

م:مسؿؾقيمهدؼدماألػدافمواٌقاردماظضرورؼيمإلنوزػوػلم/م5

م

م.اظؿكطقطمم-

م.اظؿـظقؿمم-

م.اظؿقجقفمم-

م.اظرضوبيمم-

مم______________________

م:مسؿؾقيمتؼلقؿماٌفوممواٌقاردموإضوعيماشلقؽوتمواظؿـلقؼمبقـفوػلم/م6

م

م.اظؿكطقطمم-

م.اظؿـظقؿمم-

م.اظؿقجقفمم-

م.اظرضوبيمم-

مم______________________

م:مضصدمتقجقففؿمسبقمإنوزماألػدافوهػقزػؿممفؿاظؿلثرلمصقاالتصولمبوآلخرؼـموسؿؾقيمػلم/م7

م

م.اظؿكطقطمم-

م.اظؿـظقؿمم-

م.اظؿقجقفمم-

م.اظرضوبيمم-

مم______________________

م:مضقوسماٌـفزموعؼورغؿفمبوٌكططموهدؼدماالسبراصوتمضصدمتصقققفو/م8

م

م.اظؿكطقطمم-

م.اظؿـظقؿمم-

م.اظؿقجقفمم-

م.اظرضوبيمم-

مم______________________

م

م

م

م
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م:ؼقجدمسودةمبوٌـظؿيم/م9

م.عدؼرمواحدمصؼطمم-

م.عدؼرانمم-

م.أطـرمعـمعدؼرمم-

م.المذلءمممومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:عـمأزلوءماٌدراءم/م10

م.عدؼرمم-

م.رئقسمم-

م.سؿقدمم-

م.وطقؾمم-

مم.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:ػـوكموزوئػمعؿعددةمظؾؿدراءمعـفوم/11

م.معدؼرمإغؿوجم-

م.معدؼرماٌقاردماظؾشرؼيم-

م.مسؿقدمطؾقي,مرئقسمضلؿ,ممسؿقدمذمونمأسضوءمػقؽيماظؿدرؼسم-

م.مرئقسمصرؼؼ,موطقؾموزارة,موطقؾمجوععيم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

األواعرمٌرؤودقف,ممتؼدؼؿظفمصالحقيم)ظفماظلؾطيمحؿكمؼلؿطقعماظؼقوممبفذهماٌلموظقيمطؿومؼـؾغلمم/12

م(م:وهػقزػؿ,موسؼوبفؿ

م.اٌدؼرمم-

م.اٌقزػمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م.المذلءمممومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:علؿقؼوتماالدارةعـم/م13

 .اإلدارةماظعؾقوم-

 .ماإلدارةماظقدطكم-

م.مفاإلدارةماإلذراصقم-

مم.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________
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ممم

مبوإلضوصيمإديمأغفؿ,مؼؽقغقنمسيماٌلؿقىماألسؾكمظإلدارةموم,مسؾكماٌدىماظؾعقد"مؼعؿؾقنمدائؿوم/14

م:مهدؼدماألػدافمومردؿماالدذلاتقفقوتشلؿمدورمسيمومعلؽقظقنمسـماألداءماظشوعؾمظؾؿـظؿيم

م.م "” CEO “Chief Executive Officerمماإلدارةماظعؾقوعدراءمم-

م"م.Middle Managers"مماإلدارةماظقدطكعدراءم-

م.م"مSupervisors"مماإلذراصقيماإلدارةعدراءمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

إضوصيمم,مرئوديماألضلومماظؽدلى,ماإلداراتماظرئقلقيشلؿمعفؿيموم,سؾكماٌدىماظؾعقدم"مؼعؿؾقنمدائؿو/15

ططماًتطقؼرمعفؿؿفؿمو,ممعلؽقظقنمسـمتـػقذماالدذلاتقفقوتماٌردقعيمعـمضؾؾماإلدارةماظعؾقوفؿمإديمأغ

م:مبـوءموضقودةمصرقماظعؿؾماظؽدلىمشلؿمدورمسيو,م(وزئيمظؾكططماالدذلاتقفقي)ؿؽؿقؽقيماظ

م

م.م” CEO “Chief Executive Officer "مماإلدارةماظعؾقوعدراءمم-

م"م.Middle Managers"مماإلدارةماظقدطكعدراءم-

م.م"مSupervisors"مماإلدارةماإلذراصقيعدراءمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

سيماشؾىماألحقونمعـمػؿموم,مشلؿمدورماإلذرافمأوماٌالحظيو,ممؼعؿؾقنمسؾكماٌدىماٌؿقدطمم/16

م:مضقودةماظػرقماظصغرلةمؿمعفؿؿفو,ممضداعكماظعوعؾنيماظػـقني

م.م” CEO “Chief Executive Officer "مماإلدارةماظعؾقوعدراءمم-

م"م.Middle Managers"مماإلدارةماظقدطكعدراءم-

م.م"مSupervisors"مماإلدارةماإلذراصقيعدراءمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

م:عـمأدوارماٌدؼرم/م17

م.ماألدوارماظؿػوسؾقيم-

م.مدوارماٌعؾقعوتقياألم-

م.يمدوارماظؼرارؼاألم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م



5Red.Ro0ose)  ( )ماهمـ ن ـے غيرگ( ) ~Queen~ ) 

   

 

ومػقماؼضومحؾؼيموصؾمععمػذهم.مظؿقجقففؿمسبقماالػداف..مذبؿقسوت,معـظؿوت,اظؿػوسؾمععماصراد,م/م18

م:ماالرراف

م.ماألدوارماظؿػوسؾقيم-

م.مدوارماٌعؾقعوتقياألم-

م.يمدوارماظؼرارؼاألم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م_____________________

م:مادؿالممومبؾقرةمومتؾودلماٌعؾقعوتمداخؾمومخورجماٌـظؿي/م19

م.ماظؿػوسؾقياألدوارمم-

م.مدوارماٌعؾقعوتقياألم-

م.يمدوارماظؼرارؼاألم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

تقزؼعم,مععوىيماٌشوطؾمداخؾمومخورجماٌـظؿي,مادؿكدامماٌعؾقعوتمسيمسؿؾقيمصـعماظؼرار/م20

م:ماظؿػووضمععماررافمزبؿؾػيواٌقاردم

م.ماألدوارماظؿػوسؾقيم-

م.ماٌعؾقعوتقيدوارماألم-

م.يمدوارماظؼرارؼاألم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:تعرؼػمػلماظؼدرةمسؾكمهقؼؾماٌعرصيمإديمأصعولمذاتمأداءمممقزم/م21

م.اٌفورةمم-

م.اٌعرصيمم-

م.األدوارمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:عـماٌفوراتماظضرورؼيمظؾؿدؼرؼـم/م22

م.عفوراتمتؼـقيمم-

م.عفوراتمإغلوغقفمم-

م(م.تصقؼرؼي)عفوراتمإدراطقيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م
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م:متعرؼػموػلماظؼدرةمسؾكمتقزقػماٌعورفمواًدلةمألداءمعفوممععقـي/م23

م.عفوراتمتؼـقيمم-

م.عفوراتمإغلوغقفمم-

م(م.تصقرؼي)عفوراتمإدراطقيمم-

م.دؾؼمالمذلءمممومم-

م______________________

م:تعرؼػمػلماظؼدرةمسؾكماظعؿؾمععماآلخرؼـمبشؽؾمجقد/م24

م.عفوراتمتؼـقيمم-

م.عفوراتمإغلوغقفمم-

م(م.تصقؼرؼي)عفوراتمإدراطقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:متعرؼػموػلماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرلمواظؿقؾقؾماظـوضدمعـمأجؾمحؾماٌشوطؾماٌعؼدة/م25

م.عفوراتمتؼـقيمم-

م.عفوراتمإغلوغقفمم-

م(م.تصقؼرؼي)عفوراتمإدراطقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:ظلـيمسيمادؾوغقوممأحلـمعدؼر(معورؼومشراغو)/م26

م2007م-

م2008م-

مم2009م-

م2010م-

م______________________

بودؾوغقومم2008عوؼؽرودقصًمادؾوغقومغوظًمجوئزةماحلـمعدؼرمظلـيمعدؼرةمذرطيم(مدـيم39)عورؼومشراغوم/م27

م:مغفومابدسًمسيأل

م.إدارةماٌقاردماظؾشرؼيمم-

م.إدارةماٌقاردماٌوظقيمم-

م.ماظؿؽـقظقجقوم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م
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م:متعرؼػمػلمحزعيمعـماٌفوراتماظيتمتلوػؿمسيمأداءمسوظلمسيماظقزقػيماإلدارؼي/م28

م.معػفقمماٌـظؿيم-

م.اظؽػوءةماإلدارؼيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:عـمأبعودماظؽػوءةماإلدارؼيم/م29

م.وصرؼؼماظعؿؾم,ماإلتصولمم-

م.واظؼقودةم,مإدارةماظذاتمم-

م.وماٌفـقيم,م(ماٌؿػؿح)اظؿػؽرلماظـوضدمم-

م.ذيقعمعومذطرمصققحمم-

م______________________

إردولم)األصؽورمواظرؤىمععماآلخرؼـمعـمخاللماظعؾوراتماٌؽؿقبيمواظشػفقيممػلمإعؽوغقيمتؼودؿ/م30

م(م:وأدؿالمماٌعؾقعوت

م.اإلتصولمم-

م.اظؼقودةمم-

م.إدارةماظذاتمم-

م.اٌفـقيمم-

م______________________

م:اظعؿؾمبشؽؾمصوسؾموطػممطعضقمسيمصرؼؼموضوئدمظؾػرقم/م31

م.ماإلؼصولم-

م.صرؼؼماظعؿؾمم-

م.اظذاتمإدارةمم-

م.اظؼقودةمم-

م______________________

وؼدخؾمسيمذظؽماظلؾقكماألخالضلم,ممواالظؿزاعوتتؼققؿماظذاتموتؼقؼؿماظلؾقكمووضعمععوؼرلمظألداءم/م32

م:مياٌلموظقواظشكصقيماٌرغيموهؿؾم

م.ماالتصولم-

م.صرؼؼماظعؿؾمم-

م.إدارةماظذاتمم-

م.اظؼقودةمم-

م
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واظقسلمبكثورماظعقٌيمواظػعؾماالدذلاتقفلم,مودسؿفؿمإلنوزماٌفوممتؿضؿـماظؿلثرلمسيماآلخرؼـم/م33

م:اٌؿؿقزم

م.اإلتصولمم-

م.صرؼؼماظعؿؾمم-

م.اظؼقودةمم-

م.اٌفـقيمم-

م______________________

ؼؿضؿـموؿقعموهؾقؾماٌعؾقعوتمظؿؼدؼؿمحؾقلمعؾدسيمظؾؿشوطؾماٌكؿؾػيموػلمتشؿؾمصفؿم/م34

ووؿقعماٌعؾقعوتمواظؿػؽرلماًالقماظؼودرمسؾكمتػلرلماٌعؾقعوتميؾماٌقاضػمبصقرتفوماظشؿقظقيم

م:اٌشؽالتم

م.ماالتصولم-

م.اظؼقودةمم-

م(م.اٌؿػؿح)اظؿػؽرلماظـوضدمم-

م.اٌفـقيمم-

م______________________

ينماظؿطقرماٌفموادؿؿرارؼيوبـوءماظـؼيمماٌرؤودنياإلجيوبلمظدىمماالغطؾوعوإداعيمماالحذلاصقيتعينم/م35

م:واظقزقػلم

م.االتصولمم-

م.اظؼقودةمم-

م.صرؼؼماظعؿؾمم-

م.اٌفـقيمم-

م______________________

وؿعمأصرادمؼعؿؾقنمععمبعضفؿمسيمإرورمتؼلقؿمواضحمظؾعؿؾمعـمأجؾمإنوزمأػدافمربددةمػقم/م36

م:مبطوبعماالدؿؿرارؼيػذهماظعالضيمؿؿقزمتو

م.عػفقمماٌـظؿيمم-

م.عػفقمماإلدارةمم-

م.اإلدارةمتعرؼػمم-

م.المذلءمممومدؾؼمصققحمم-

م

م

م

م
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م:مأػؿمأغقاعماٌـظؿوتعـمم/37

م.عـظؿيماألسؿولمواظؿعووغقوتمم-

م.عـظؿوتموعمدلوتمحؽقعقيمم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م.عـظؿيماجملؿؿعماٌدغلمواظغرلماشلودصيمظؾربحمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

ممغؿقفيمعؾودراتمصردؼيمأومذيوسقيمخوصيمبغرضمممورديمغشوطمععنيمضصدتظفرمومـظؿوتاػؿماٌػلم/م38

م:ماألربوحمقؼهؼ

م.عـظؿيماألسؿولممم-

م.معـظؿوتمحؽقعقيم-

م.عمدلوتمحؽقعقيمم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م______________________

م:(معـؾمخدعوتماظدصوع)متظفرمغؿقفيمىفدماظدوظيمومبقاردػو/م39

م.عـظؿيماألسؿولممم-

م.معـظؿوتمحؽقعقيم-

م.عمدلوتمحؽقعقيمم-

 .عـظؿوتمدوظقيمم-

م______________________

م(م:خدعوتماٌقوهموماظؽفربوء)ععقـيمؼدممدؾعمأومخدعوتمتـؿٍمواظيتمتػلم/م40

م.عـظؿيماألسؿولممم-

م.معـظؿوتمحؽقعقيم-

م.عمدلوتمحؽقعقيمم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م______________________

م:م..(عـؾماظلػورات,ماالعؿماٌؿقدة,م)تؿقاجدمسؾكمارضمدوظيماخرىمػلماظيتم/م41

م.عـظؿيماألسؿولممم-

م.معـظؿوتمحؽقعقيم-

م.عمدلوتمحؽقعقيمم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م
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مم..(تؼدممخدعوتماجؿؿوسقيمعـؾماىؿعقوتماًرلؼي,ماالحزابماظلقودقي,مذيعقوتمريوؼيماٌلؿفؾؽ,م/م42

م.معـظؿوتمحؽقعقيم-

م.عقيمعمدلوتمحؽقم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م.ماجملؿؿعماٌدغلموماظغرلماشلودصيمظؾربحمعـظؿيم-

م______________________

م:م(عـؾمذيعقيماظؿلقؼؼماظزراسل)تفدفماديمخدعيمذبؿقسيمعـماالصرادمسيمذبولمععنيم/م43

م.عمدلوتمحؽقعقيمم-

م.عـظؿوتمدوظقيمم-

م.ماجملؿؿعماٌدغلموماظغرلماشلودصيمظؾربحمعـظؿيم-

م.ماظؿعووغقوتم-

م______________________

م:اٌـظؿيمطـظوممعػؿقحمػلمسؿؾقيم/م44

م.هقؼؾماٌدخالتمإديمزبرجوتمم-

م.هقؼؾماٌكرجوتمإديمعدخالتمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:(ماٌقارد)اٌدخالتمعـم/م45

م.مياٌقاردماٌوظقوماٌقاردماظؾشرؼيم-

م.يماٌقاردماالوظقم-

م.ماظؿؽـقظقجقويمواظطوضم-

م.يماٌعرصم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:م(االغؿوج)اٌكرجوتمعـم/م46

م.مدؾعموخدعوتم-

م.ععرصيمم-

م.مععؾقعوتم-

م.مذيقعمعومدؾؼمصققحم-

م
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 Valueػقماداءماالسؿولموماالدؿكدامماىقدمظؾؿقاردمبشؽؾمصعولمًدعيماٌلؿفؾؽمومخؾؼماظؼقؿيم/م47

Creationم:تعرؼػممم

م.اٌـظؿيمم-

م.األداءماظؿـظقؿلمم-

م.اإلدارةمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:ؿـمعمذراتماألداءمص,,مؼؼوسمأداءماٌـظؿيمبشؽؾمسوممبوٌمذراتم/م48

م.Effectiveness ماظػوسؾقيم-

م.Efficiencyاظؽػوءةمم-

م.Productivityاإلغؿوجقيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمم-

م______________________

م:مكرجوتسؾكماٌمػلمضقوسمٌدىمهؼقؼماالػدافماحملددةموترتؽز/م49

م. Effectivenessماظػوسؾقيم-

م.Efficiencyاظؽػوءةمم-

م.Productivityاإلغؿوجقيمم-

م.ممومدؾؼممالمذلءم-

م______________________

م:مػلمعؼقوسميلـمادؿغاللماٌقاردماظيتمترتؾطمبلػدافمربددةمومترتؽزمسؾكماٌدخالت/م50

م.Efficiencyاظؽػوءةمم-

م.Productivityاإلغؿوجقيمم-

م.Effectiveness ماظػوسؾقيم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:ػلماظعالضيمبنيمطؿقيموغقعماالداءموادؿغاللماٌقاردم/م51

م.Efficiencyاظؽػوءةمم-

م.Productivityاإلغؿوجقيمم-

م.Effectiveness ماظػوسؾقيم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م
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م:األػدافمتـفزمواٌقاردمتلؿغؾمبشؽؾمجقدم/م52

م.صوسؾموطػممم-

م.صوسؾمظؽـمشرلمطػممم-

م.طػمموشرلمصوسؾمم-

م.طػمممالمصوسؾموالم-

م______________________

م:تـفزماألػدافموظؽـماٌقاردمتفدرم/م53

م.صوسؾموطػممم-

م.صوسؾمظؽـمشرلمطػممم-

م.طػمموشرلمصوسؾمم-

 .المصوسؾموالمطػممم-

م______________________

م:وظؽـمالمهؼؼماألػدافم"متلؿغؾماٌقاردمجقدا/م54

م.صوسؾموطػممم-

م.صوسؾمظؽـمشرلمطػممم-

م.صوسؾمطػمموشرلمم-

 .المصوسؾموالمطػممم-

م______________________

م:أػدافمالمهؼؼمواٌقاردمتفدرم/م55

م.صوسؾموطػممم-

م.صوسؾمظؽـمشرلمطػممم-

م.طػمموشرلمصوسؾمم-

 .المصوسؾموالمطػممم-

م______________________

م:ماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظؾؿـظؿيعـم/م56

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.Technological Developmentماظؿطقرماظؿؽـقظقجلم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م

م
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م"م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظؾؿـظؿيمأؼضو/م57

م.ماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م.مدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م.ماظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظعوٌقيموماٌعوؼرلماظدوظقيم-

م.ماظؾقٌموماظؿطقؼرموماالبداعم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-م-

م______________________

وػقمذبؿقعماظؼقىماظعؼؾقيمواظػؽرؼيماظيتممIntellectual Capitalدورماظرأسماٌولماٌعرسيم/م58

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,ممؼؿؿمتؼوزلفوممبنيماظعوعؾنيموماٌـظؿي

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.Technological Developmentماظؿطقرماظؿؽـقظقجلم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.Ethics and Corporate Governanceماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م______________________

اٌقاردماٌودؼيمومػقماظؿداخؾماظعوٌلمبػعؾمتطقرماالتصوالتموماٌقاصالتمعـمخاللمحرطيم/م59

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,مماظؾشرؼيموماٌـؿفوتمبنيماظدولمععمزؼودةماٌـوصلي

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.  Technological Development اظؿطقرماظؿؽـقظقجلم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.Ethics and Corporate Governanceماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م.مدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م______________________

عـممخاللموضعموحداتمظؾؿـؾمماظؿؽـقظقجلم  عؿوبعيماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقيممسيمعـظؿوتماالسؿول/م60

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,م

م. Development   Technologicalاظؿطقرماظؿؽـقظقجلم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.Ethics and Corporate Governanceماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م.Careers Developmentمدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م.ماظؾقٌموماظؿطقؼرموماالبداعم-

م
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وػقمعؿعؾؼمبوالخؿالصوتماظـؼوصقيمايماالخؿالفماٌقجقدمبنيماظعوعؾنيماظؼوئؿمسؾكمادوسماىـسماوم/م61

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,مماظعؿرماومشرلهاظعرقماوماظدؼـماوم

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.Ethics and Corporate Governanceماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م.Careers Developmentمدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م.ماظؾقٌموماظؿطقؼرموماالبداعم-

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م______________________

,,ممStakeholdersم ومػلماظؼقاسدماظيتمهؽؿماظعالضوتمبنيمزبؿؾػماررافماصقوبماٌصوحلم/م62

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم

م.Governanceand Corporate  Ethicsماخالضقوتماالسؿولمومحوطؿقيماظشرطوتم-

م.Careers Developmentمدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م.ماظؾقٌموماظؿطقؼرموماالبداعم-

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م______________________

 Portfolioوػقمسؿؾقيمدبطقطمتطقرمايقوةماٌفـقيمظؾعوعؾنيمسدلمعومؼلؿكمحوصظيماٌفوراتم/م63

Skillsم:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,مم

م.Development Careersمدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م.ماالبداعاظؾقٌموماظؿطقؼرمومم-

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م______________________

عـؾماجملؿقسيماالوروبقي,م)زفقرمتؽؿالتماضؿصودؼيمدبدممعصوحلمضقىمسوٌقيموماظشرطوتماظؿوبعيمشلوم/م64

م:عـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,مم..(اظـوصؿو,ماوبؽ,

م.ماظؿطقؼرموماالبداعاظؾقٌمومم-

م.ماظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظعوٌقيموماٌعوؼرلماظدوظقيم-

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م
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متـالمهدؼومظؾؿـظؿوتماظيتمترؼدمماظؿطقرموماظؾؼوءمسؾكمضقدمايقوة,مظذامدونماظؾقٌموماظؿطقؼرم/م65

م:معـماظؿقدؼوتماٌعوصرةمظـم,,متمربؽقممسؾقفومبوٌقاظؽـرلمعـماٌـظؿوتم

م.ماظؾقٌموماظؿطقؼرموماالبداعم-

م.مازدؼودمدورماٌعرصيم-

م.Globalizationماظعقٌيم-

م.ممDiversityماظؿـقعم-

م.Careers Developmentمدبطقطماٌلورماظقزقػلم-

م______________________

م:ماٌشوطؾماٌقجقدةمسيماٌـظؿوتعـم/66

م.ماظعرق,ماظدؼـمأدوسسؾكمماظؿؿققزم-

م.موجقدماحؽوممعلؾؼيمسؾكماصرادمومعـعفؿمظؾقصقلماديمعـوصىمععقـيم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

قشرلمإديمذبؿقسيماظعؾؿوءمواٌؿكصصنيماظذؼـمؼشورطقنمسيمرؤؼؿفؿمظم........مؼلؿكدممعصطؾح/م67

م:مظظوػرةمععقـيموهدؼدمحدودػوموررؼؼيمدرادؿفوموصفؿفوموتػلرلػؿوتعرؼػفؿم

م. ApproachاوماٌدخؾممSchoolٌدرديمام-

م.اإلدارةمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

اإلدارة,متعينمذبؿقعماظعؾؿوءمأوماظؾوحـنيماظذؼـمؼـؿؿقنمإديمإحدىماٌدارسماٌعروصيمسيمسؾؿم/م68

م:مطوٌدرديماظؽالدقؽقيمأوماظلؾقطقيمأومايدؼـيموشرلػو

م.سؾؿماإلدارةماٌدرديمأوماٌدخؾمم-

م.اٌدرديماظؽالدقؽقيمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م

م

م
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تلوػؿمسيماتلوعمغطوقمسؾؿماإلدارةموتعؿؾمسؾكماالرتؼوءمبوٌؿورديماإلدارؼيمومهلنيمضدرةم/م69

م:اٌدراءمسيمإدارةمعـظؿوتفؿم

م.اٌدارسمم-

م.اظشرطوتمم-

م.المذلءممممومدؾؼمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:عـماظروادمسيماإلدارةماظعؾؿقيمسيماٌدرديماظؽالدقؽقيم/م70

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م2+1م-

م______________________م

م:عـمروادماٌؾودئمأوماظعؿؾقوتماإلدارؼيمسيماٌدرديماظؽالدقؽقيم/م71

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.عوطسمصقدلمم-

م______________________

م:روادماظؾرلوضرارقيمسيماٌدرديماظؽالدقؽقيممعـ/م72

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.عوطسمصقدلمم-

م______________________

م:مواٌشرصنيمبعـوؼيمودسؿفؿمبوظؿكطقطماظلؾقؿمظؾعؿؾمسؾكماخؿقورموتدرؼىماظعوعؾنيم......مترطز/م73

م.ماإلدارةماظعؾؿقيم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م

م
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م:مؼعؿدلمصرؼدرؼؽمتوؼؾقرماألبماظروحلمشلذاماالووه/م74

م.اإلدارةماظعؾؿقيمم-

م.اٌؾودئمأوماظعؿؾقوتماإلدارؼيمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:مرطزمصقفمسؾكماظؿعوعؾماإلداريمومدراديماظقضًموايرطي/م75

م1911طؿوبمعؾودئماإلدارةمايدؼـيمسوممم-

م1911سومممؼدمييطؿوبمعؾودئماإلدارةماظم-

م1912طؿوبمعؾودئماإلدارةمايدؼـيمسوممم-

م1912سومممؼدمييطؿوبمعؾودئماإلدارةماظم-

م______________________

م:بـم(ماظؿـظقؿماظعؾؿلمظؾعؿؾ)تفؿؿمعدرديماإلدارةماظعؾؿقيم/م76

م.ررؼؼيمظألداءماظؾقٌمسـمأحلـمم-

م.تدرؼىماظعؿولمسؾكماألداءمايلـمم-

م.واظؿؼلقؿماظدضقؼمظؾعؿؾم,ماظرضوبيماظصورعيمسؾكماظعؿولمم-

م.وتؾينماٌـفٍماألبقيم,مربطماألجرمبوإلغؿوجقيمم-

م.اإلػؿؿوممبوظؼققدماظػلققظقجقيمسؾكماظعؿؾقوتماظطؾقعقيماظؾلقطيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:عـماإلغؿؼوداتماظيتموجفًمٌدرديماإلدارةماظعؾؿقيم/م77

م.إسؿؾورماظعوعؾمطكظيمضوبؾيمظؾضؾطمم-

م.سدممعراسوةماظػروضوتمبنيماألصرادمم-

م.اإلسؿؼودمأنماظعوعؾمالمؼلؿفقىمإالمظؾققاصزماٌودؼيمواظرضوبيماظصورعيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:عـمإدفوعوتمتوؼؾقرمواإلدارةماظعؾؿقيم/م78

م.إسدادمضقاسدمسؾؿقيمظؽؾموزقػيمتشؿؿؾمسؾكمدراديمايرطيمواظقضًماظؼقودلمم-

م.مـماخؿقورماظعوعؾنيمبعـوؼيمواظذؼـمميؿؾؽقنماٌفوراتماٌطؾقبي

م.مـمتدرؼىماظعوعؾنيمألداءمأسؿوشلؿمومدصعمأجقرمتؿالئؿمععمأدائفؿ

م.مأداءمأسؿوشلؿمسـمررؼؼماظؿكطقطماظلؾقؿمظؾعؿؾـمدسؿماظعوعؾنيمسيم

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-
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م

م:سيماظؿـظقؿماظعؾؿلمظؾعؿؾممعلوػؿوتماظزوجنيمظقؾقونموصراغؽمجؾدلثعـم/م79

م.مـمتطقؼرمععداتمبفدفمدراديماظقضًموايرطيمظؾؿؼؾقؾمعـماظقضًماظضوئع

م.مـمدورمطؾرلمسيمتطقؼرمسؾؿماظـػسماظصـوسل

مStandardizationمWork Simplification ـمطـمتطقؼرمعصطؾقوتم

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:مػذاماالووهمؼعؿدلمغظرةمعؽؿؾيمالووهماإلدارةماظعؾؿقي/م80

م.اإلدارةماظعؾؿقيمم-

م.اٌؾودئمأوماظعؿؾقوتماإلدارؼيمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

اإلدارةماظعؾقوم”بعـقانمم1916غشرمطؿوبومعشفقرامدـيممو رائدمشلذاماالووهؼعدماطدلمػـريمصوؼقلم/م81

م:مواإلدارةماظصـوسقي

م.اإلدارةماظعؾؿقيمم-

م.اٌؾودئمأوماظعؿؾقوتماإلدارؼيمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:مدارةاالعـمتؾعفمسيمػذاماالووهماظؼوسدةماألدودقيمظؿكصصموم......مذؽؾًمأصؽور/م82

م.مصوؼقلم-

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتم

م.عوطسمصقدلمم-

م______________________

م:ةمترطزمسؾكماٌـظؿيمطقحدةمواحد........مصلنم,ممترطزمسؾكمإغؿوجقيماظػردم......مإذامطوغً/م83

م.ماٌؾودئماإلدارؼي,,,مماإلدارةماظعؾؿقيم-

م.ماإلدارةماظعؾؿقي,,,مماٌؾودئماإلدارؼيم-

م.اإلدارةماظعؾؿقيم,,,,ماظؾرلوضرارقيمم-

م.اظؾرلوضرارقيم,,,ماٌؾودئماإلدارؼيمم-

م
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م(م:ػـريمصوؼقل)عـمأػؿمإدفوعوتم/م84

م.(إخلم....اإلدارةممم–اٌوظقيمم–اظـشوطماظؿفوريمم–اظقزقػيماظؿؼـقيم)هدؼدموزوئػماٌـظؿيمم-

م(م.اظصػوتماظلؾقطقيمواألخالضقيم–اىلؿوغقيمم–اظصػوتماظذػـقيم)صػوتماٌدؼرمم-

م(م.اظرضوبيمم–اظؿـلقؼمم–اظؼقودةمم–اظؿـظقؿمم–اظؿؼدؼرم)اإلدارةمػلمسؿؾقيمعؽقغيمعـمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م....م:دارةمإديمعفومموواجؾوتماإل(مػـريمصوؼقل)ضلؿم/م85

م.ثالثمسؿؾقوتمم-

م.أربعمسؿؾقوتمم-

م.زيسمسؿؾقوتمم-

م.دًمسؿؾقوتمم-

م______________________

م(م:ػـريمصوؼقل)عـمواجؾوتموعفومماإلدارةماظيتمضلؿفوم/م86

م.متقضعماًطيمظؿـػذمعلؿؼؾال:مـماالدؿؾصورموايؽؿي

م.مظؿـػقذماًطيموتؼلقؿماٌفوممحشدماٌقارد:مـماظؿـظقؿ

م.مظؿقجقفموتؼققؿماظعوعؾني:ماظؼقودةمـ

م.مٌطوبؼيماىفقدمععمبعضفو:مـماظؿـلقؼ

م.مظؾؿلطدمعـمأنمعومأنزمؼؿطوبؼمععماًطي:ممـماظرضوبي

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:عـؾم,,مماٌـظؿيمإديمسدةمغشوروتم(ػـريمصوؼقل)مضّلؿ/م87

م.ماظـشوطماظؿفوري+ممـماظـشوطماإلغؿوجل

م.ماظـشوطماحملوديب+ممـماظـشوطماٌوظل

م.مـمغشوطمايؿوؼيمعـماٌكورر

م.مـماظـشوطماإلداري

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:سددػوم(مػـريمصوؼقل)اٌؾودئماإلدارؼيمظـم/م88

م.ثالثيمسشرمم-

م.أربعيمسشرمم-

م.زيليمسشرمم-

م.دؿيمسشرمم-



21Red.Ro0ose)  ( )ماهمـ ن ـے غيرگ( ) ~Queen~ ) 

   

 

م(م:صوؼقل)عـماٌؾودئماإلدارؼيمظـم/م89

 .م(دبصصمطؾمسوعؾمسيمجزءمصغرلمعـماظعؿؾ)ـمتؼلقؿماظعؿؾم

م.م(حؼماصدارماالواعرموماظؿزامممبلموظقيمربددة)ـماظلؾطيموماٌلموظقيم

م.م(هدؼدمبقضقحماظعالضيمبنيماالرراف)ـماظؼقاسدماٌـظؿيمظؾعؿؾم

م.م(طؾمعقزػمؼؿؾؼكماعرمعـمرئقسمواحدمصؼط)ـموحدةماالواعرم

م.صققحمذيقعمعومدؾؼمم-

م______________________

م"م:أؼضو(مصوؼقل)عـماٌؾودئماإلدارؼيمظـم/م90

م.م(اىفقدماظعوعؾنيمسبقماووهمواحد)ـموحدةماالووهم

م.مـمخضقعمعصوحلماالصرادمٌصوحلماٌـظؿي

م.اظعداظيم+مـمعؽوصلةماظعوعؾنيمبعداظيم

م.م(اظلقودوتموماػؿماظؼراراتمبقدماالدارةماظعؾقو)مـماٌرطزؼيم

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م"م:أؼضو(مصوؼقل)عـماٌؾودئماإلدارؼيمظـم/م91

م.م(االتصوالتموماظؼرارات)ـماظؿدرجماشلرعلم

م.م(اٌـودىمسيماٌؽونماٌـودىمءوضعماظشل)ـماظذلتقىم

م.ـمادؿؼرارماظعوعؾنيم

م.م(جدؼدةمتشفقعمسوعؾنيمسؾكمتؼدؼؿماصؽور)ـماٌؾودرةم

م.م(تشفقعماظعوعؾنيمسؾكماظعؿؾمضؿـمصرؼؼ)اظػرؼؼمـمروحم

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

نوزمػلمصقغيمتـظقؿقيمسؼالغقيمورذقدةمضوئؿيمسؾكمأدوسماٌـطؼمواظـظوممواظلؾطيماظشرسقيمإل/م92

م:تعرؼػمماألسؿولمومهؼقؼماألػداف

م.سؾؿماإلدارةماٌدرديمأوماٌدخؾمم-

م.اظؾرلوضرارقيمم-

م.اٌؾودئماإلدارؼيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م

م

م
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م:ألغفومتؿؿقزمبـم"ماظؾرلوضرارقيمػلماألطـرمتػقضو/م93

م.إدراةمرذقدةموطػلهموذرسقيمم-

م.أغفومذرسقيمصؼطمم-

م.اظؽػوءةمصؼطمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ػقماظرائدماألولمسيمػذاماجملولموضدماػؿؿمبنجيودمآظقوتماظعؿؾمسيماٌـظؿيموصؼمتلؾلؾمػرعلم/م94م

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.عوطسمصقدلمم-

م______________________

م:بلغفوم(معوطسمصقدل)تؿؿقزماظؾرلوضرارقيمحلىم/م95

م.م(دائفوإلهدؼدماظقزوئػمواٌفوراتم)ـمتؼلقؿمواضحمظؾعؿؾم

م.ماظؿدرجماظقزقػلمحلىماىدارةم+مـمػقؽؾيمواضقيمظؾلؾطي

م.م(عؽؿقبيمظؿقجقفماظؼرارات)ـمضقاسدموإجراءاتمسؿؾمرزلقيم

م.(المتػضقؾمبنيمذكصمومآخر)ـماظالذكصقيمسيماظؿعوعؾم

م.(موػذامظضؿونماداءماصضؾ)ـمصصؾماإلدارةمسـماٌؾؽقيم

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:اإلدارةماظعوعيمػلم/م96

م.اإلدارةمسيماٌمدلوتمايؽقعقيمػدصفومتؼدؼؿماًدعوتمظؾؿفؿؿعمم-

م.ػلمإدارةموورؼيمػدصفومهؼقؼماألربوحمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:إدارةماألسؿولمػلم/م97

م.اٌمدلوتمايؽقعقيمػدصفومتؼدؼؿماًدعوتمظؾؿفؿؿعماإلدارةمسيمم-

م.ػلمإدارةموورؼيمػدصفومهؼقؼماألربوحمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م

م
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م:ػلمدؾطيموراثقيمتعؿؿدمسؾكماألسرافماظلوئدةمسيماجملؿؿعمطوظشرطوتماظعوئؾقيم/م........م98

م.اظلؾطيماظؽالدقؽقيمم-

م.اظلؾطيماظؽورؼزعوتقيمم-

م.دؾؼمالمذلءمممومم-

م______________________

م:ػلمصػوتمذكصقيممتؽـماظػردمعـمطلىمثؼيماآلخرؼـموضقودتفؿم/م........م99

م.اظلؾطيماظؽالدقؽقيمم-

م.اظلؾطيماظؽورؼزعوتقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م(م:مياظلؾطيماظؽورؼزعوتقم–اظلؾطيماظؽالدقؽقيم)أذؿفرمبؿقدؼدمعصودرماظلؾطيم/م100م

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.عوطسمصقدلمم-

م______________________

م:رائدممػقم(إظؿقنمعوؼق/م)101

م.درادوتمػقثقرنمم-

م.غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمم-

م.مYوغظرؼيممXغظرؼيمم-

م.اظشكصقيمواٌـظؿيمم-

م______________________

م:ػقمرائدم(معودؾقمآبراػوم/م)102

م.درادوتمػقثقرنمم-

م.غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمم-

م.مYوغظرؼيممXغظرؼيمم-

م.اظشكصقيمواٌـظؿيمم-

م______________________

م:ػقمرائدم(مدوشالسمعؽرؼغر/م)103

م.درادوتمػقثقرنمم-

م.غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمم-

م.مYوغظرؼيممXغظرؼيمم-

م.اظشكصقيمواٌـظؿيمم-
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م:ػقمرائدم(مطرؼسمأرجرؼس)/م104

م.درادوتمػقثقرنمم-

م.غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمم-

م.مYوغظرؼيممXغظرؼيمم-

م.اظشكصقيمواٌـظؿيمم-

م______________________

مHothorneسيمعقضعممWestern Electricذبؿقسيمعـماظؿفوربمسيمذرطيمم ػل......م/م105

م:مواظلؾقطقيمسيمانوزماظعؿؾسؾكماىقاغىماإلغلوغقيممصؿقًماجملولمظؾذلطقز

م.درادوتمػقثقرنمم-

م.غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمم-

م.مYوغظرؼيممXغظرؼيمم-

م.اظشكصقيمواٌـظؿيمم-

م______________________

م:أنمهلنيماإلغؿوجقيمتؿقؼؼمسدلم(معوؼق)أطؿشػم/م106

م.م(تؼودؿمسالضوتماجؿؿوسقيمرقؾي)ـمعـوخماظعؿؾماىؿوسلم

م.م(راءماظعوعؾنيكاالتصولمواالخذمب)مـماإلذرافماٌشذلك

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

واظيتمتطقرتممHuman Relationسيمزفقرمحرطيماظعالضوتماظعوعيم........مدوػؿًمدرادوتم/م107

واظذيمؼرطزمسؾكمدراديممOrganizational Behaviorظؿصؾحمعدخالمٌومؼلؿكماظلؾقكماظؿـظقؿلم

م:مؿقسوتمودؾقطفؿمسيماٌـظؿوتاألصرادمواجمل

م.إظؿقنمعوؼقمم-

م.آبراػوممعودؾقمم-

م.دوشالسمعؽرؼغرمم-

م.طرؼسمأرجرؼسمم-

م______________________

م:عرتمبـم(معوؼق)اظؿفوربماظيتمآجراػوم/م108

م.عرحؾؿونمم-

م.ثالثمعراحؾمم-

م.أربعمعراحؾمم-

م______________________م

م

م
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م:عـمغؿوئٍمووربماٌدرديم/م109

م.اإلغؿوجقيمترتؾطمبوظعقاعؾماظـػلقيمظؾعوعؾمم-

م.اشلقؽؾيمشرلمرزلقيمم-

م.اظـفوحمسيمإدارةماٌمدليمؼرتؾطمبػـماظؼقودةماظلوئدمبفمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:غظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمظـمآبراػوممعودؾقمرطزتمسؾكم/م110

م.دراديمايوجوتمسيمسؾؿماإلدارةمم-

م.ايوجيمػلمسقزمعوديمأومغػللمؼشعرمبفماظػردموميقؾمإديمإذؾوسفمم-

م.حلىمعودؾقمايوجوتمتقظدمضغطومتمثرمسيمأداءمودؾقكماظعوعؾنيمداخؾماٌـظؿيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:حلىمترتقؾفمعـمأسؾكماشلرمم(معودؾق)ػرممايوجوتمظـم/م111

ايوجوتمم–ايوجوتماإلجؿؿوسقيمم–ايوجيمظؾؿؼدؼرمم–حوجوتماآلعونمم–حوجوتمهؼقؼماظذاتمم-

م.اظػلققظقجقيم

مايوجوتماظػلققظقجقيمم–حوجوتماآلعونمم–ايوجوتماإلجؿؿوسقيمم–ايوجيمظؾؿؼدؼرمم–حوجوتمهؼقؼمم-

ايوجوتمم–ايوجوتماإلجؿؿوسقيمم–حوجوتمهؼقؼماظذاتمم–ايوجيمظؾؿؼدؼرمم–حوجوتماآلعونمم-

م.اظػلققظقجقيم

م______________________

م:ػـوكمعؾدأؼنيمأدودنيمظـظرؼيمايوجوتماإلغلوغقيمػؿوم/م112

م.ايرعونمعـماإلذؾوعمم-

اظؿدرجمسيمإذؾوعمايوجوتمأيمأنماظػردمؼشؾعمحوجوتفماٌؿعؾؼيمبوظغذاءمضؾؾمأنمؼػؽرمسيمحوجوتفمم-

م.ماٌؿعؾؼيمبؿقؼقؼماظذات

مم.مذيقعمعومدؾؼمصققحم-

م______________________م

م(م:عودؾق)و(معوؼق)بلسؿولم........متلثرم/م113

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.رؼغرمعوطدوشالسمم-

م

م
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م:مThe Human Side of Enterpriseأظػماظؽؿوبماٌشفقرم/م.....م114

 .مصرؼدرؼؽمتوؼؾقرم-

م.ـمصراغؽموظقؾقونمجؾدلتمم

م.ػـريمصوؼقلمم-

م.دوشالسمعوطرؼغرمم-

مم______________________

م:متؼقممسؾكمXاصذلاضوتماظـظرؼيم/م115

م.مغؼصماظطؿقحم+مـمسدممحىماظعوعؾنيمظؾعؿؾ

م.ؼؼووعقنماظؿغقرلم+ممـمسدممهؿؾماٌلموظقي

م.ـمؼػضؾقنمانمؼؼودوامبدالمأنمؼؽقغقامػؿماظؼودة

م.مـمحيػزونمعودؼومصؼط

م.صققحمذيقعمعومدؾؼمم-

مم______________________

م:تؼقممسؾكممYإصذلاضقوتماظـظرؼيم/م116

م.مـماظعؿولمحيؾقنمسؿؾفؿ

م.مـمعلؿعدونمظؿقؿؾماٌلموظقي

م.ماظذاتقيمـمضودرؼـمسؾكمممورديماظرضوبي

 .مـمػؿمعؾدسقنموذويمخقولموادع

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م(م:عوطرؼغر)حلىمماٌدراءمXسيمارورمغظرؼيم/م117

م.مـمالمؼعطقنماظعوعؾنيمذبوالمإلبداءماظرأي

م.مـمخيؾؼقنمجقامدؾؾقو

م.مـمجيعؾقنماظعوعؾقنمؼشعرونمبوظؿؾعقي

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:م(عوطرؼغر)حلىمماٌدراءمYسيمإرورمغظرؼيم/م118

م.خيؾؼقنمجقامعـمايرؼيم+ممـمؼمعـقنمبوٌشورطي

م.مـمؼشفعقنمماظعؿولمسؾكمهؿؾماٌلموظقي

مم.ـمؼشعرونماظعؿولمبوظؿؼدؼرمواظرضوم

م.مـمؼشفعقنماظعؿولمسؾكمتؼدؼؿماٌؾودرات

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

______________________ 



26Red.Ro0ose)  ( )ماهمـ ن ـے غيرگ( ) ~Queen~ ) 

   

 

 اٌدرديماظؽالدقؽقيمواووػوتفوماظيتم........ماغؿؼدم/م119

م:ػقممالمتـلفؿمععماظشكصقيماظـوضفي

م.عودؾقممآبراػومم-

م.دوشالسمعؽرؼغرمم-

م.طرؼسمأرجرؼسمم-

م.إظؿقنمعوؼقمم-

مم______________________

م:تؼقممسؾكم(مطرؼسمأرجرؼس)غظرؼيماظشكصقيماظـوضفيم/م120

م.ـمتؼلقؿماظعؿؾمبدضيمؼؿـوضضمععمعؾدامهؼقؼماظذاتمظؾعوعؾم

م.ـماضذلحماٌزؼدمعـماٌروغيم

م.ماإلبداسقيـمصلحماجملولمظؾعؿولمظطرحماألصؽورم

طؾمػذامؼمديماديماىؿقد,مؼؼؾؾم)ـماغؿؼدمإجراءاتمهدؼدماظلؾطيمومممورديماظرضوبيمومطؿوبيماإلجراءاتم

م.م(عـمغشوطماظعؿول

م.مـمحلىمارجرؼسماظـفوحمؼؿقؼؼمسـدعومؼشوركماظعوعؾقنمسيمهدؼدماالػداف

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

أيمميؽـمأنمؼعدلمسـماظعؿؾقوتمسيمذؽؾمرعقزم,متعؿدلمػذماٌدرديمأنماإلدارةمسؿؾقيمعـطؼقيم/م121

,ماإلحؿؿوالتم,موسالضوتمرؼوضقيمأومععطقوتمضوبؾيمظؾؼقوسمعـمبنيمعومتلؿعؿؾفماٌدرديمغظرؼيماألظعوبم

م...م:اظؿكققؾم,ماظدلذبيماًطقيم

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

م.درديماٌقضػقيماٌم-

م.عدرديماظـظؿمم-

مم______________________

م:اٌدرديماظؽؿقيمدوػؿًمبشؽؾمطؾرلمسيم/م122

م.تطقؼرماإلدارةموتزوؼدػومبوظؿؼـقوتمإديمايدماظذيمجعؾماظؾعضمؼعؿدلػوماٌدرديماظعؾؿقيمسيماظؿلقرلمم-

 .ـظؿيمٌدراديمادبوذماظؼرارمبوظدراديماٌػصؾيمجملؿقعمعـماغشطيمام-

م.اظؿقؾقؾماظـظؿلمأوماظـلؼلمإديمتؼدؼؿمغظرةمسوعيمظؾؿـظؿيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

م

م
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م:عـمروادمم Lessourne/م123

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م______________________

م:اظيتموجفًمإديماٌدرديماظؽؿقيممعـماإلغؿؼودات/م124

م"م.ػـوكمزقاػرماغلوغقيمالمميؽـماظؿعؾرلمسـفومطؿقوم-

م"م.ػـوكمزقاػرماغلوغقيمميؽـماظؿعؾرلمسـفومطؿقوم-

م"م.ػـوكمزقاػرمرؾقعيمالمميؽـماظؿعؾرلمسـفومطؿقوم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-م

م______________________

م:ؾقيمادبوذماظؼرارمواألذكوصمأوماجملؿقسوتماظيتمتلوػؿمصقفومترطزمػذهماٌدرديمسؾكمسؿ/م.......م125

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

مم______________________

م:اٌدؼرمسؾورةمسـمعؿكذمضرارموظيماظؼدرةمسؾكماإلخؿقورمعـمبنيمذبؿقسيمبدائؾم/م126

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

مم______________________

ردودم:متلؿحمدراديمادبوذماظؼرارمبوظدراديماٌػصؾيمجملؿقعمعـماغشطيماٌـظؿيممبومسيمذظؽم/م127

م:األصعولماإلجؿؿوسقيمواظلؽقظقجقيمظؾؿفؿقسوتمواألصرادم

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اظؼرارؼيماٌدرديمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

مم______________________

م

م
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م:اٌدرديماظؼرارؼيمتؿـوولم/م128

 .دراديمادبوذماظؼرارمبوظدراديماٌػصؾيمجملؿقعمعـماغشطيماٌـظؿيمم-

م.اظؿقؾقؾماظـظؿلمأوماظـلؼلمإديمتؼدؼؿمغظرةمسوعيمظؾؿـظؿيمم-

م.ذاتفومسؿؾقيمادبوذماظؼرارمسيمحدمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

م:عـمأػؿمروادماٌدرديماظؼرارؼيم/م129

م.دقؿقنمم-

 Urwickم-

مGulickKم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:ػلموضعقيمخوصيموتطقرؼيمتؼقدمإديمرصضماظؿقصقػوتماظقحقدةمواٌعقورؼيمسيماٌـظؿوتم/م.......م130

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

مم______________________

م:بوشلقوطؾماظؿـظقؿقيموأعؿدتماديماظعـوصرماألخرىم.........مبدأتم/م131

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

مم______________________

م:زفرتمطؿـفٍمذوعؾمٌكؿؾػمإدفوعوتماظؿقوراتماإلدارؼيم/م132

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

مم

م

م
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م

م:ؼفدفماظؿقؾقؾماظـظؿلمأوماظـلؼلمإديمتؼدؼؿمغظرةمسوعيمظؾؿـظؿيمسيم/م133

م.اٌدرديماظؽؿقيمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

ممم______________________

م:سـمسؾقممايقوةم.......مجوءتمغظرؼيم/م134

م.غظرؼيماظـظؿمم-

م.مXغظرؼيمم-

م.مYغظرؼيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

مم______________________

م:عصطؾحماظـظوممزفرمطردمصعؾمسـماالووهماظؿقؾقؾلمسيم/م135

م.اظؽؿقيماٌدرديمم-

م.اٌدرديماٌقضػقيمم-

م.عدرديماظـظؿمم-

م.اٌدرديماظؼرارؼيمم-

م______________________

م:عـمأصؽورمعدرديماظـظؿم/م136

م.اظـظوممػقمذبؿقسيمسـوصرمتؿػوسؾمصقؿومبقـفومعـماجؾمهؼقؼمػدفمععنيمم-

م"م.أومعغؾؼو"ماظـظوممضدمؼؽقنمعػؿقحوم-

م.اظـظومماٌغؾؼمؼؿففمإديماٌقتمم-

م.اظـظومماٌػؿقحمػقماظذيمؼؿػوسؾمععمبقؽؿفمم-

م.عـظؿوتماألسؿولمتعؿدلمأغظؿيمعػؿقحيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م(م:اظؿلقؼؼمواٌـظؿي)ػقمغظوممجزئلمعـمغظوممأسلؾمعـفم,,,,,,,م/م137

م.اظـظومماٌغؾؼمم-

م.اظـظومماٌػؿقحمم-

م.اظـظومماظػرسلمم-

م.األسؿولمعـظؿوتمم-
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ممػلمزبؿؾػماظعقاعؾمواٌؿغرلاتماًورجقيماظيتمتلثرمسيمغشوطماٌـظؿيمبصػيمعؾوذرةموشرلمعؾوذرة/م138

م.تعرؼػماظؾقؽيمم-

م.عػفقمماظؾقؽيمم-

م.تعرؼػماظؾقؽيمبوٌعـكماظقادعمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:عـمأبعودماظؾقؽيم/م139

م.اظؾعدماًورجلمم-

م.اظؾعدماظداخؾلمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:طؾمعومحيقطمبوٌـظؿيموؼمثرمصقفومبشؽؾمعؾوذرمأومشرلمعؾوذرمعـمخورجفوم/م140

م.اظؾعدماًورجلمم-

م.اظؾعدماظداخؾلمم-

م.اظؾقؽيماًورجقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:عـمماظؾقؽيماًورجقيمتؿؽقن/م141

م.بقؽيمخورجقيمسوعيمم-

م.بقؽيمخورجقيمخوصيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:تؿؽقنمعـمسدةمسـوصرمعـؾمماظعوعياظؾقؽيماًورجقيم/م142

م(م.اظؼقىماإلضؿصودؼي)اظؾقؽيماإلضؿصودؼيمم-

م(م.اظؼقىماظؼوغقغقيمواظلقودقي)اظؾقؽيماظؼوغقغقيمواظلقودقيمم-

م(م.اظؼقىماظؿؽـقظقجقي)اظؿؽـقظقجقيماظؾقؽيمم-

م(م.اظؼقىماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقي)اظؾقؽيماظـؼوصقيمواإلجؿؿوسقيمم-

م(م.زروفماظؾقؽيماظطؾعقي)اظؾقؽيماظطؾقعقيمم-

م(م.اظؾعدماظدوظل)اظؾقؽيماظدوظقيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م

م
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م:عـولمسؾكماظؿضكؿموعلؿقؼوتماظدخؾموتقصرماٌودةماالوظقيمواظقدماظعوعؾيم/م143

م.اظؾقؽيماإلضؿصودؼيمم-

م.اظؾقؽيماظؿؽـقظقجقيمم-

م.اظؾقؽيماظدوظقيمم-

م.اظؾقؽيماظطؾقعقيمم-

م______________________

م:اظؿشرؼعوتموضوغقنماٌوظقيموضوغقنماظعؿؾمعـولمسؾكم/م144

م.ماالضؿصودؼياظؾقؽيمم-

م.اظؾقؽيماظؼوغقغقيمواظلقودقيمم-

م.اظؾقؽيماظدوظقيمم-

م.ؾقعقيماظؾقؽيماظطم-

م______________________

م:علؿقىماظؿؽـقظقجقوموعلؿقىماظعؾؿمواٌعرصيماظلوئدةمواٌؿقصؾمإظقفومعـولمسؾكم/م145

م.ماالضؿصودؼياظؾقؽيمم-

م.اظؾقؽيماظؿؽـقظقجقيمم-

م.اظؾقؽيماظدوظقيمم-

م.اظؾقؽيماظطؾقعقيمم-

مم______________________

م:عـولمسؾكمماالجؿؿوسقيمواالسؿؼوداتاظؿؼوظقدمواألسرافمواظؼقؿمواظـؼوصيم/م146

م.ماالضؿصودؼياظؾقؽيمم-

م.اظؾقؽيماظؼوغقغقيمواظلقودقيمم-

م.اظؾقؽيماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمم-

م.اظؾقؽيماظطؾقعقيمم-

م______________________

م:عـولمسؾكمماظؿشرؼعوتمواظؼقاغنيماظدوظقيمأومعـوصلقنمعـمدولمأخرى/م147

م.ماالضؿصودؼياظؾقؽيمم-

م.اظؾقؽيماظؿؽـقظقجقيمم-

م.اظؾقؽيماظدوظقيمم-

م.اظؾقؽيماظطؾقعقيمم-

م

م

م
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م:تؿؽقنمعـمسدةمسـوصرمعـؾمماًوصياظؾقؽيماًورجقيم/م148

م.اٌـوصلقنمم-

م.اظزبوئـمم-

م.اٌقردونمم-

م.اظشرطوءماإلدذلاتقفققنمم-

م.اٌشرسقنمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

وػلماظظروفمواظؼقىمواظعـوصرم,,مطؾمعوػقمعقجقدمداخؾماٌـظؿيمعـماظعـوصرموؼمثرمسؾقفوم/م149

م:اٌؿقاجدةمداخؾمحدودماٌـظؿيمػل

م.اظؾقؽيماظداخؾقيمظؾؿـظؿيمم-

م.اظؾقؽيماًورجقيمظؾؿـظؿيمم-

م.اظؾقؽيماًورجقيماظعوعيم-

م.اظؾقؽيماًورجقيماًوصيمم-

م______________________

م:اظؾقؽيماظداخؾقيمظؾؿـظؿيمتشؿؾم/م150

م.اٌالكم+ماظعوعؾقنمم-

م.اظؾقؽيماٌودؼيمم-

م.اشلقؽؾماظؿـظقؿلم+مذبؾسماإلدارةمم-

م.اظـؼوصيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:اٌـظؿيمعطوظؾيمبـم/م151

م.صفؿمسـوصرماظؾقؽيمواووػوتمحقشلومم-

م.زةمتـوصلقيمتضؿـمشلوماظؾؼوءمواظيتمتؽقنمعؾـقيمسؾكمعفوراتمربقرؼيماطؿلوبمعقم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:تؿؿقزماظؾقؽيمبـم/م152

م.اظؿعؼقدمم-

م.اظدؼـوعقؽقيمم-

م.سدمماظؿلطدمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-
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م:اٌؿقزاتمايدؼـيمٌـظؿوتماألسؿولعـم/م153

م.م(إدارةماظعالضيمععماظزبوئـوممصفؿمرشؾوت) اظزبوئـاالظؿزاممخبدعيمم-

م.م(تؼدؼؿمعـؿٍمعطوبؼمظؾؿقاصػوتمواٌعوؼرلماظعوٌقي)ماالظؿزاممبوىقدةم-

االسؿؿودماظؼقيم,مماإلغؿوجموصؼمذوقماٌلؿفؾؽ,ممعروغيماإلغؿوج)متقزقػماظؿؽـقظقجقومًدعيماىقدةم-

م.(سؾكمتصؿقؿماٌـؿٍ

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

ػلمغظوممعـماظؼقؿمواٌعؿؼداتمؼؿؼوزلفومأسضوءماظؿـظقؿموتصؾحمعقجفيمظؾلؾقكماظػرديم/م154

م:واىؿوسلمواٌـظؿلم

م.ثؼوصيماٌـظؿيمم-

م.اظؾقؽيماًورجقيمم-

م.اظؾقؽيماظداخؾقيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:بـالثيمسـوصرمرئقلقيمؼؿلثرمبـوءماظـؼوصيماظؿـظقؿقيم/م155

م.بقؽيماألسؿولمم-

م.اظؼودةماإلدذلاتقفققنماظذؼـمتـؿشرمأصؽورػؿموآراؤػؿمإديمبوضلمأجزاءماٌـظؿيمواظعوعؾنيمم-

م.اًدلةمظدىماظؼودةمومموردؿفؿماظلوبؼيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

وميؽـمتؾكقصم,,مأومتدػقرماألداءماظؿـظقؿلمسيمتعزؼزم"معفؿو"متؾعىماظـؼوصيماٌـظؿيمدورا/م156

م:أػؿقؿفومبـم

م.بـوءمإحلوسمبوظؿورؼخمم-

م.إجيودمذعقرمبوظؿقحدمم-

م.تطقؼرمإحلوسمبوظعضقؼيمواألغؿؿوءمم-

م.زؼودةماظؿؾودلمبنيماألسضوءمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:ؼؿؿـؾمبـممميؽـمهدؼدمعلؿقؼنيمأثـنيمظؾـؼوصيماظؿـظقؿقي/م157

م.اظـؼوصيماٌرئقيمم-

م.اظـؼوصيماىقػرؼيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-
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,,مػلمثؼوصيمتؿفلدممبومميؽـمأنمؼرىمأومؼصيلؿعمسيماٌـظؿيموخوصيمعـمضؾؾماظعوعؾنيمواظزبوئـم/م158

م:وميؽـمأطؿلوبفومعـمخاللماظؼصصموايؽوؼوتمواألبطولمواظطؼقسمواظشعوئرم

م.اظـؼوصيماٌرئقيمم-

م.اظـؼوصيماىقػرؼيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:ػلماظؼقؿماىقػرؼيمواٌعؿؼداتماشلوعيماظيتمتشؽؾموتقجيمدؾقكماألصرادم/م159

م.اظـؼوصيماٌرئقيمم-

م.اظـؼوصيماىقػرؼيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:محوضـيمظؾؽػوءاتموظؾؿـقعماظـؼوسيمػل/م160

م.اٌـظؿوتمم-

م.اظؾقؽيمم-

م.اظعقٌيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:عـمإجيوبقوتماظؿـقعماظـؼوسيمسيمعـظؿوتماألسؿولم/م161

م.م(علوػؿيماىؿقعمسيموضعماظلقودوت)اظؿعددؼيمم-

م.م(االضؾقوتمممـؾيمسيمطؾماٌلؿقؼوت)اظؿؽوعؾماشلقؽؾلمم-

م.م(ؼعؿؾمسؾكمازاظيماظػروضوتموماظؿققز)اظؿؿققزشقوبمايؽؿماٌلؾؼمومم-

م.م(ؼؼؾؾمعـماظـزاسوتماشلداعيمداخؾماٌـظؿي)اضؾمعومميؽـمعـماظـزاسوتم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:مزبوررموهدؼوتماظؿـقعماظـؼوسيعـم/م162

 .مايؽؿماٌلؾؼم-

م.ماىدرانماظزجوجقي+مماظلؼػماظزجوجلم-

م.موػزةايؽؿمضؿـماظؼقاظىماىم-

م.ماظػرداغقيم-

م.ماظـؼوصيماظــوئقيم-

م.متضكقؿماألدوار+ممصراعماألدوارم-

م.ماظؿقرشماىـللمسيمعؽونماظعؿؾم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

______________________ 

م:مزبوررموهدؼوتماظؿـقعماظـؼوسيعـم/م163

م.تلثرمدؾقكماألصرادممم-

م.تراجعماألداءمم-

م.اظصراسوتمم-

م.دؾؼمصققحمذيقعمعومم-

م______________________

ػلمزوػرةمتزاؼدماظؿداخالتمواالرتؾوروتماظشؾؽقيمبنيمزبؿؾػمسـوصرماالضؿصودماظعوٌلمبػعؾم/م164

م:متطقرمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت

م.اظؾقؽيماًورجقيمم-

م.اظؾقؽيماظداخؾقيمم-

م.اظعقٌيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م______________________

م:مسـدماالضؿصودمصقلىمبؾمتشؿؾمذيقعمجقاغىمايقوةمالمتؿقضػ/م165

م.اظؾقؽيماًورجقيمم-

م.اظؾقؽيماظداخؾقيمم-

م.اظعقٌيمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م

م

م
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م.......مإديماألسؿولم.....ممعـماألسؿول:ماظعقٌي/م166

م.ماظعوٌقي,,,ماٌؿعددةماىـلقوتم,,,ماظدوظقيم,,,مماحملؾقيم-

م.احملؾقيم,,,ماظدوظقيم,,,ماىـلقوتمماٌؿعددة,,,مماظعوٌقيم-

 .اظعوٌقيم,,,ماظدوظقيم,,,ماحملؾقيم,,,ماٌؿعددةماىـلقوتمم-

م______________________

م:مأبعودمبقؽيماألسؿولماظدوظقيعـم/م167

م.اظؾعدماالضؿصوديمم-

م.اظؼوغقغلمم–اظؾعدماظلقودلمم-

م.اظؾعدماالجؿؿوسلمواظـؼوسيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:اظؾعدماإلضؿصوديمؼشؿؿؾمسؾكمسدةمسـوصرمأػؿفوم/م168

ماظؿطقرماالضؿصوديمم-

م.مياظؾـكماظؿقؿقم-

م.ماٌقاردمواالدقاق-

م.مدعرماظصرفم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:اظؼوغقغلمؼشؿؿؾمسؾكمسدةمسـوصرمأػؿفومم–اظؾعدماظلقودلم/م169

م.يماظلودقمةاٌكوررم-

م.سدمماالدؿؼرارم-

م(ميزؼودةماظؿؽؿالتمواشلقؽوتماظدوظق)اظؿشرؼعوتمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

موسؿؾؿفؿدوظيمم22موؼزؼدمسددمأسضوئفمسؾك,مػقمإهودماضؿصوديمدقودلمجملؿقسيمدولمأوروبوم/م170

م:ماظققرو

م.االهودماألوروبلمم-

م.اظعوٌقيمعـظؿيماظؿفورةمم-

م.المذلءمممومدؾؼمم-

م

م
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وتعؿؿدمسؾكم,مػلمعمدليمدوظقيمأغؾـؼًمغؿقفيماظؿطقرمايوصؾمظألسؿولمواظؿفورةماظدوظقيم/م171

م"م:ماجراءاتمأػؿفوماإلسػوءمعـماظردقمماظيتممتـحمظؾعضماظدولماظيتمتلؿكماظدولماألطـرمتػضقال

م.االهودماألوروبلمم-

م.عـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمم-

م.ذلءمممومدؾؼممالم-

______________________ 

م:تؿؿـؾمأػؿمسـوصرماظؾعدماالجؿؿوسلمواظـؼوسيمسيم/م172

م.اظؾغيمواظدؼـمم-

م.االػؿؿوممبوظقضًمواظعؼقدمواالتػوضوتمم-

م.ػلمسـوصرمتمثرمسيمنوحماألسؿولماظدوظقيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:األدذلاتقفوتمعـمأغقاعم/م173

م.اظدخقلمإديماألدقاقماظعوٌقيممادذلاتقفقوتم-

م.اٌؾوذرمماالدؿـؿورمادذلاتقفقوتم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:اظدخقلمإديماألدقاقماظعوٌقيممإدذلاتقفقوتعـم/م174

م(م.اظؿزوؼدمعـمأسبوءماظعوملم)األدؿرلادمم-

م.اظؿصدؼرمظألدقاقماظعوٌقيمم-

م.اظذلاخقصمواالعؿقوزمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م______________________

م:عـمأدذلاتقفقوتماألدؿـؿورماٌؾوذرم/م175

م.تؿطؾىمعؾوظغمطؾرلةمم-

م.ودقؾيمعـمودوئؾماالسؿولماظدوظقيماٌؾوذرةمم-

م.تؽقنماظؾداؼيممبشورؼعمعشذلطيمم-

م.اظػروعماٌلؿؼؾيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م

م

م
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م:أطدلمعـماألصرادم(مصوئدة)عوداعًمغؿوئففمتراسلمعـػعيم"مؼؽقنماظؼرارمأخالضقو/م176

م.عدخؾماٌـػعيمم-

م.عدخؾمايؼققمم-

م.اٌدخؾماظػرديمم-

م.عدخؾماظعداظيمم-

م______________________

م:سـدعومؼعظؿماٌصؾقيماظػردؼيم"مؼؽقنماظلؾقكمأخالضقو/م177

م.عدخؾماٌـػعيمم-

م.عدخؾمايؼققمم-

م.دخؾماظػرديماٌم-

م.عدخؾماظعداظيمم-

م______________________

تضؿـمايؼققماألدودقيم,مأنماظؼرارماألخالقمػقمذظؽماظؼرارماظذيمحيذلممايؼققماألدودقيمظؾػردم/م178

م:واظؿعؾؿم,موايقوةم,مظؾػردمايرؼيم

م.عدخؾماٌـػعيمم-

م.عدخؾمايؼققمم-

م.اٌدخؾماظػرديمم-

م.عدخؾماظعداظيمم-

م______________________

سـدعومتؽقنمععوعؾيماآلخرؼـمحقودؼيموسودظيموالمتدخؾمصقفوماالسؿؾوراتم"مؼؽقنماظلؾقكمأخالضقو/م179

م:اظشكصقيم

م.عدخؾماٌـػعيمم-

م.عدخؾمايؼققمم-

م.اٌدخؾماظػرديمم-

م.عدخؾماظعداظيمم-

م______________________

م:ععمعصؾقيماٌـظؿيمسـدعومتؿعورضمعصؾقيمصردم,,,,,,,مؼظفرم/م180

م.تضوربماٌصوحلمم-

م.ثؼيماظزبوئـمم-

م.اظؿؿققزمم-

م.االتصولمم-

م.اٌقاردم

مم______________________
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م:ظؾـؼيم"مسـدعومؼعؿؼدماظزبقنمانماٌـظؿيمملمتؾؼمأػال,,,,,,,ممبـماٌؿعؾؼيمتظفرماإلذؽوظقيماألخالضقي/م181

م.ثؼيماظزبوئـمم-

م.اظؿؿققزمم-

م.االتصولمم-

م.اردماٌق

مم______________________

أومجـلقيم,مأومسرضفم,متظفرمسـدعومميـعمصردمحؼيمبلؾىمدؼـيم,,,,,,,,,ماإلذؽوظقيماألخالضقيماٌؿعؾؼيمبـم/م182

م:أومأسوضؿفمأومأيمخصوئصمأخرىمشرلماظؽػوءةم,مأومظقغيم,م

م.اظؿؿققزمم-

م.ثؼيماظزبوئـمم-

م.اظؿؿققزمم-

م.االتصولمم-

م.اٌقاردمم-

مم______________________

سيمضررممظؾؿـظؿيمأوم"متظفرمسـدعومؼؽقنماألتصولمعؿلؾؾو,,,,,,,,ماٌشؽؾيماألخالضقيماٌؿعؾؼيمبـم/م183

م:ظؾػردمعـمحقٌمسدممصقيماٌعؾقعوتم

م.االتصولمم-

م.ثؼيماظزبوئـمم-

م.اظؿؿققزمم-

م.االتصولمم-

م.اٌقاردمم-

مم______________________

...(معودؼيم,معوظقي)تـؿٍمسـمإدوءةماالدؿعؿولمٌقاردماٌـظؿيم,,,,,,,مخالضقيماٌؿعؾؼيمبـماٌشؽؾيماأل/م184

م...م(م:األغذلغًم,ماظلقوراتم,ماشلوتػم)وأدؿعؿوشلومألشراضمذكصقيم

م.ثؼيماظزبوئـمم-

م.اظؿؿققزمم-

م.االتصولمم-

م.اٌقاردمم-

مم______________________

م

م

م
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م:ؾقكماألخالضلمعـماظعقاعؾماٌمثرةمسيماظل/م185

م.اظػردمم-

م.اٌـظؿيمم-

م.اظؾقؽيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مم______________________

م:اٌلموظقيماالجؿؿوسقيمظؾؿـظؿيمػلمعلموظقيماووهم/م186

م.أصقوبماٌصوحلمم-

م.ععماظطؾقعيمم-

م.ععماجملؿؿعمطؽؾمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

م:أصقوبماٌصوحلمصفلمهرصمسؾكمعـظؿيماألسؿولمعلموظقيماووهم/م187

م.تقزؼعماألربوحمسؾكماٌلوػؿنيمم-

م.عـحماظرواتىمظؾعوعؾنيموعلوسدتفؿمم-

م.دصعماظضرائىمواحذلاممضقاغنيماظدوظيمم-

م.اظلعلمإديمإرضوءماظزبوئـمم-

م.اظلعلمإديمإرضوءماظدائـنيمم-

م.ذيقعمعومدؾؼمصققحمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؼرارمػقم_188

مػقماخؿقورمبدؼؾمعـمسدةمبدائؾمعؿوحيمسيمدؾقؾمهؼقؼمػدفمععني-

ذبؿؾماإلجراءاتماٌرتؾطيمبؿشكقصماٌشؽؾيمأوماٌقضػموذيعماظؾقوغوتموتطقؼرمبدائؾموعـمثؿم

متؼققؿفومواظؿقصقيمبلصضؾماظؾدائؾ

م;وروتقـقيمايدوثعشوطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيماٌكوررمم-

معقضػمشوعضموععؾقعوتمشرلمطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماظؼرارمؼؿكذمظـ_189

محؾماٌشؽؾيمم-

مهؼقؼماشلدفم-

موجقدمصرصيمدوسبيمم-

مذيقعمعومذطرم-
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م:/عـمأرطونماظؼرار_100

مموجقدماظؾدائؾم-

مهؼقؼماشلدفم-

مدوسبيوجقدمصرصيم-

محؾماٌشؽؾيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ظقسمعـمأرطونماظؼرار_101

 ـموجقدماظؾدائؾ

مـمحرؼيماالخؿقورم

مـموجقدماشلدفم

محؾماٌشؽؾيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/حرؼيماالخؿقورمعـمأرطونم_102

ماظؿكطقطمم-

ماظؿـظقؿمم-

مماظؼرارم-

ماظرضوبيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وجقدماظؾدائؾمعـمأرطونم/م103

ماظؿكطقطمم-

ماظؿـظقؿمم-

مماظؼرارم-

ماظرضوبيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وجقدماشلدفمعـمأرطونم_104

ماظؿكطقطمم-

ماظؿـظقؿمم-

مماظؼرارم-

ماظرضوبيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/تعـكم(مم(Problem Solvingم_105

ممحؾماٌشؽؾيم-

مصـعماظؼرارم-

مسؿؾقيمادبوذماظؼرارم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعـكم(مDecision Making)م_106

محؾماٌشؽؾيمم-

مصـعماظؼرارم-

ماظؼرارسؿؾقيمادبوذمم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعـك(مDecision Taking)م_107

محؾماٌشؽؾيمم-

مصـعماظؼرارم-

مسؿؾقيمادبوذماظؼرارم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػقممتشكقصماٌشؽؾيموادبوذمإجراءمعـودىميؾفو_108

مماٌشؽؾيحؾمم-

مصـعماظؼرارم-

مسؿؾقيمادبوذماظؼرارم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذبؿؾماإلجراءاتماٌرتؾطيمبؿشكقصماٌشؽؾيمأوماٌقضػموذيعماظؾقوغوتموتطقؼرمبدائؾموعـمثؿم_109

م:/ػقمتؼققؿفومواظؿقصقيمبلصضؾماظؾدائؾ

محؾماٌشؽؾيمم-

مصـعماظؼرارم-

مسؿؾقيمادبوذماظؼرارم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ممم:/ػقم.وتؼققؿفمتؼققؿماظؾدائؾمواخؿقورمأصضؾفوموتـػقذهمم_110

محؾماٌشؽؾيمم-

مصـعماظؼرارم-

مسؿؾقيمادبوذماظؼرارم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/صـعماظؼرارمهؿوجمظـمسؿؾقيمم_111

ماخؿقورماظؾدؼؾماٌـودىمم-

مإدراكمعؿطؾؾوتماظؼرارم-

متـػقذمايؾماٌكؿورم-

متؼقؿموتغذؼيمسؽلقيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/سؿؾقيمصـعماظؼرارمهؿوجمظـم_112

متؼقؿموتغذؼيمسؽلقيم-

مإضرارماظؿـػقذمومإجراءمتصقققوتم-

مدؾوبتشكقصموهؾقؾماألم-

ماخؿقورماظؾدؼؾماٌـودىم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/سؿؾقيمصـعماظؼرارمهؿوجمظـم_113

متطقؼرمبدائؾموتؼقؿفوم-

متـػقذمايؾماٌكؿورم-

متؼقؿموتغذؼيمسؽلقي-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/سؿؾقيمادبوذماظؼرارمهؿوجمظـمم_114

مإدراكمعؿطؾؾوتماظؼرارمم-

متشكقصموهؾقؾماألدؾوبم-

مإضرارماظؿـػقذمأومإجراءمتصقققوتم-

متطقؼرماظؾدائؾموتؼقؿفوم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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م:/سؿؾقيمادبوذماظؼرارمهؿوجمظـمم_115

مإدراكمعؿطؾؾوتماظؼرارمم-

متشكقصموهؾقؾماألدؾوبم-

ماخؿقورماظؾدؼؾماٌـودىم-

مطقؼرماظؾدائؾموتؼقؿفومت-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/سؿؾقيمادبوذماظؼرارمهؿوجمظـمم_116

مإدراكمعؿطؾؾوتماظؼرارمم-

متشكقصموهؾقؾماألدؾوبم-

ممتـػقذمايؾماٌكؿورم-

متطقؼرماظؾدائؾموتؼقؿفوم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/هؿوجمظـممسؿؾقيمادبوذماظؼرارم_117

مإدراكمعؿطؾؾوتماظؼرارمم-

متشكقصموهؾقؾماألدؾوبم-

متؼققؿموتغذؼيمسؽلقيم-

متطقؼرماظؾدائؾموتؼقؿفوم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اخؿقورماظؾدؼؾماٌـودىمعـمسـوصرمم_118

مصـعماظؼرارمم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ادراكمعؿطؾؾوتماظؼرارمعـمسـوصرم_119

ممصـعماظؼرارم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/تـػقذمايؾماٌكؿورمعـمسـوصرمم_

م120

مصـعماظؼرارمم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تشكقصموهؾقؾماألدؾوبمعـمسـوصر_121

ممصـعماظؼرارم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تؼققؿموتغذؼيمسؽلقيمعـمسـوصرمم_122

مصـعماظؼرارمم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مم:/تطقؼرمبدائؾموتؼققؿفومعـمسـوصر_123

ممصـعماظؼرارم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/إضرارماظؿـػقذمأومإجراءمتصقققوتمعـمسـوصرم_124

مصـعماظؼرارمم-

مادبوذماظؼرارم-

م1+2-

مءمممومذطرالمذل-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/ػلم(ماظؼراراتماٌدلذبي)عـمأغقاعماظؼراراتمم_125

محؾقلمخوصيمٌشوطؾمشرلمروتقـقيم-

محؾقلمجوػزةمعـمواضعمخدلةمدوبؼيميؾمعشوطؾمروتقـقيم-

م;عشوطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيماٌكوررموروتقـقيمايدوثم-

موععؾقعوتمشرلمطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍمعقضػمشوعضم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلم(ماظؼراراتمشرلماٌدلذبي)عـمأغقاعماظؼراراتمم_126

محؾقلمخوصيمٌشوطؾمشرلمروتقـقيم-

محؾقلمجوػزةمعـمواضعمخدلةمدوبؼيميؾمعشوطؾمروتقـقيم-

م;ٌكوررموروتقـقيمايدوثعشوطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيمام-

معقضػمشوعضموععؾقعوتمشرلمطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلم(ماظؼراراتمٌشوطؾمعفقؽؾف)عـمأغقاعماظؼراراتمم_127

محؾقلمخوصيمٌشوطؾمشرلمروتقـقيم-

محؾقلمجوػزةمعـمواضعمخدلةمدوبؼيميؾمعشوطؾمروتقـقيم-

م;وطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيماٌكوررموروتقـقيمايدوثعشم-

معقضػمشوعضموععؾقعوتمشرلمطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلم(ماظؼراراتمٌشوطؾمشرلمعفقؽؾي)عـمأغقاعماظؼراراتمم_128

ممممم.ؼؿطؾىمتدخؾمدرؼعموبشؽؾمعـودىمعقضػمحرجمشرلمعؿقضعمميؽـمانمؼؼقدماديماظؽورثيم-

محؾقلمجوػزةمعـمواضعمخدلةمدوبؼيميؾمعشوطؾمروتقـقيم-

م;عشوطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيماٌكوررموروتقـقيمايدوثم-

معقضػمشوعضموععؾقعوتمشرلمطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/موػلم(ماألزعي)معـمأغقاعماظؼراراتمم_129

ممممم.عقضػمحرجمشرلمعؿقضعمميؽـمانمؼؼقدماديماظؽورثيمؼؿطؾىمتدخؾمدرؼعموبشؽؾمعـودىم-

محؾقلمجوػزةمعـمواضعمخدلةمدوبؼيميؾمعشوطؾمروتقـقيم-

م;عشوطؾمواضقيمذاتمععؾقعوتمعؿوحيموضؾقؾيماٌكوررموروتقـقيمايدوثم-

مطوصقيمؼؿطؾىمضرارمشرلمعدلعٍعقضػمشوعضموععؾقعوتمشرلمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/وذظؽمؼعـكم(ماظؿلطدماظؿومم)معـماظظروفماظؿكمؼؿكذمسيمزؾفوماظؼرارمم_130

م;زرفمؼؿكذماظؼرارمسيمزؾفمحقٌمػـوكمغؼصمطؾرلمسيماٌعؾقعوتموانماظـؿوئٍمربوريمبغؿقضم-

األػدافمسيمزؾفومشرلمواضقيمٌؿكذماظؼرارمواٌعؾقعوتمشرلممحوظيمتؿلؿمبعدمماظقضقحماظؿوممطؿومأنم-

م.عؿقصرة

م;طوعؾمودضقؼمذاتمسوئدموغؿقفيمععؾقعيمتقصرمطوصيماٌعؾقعوتماٌطؾقبيمالدبوذماظؼرارموبشؽؾم-

مزرفمؼؿكذمسيمزؾفماظؼرارموؼؿلؿمبقضقحماشلدفموسدممطؿولماٌعؾقعوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وذظؽمؼعـكم(ماٌكوررةم)عـماظظروفماظؿكمؼؿكذمسيمزؾفوماظؼرارمم_131

م;زرفمؼؿكذماظؼرارمسيمزؾفمحقٌمػـوكمغؼصمطؾرلمسيماٌعؾقعوتموانماظـؿوئٍمربوريمبغؿقضم-

حوظيمتؿلؿمبعدمماظقضقحماظؿوممطؿومأنماألػدافمسيمزؾفومشرلمواضقيمٌؿكذماظؼرارمواٌعؾقعوتمشرلمم-

م.عؿقصرة

م;طوعؾمودضقؼمذاتمسوئدموغؿقفيمععؾقعيمعؾقعوتماٌطؾقبيمالدبوذماظؼرارموبشؽؾتقصرمطوصيماٌم-

مزرفمؼؿكذمسيمزؾفماظؼرارموؼؿلؿمبقضقحماشلدفموسدممطؿولماٌعؾقعوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وذظؽمؼعـكم(مسدمماظؿلطد)معـماظظروفماظؿكمؼؿكذمسيمزؾفوماظؼرارم/132

م;رارمسيمزؾفمحقٌمػـوكمغؼصمطؾرلمسيماٌعؾقعوتموانماظـؿوئٍمربوريمبغؿقضزرفمؼؿكذماظؼم-

حوظيمتؿلؿمبعدمماظقضقحماظؿوممطؿومأنماألػدافمسيمزؾفومشرلمواضقيمٌؿكذماظؼرارمواٌعؾقعوتمشرلمم-

م.عؿقصرة

م;طوعؾمودضقؼمذاتمسوئدموغؿقفيمععؾقعيمتقصرمطوصيماٌعؾقعوتماٌطؾقبيمالدبوذماظؼرارموبشؽؾم-

مزرفمؼؿكذمسيمزؾفماظؼرارموؼؿلؿمبقضقحماشلدفموسدممطؿولماٌعؾقعوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وذظؽمؼعـكم(ماظغؿقضماظؿومم/اإلبفوم)عـماظظروفماظؿكمؼؿكذمسيمزؾفوماظؼرارمم_133

م;قضزرفمؼؿكذماظؼرارمسيمزؾفمحقٌمػـوكمغؼصمطؾرلمسيماٌعؾقعوتموانماظـؿوئٍمربوريمبغؿم-

حوظيمتؿلؿمبعدمماظقضقحماظؿوممطؿومأنماألػدافمسيمزؾفومشرلمواضقيمٌؿكذماظؼرارمواٌعؾقعوتمشرلمم-

م.عؿقصرة

م;طوعؾمودضقؼمذاتمسوئدموغؿقفيمععؾقعيمتقصرمطوصيماٌعؾقعوتماٌطؾقبيمالدبوذماظؼرارموبشؽؾم-

مزرفمؼؿكذمسيمزؾفماظؼرارموؼؿلؿمبقضقحماشلدفموسدممطؿولماٌعؾقعوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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منقذجمؼصػمسؿؾقيمصـوسيماظؼرارموادبوذػومسيمزؾمععؾقعوتم:وػقم/مأحدممنوذجمصـعماظؼرارم_134

م.(ضراراتمعـؾك)طوعؾيم

ماظـؿقذجماظلؾقطلمظؾؼرارم-

ماظـؿقذجماظؽالدقؽلم-

ماظـؿقذجماظلقودلم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقذجمؼصػمسؿؾقوتمصـعماظؼرارمسيمزؾمربدودؼيماٌعؾقعوتمواظرذدم/مأحدممنوذجمصـعماظؼرارمم_135

مؼـرلماغؿؾوػفاظذيموٌدؼرمخيؿورمأولمبدؼؾمأعوعفموص.م(اظؼراراتماٌرضقي)احملدودم

ماظـؿقذجماظلؾقطلمظؾؼرارم-

ماظـؿقذجماظؽالدقؽلم-

مذجماظلقودلاظـؿقم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقذجمأطـرمواضعقيمظؿطقؼرماظؼرارمسيماظؾقؽيمايوظقي,ممؼعؿؿدمسؾكمتشؽقؾم/مأحدممنوذجمصـعماظؼرارمم_136

ممممممم.هوظػوتمبنيماٌدؼرؼـمالدبوذماظؼرارمسيمزؾمغؼصماٌعؾقعوتمواٌقارد

مؼراراظـؿقذجماظلؾقطلمظؾم-

ماظـؿقذجماظؽالدقؽلم-

ماظـؿقذجماظلقودلمظؾؼرارم-

مالمذلءمممومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معـمتغرلماظؾقؽيموتعؼدػومصرضمسؾكماٌـظؿيمأنمتغرلمأدؾقبمادبوذماظؼرارم_137

م.ضراراتمصردؼيمإديمضراراتمذيوسقيم-

م.ضراراتمصردؼفمإديمصردؼي-

مضراراتمذيوسقيمإديمذيوسقيم-

مضراراتمذيوسقيمإديمضراراتمصردؼي-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؼعدمذلءعشورطيماظعوعؾنيمسيمادبوذماظؼراراتمم_138

مدؾيبم-

مإجيوبلم-

م.المؼمثرمسؾكماٌـظؿيم-
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػلمKnowledge Managementعـمدورماٌعرصيمسيمادبوذماظؼراراتمإدارةماٌعرصيم_139

 

موػلمتطقؼرمأدواتموغظؿمًؾؼماٌعرصيموغشرػوموتؼوزلفوم-

متؼققؿماظؾدائؾمواخؿقورمأصضؾفوموتـػقذهمموتؼققؿفم-

ماظؼدرةمسؾكمتقزقػماٌعورفمواًدلةمألداءمعفوممععقـيم-

 عؿوحيمسيمدؾقؾمهؼقؼمػدفمععنيمػقماخؿقورمبدؼؾمعـمسدةمبدائؾم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػـوكمغقسونمعـماٌعرصيم-140

ماٌعرصيماظضؿـقيمواٌعرصيماظصرحييم-

مواظؿؽوعؾماظـؼوسيمياظـؼوصقمياٌعرصم-

مقومواظؿطقرماظؿؽـقظقجمياظؾقؽم-

ماالغؿؼوداتمواظـؿقذجماظؽالدقؽلم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مم:/ػلممشلومدورمػوممسيمذبولمدسؿمسؿؾقيماظؼرارموبـوءماٌقزةماظؿـوصلقيم_141

ماظؿكطقطم-

ماٌعرصيم-

ماظرضوبيم-

ماظؿـظقؿم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م../اظؼرارمحبوجفمإديمععؾقعوتمم_142

مسوعيم-

مذاتمغقسقيم-

مثؼوصقيم-

م...........ذطرالذلءممموم-

ػقمذبؿقسيمعـماألغشطيماظيتمتؿعؾؼمبذلتقىمادؿكداعوتماٌقاردماٌكؿؾػيمبغرضماظقصقلمإديمم_143

مأػدافمععقـي

ماظرضوبيم-

ماظؼرارم-

ماظؿـظقؿم-

ماظؿكطقطم-
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م>:/اظؿـظقؿمؼعودلممم_144

متـػقذماًطيم-

مهضرلمظؿقؼقؼماًطيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ؼظفرماظؿـظقؿمسيمسـصرؼـمعفؿنيمػؿومم_145

محؾماٌشؽؾيموادبوذماظؼرارم-

متـلقؼماىفقدموتؼلقؿماظعؿؾم-

مهؼقؼماشلدفمووجقدمبدائؾمدوسبي-

مالمذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/مؼؾقشيـمإروراشلقؽؾماظؿـظقؿلمػقمعػفقمممم_146

م.وتؼقؿموتغذؼيمسؽلقي,موتـػقذمايؾماٌكؿور,ماخؿقورماظؾدؼؾماٌـودىم-

م.ومروابطماالتصولمبقـفؿو,مواظعالضيمبنيمػذهماظقحداتم,معفومموحداتماظؿـظقؿمم-

م.اظؿلطدماظؿومموماٌكوررةموسدمماظؿلطدم-

مالذلءمممومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظرزللمظفرزبططمبقوغلمؼمػلم_147

ماشلقؽؾماظؿـظقؿلمم-

ماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظرزللم-

ماًورريماظؿـظقؿقيم-

معػفقمماشلقؽؾماظؿـظقؿلم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ظقسمعـمععطقوتماًورريماظؿـظقؿقيمم_148

متؼلقؿماظعؿؾم-

م سالضوتماإلذرافم-

م االتصولضـقاتمم-

ماظعالضوتماظرزلقيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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م:/ظقسمعـمععطقوتمػقؽؾماظؿـظقؿماظرزللمم_149

مععؿؿدمعـمررفماإلدارةم-

مؼظفرماظلؾطيم-

ممغطوقماإلذرافم-

مؼظفرماظعالضوتماظرزلقي-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/مقؿلماظرزللمومواشلقؽؾماظؿـظقؿلمشرلماظرزللاظػرقمبنيماشلقؽؾماظؿـظ_150

م

ماشلقؽؾماظؿـظقؿلمشرلماظرزللماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظرزلل

م

ممذبؿقسيماظعالضوتمشرلماظرزلقيمبنيمأسضوءماٌـظؿيمؼظفرماظعالضوتماظرزلقي

ممالمؼالحظمسيماٌـظؿيمؼظفرماظعالضوتماظرزلقيم

مماإلدارةشرلمععؿؿدمعـمررفممععؿؿدمعـمررفماإلدارة

ممالمؼؿضؿـماظلؾطيمؼظفرماظلؾطي

م

م:/ػقم ظفمدورمػوممسيمأداءماٌـظؿوتمإذامسرفماٌدؼرمادؿعؿوظفم_151

ماشلقؽؾماظؿـظقؿل-

ماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظرزللم-

ماشلقؽؾماظؿـظقؿلمشرلماظرزلل-

ماًورريماظؿـظقؿقيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؿـظقؿلمسؾكمسـصرؼـمػوعنيمػؿومؼعؿؿدماشلقؽؾمم_152

معقاردمبشرؼيموعقاردماضؿصودؼيموتـوصلقيم-

ماٌعرصيماظضؿـقيمواٌعرصيماظؿـوصلقيم-

م.اظؿصؿقؿماظقزقػلمواشلقؽؾماظؿـظقؿلمم-

م.اظؿصؿقؿماظقزقػلمواظؿكصصماظقزقػلم-

م

م

م

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/ػقمماٌرتؾطيمبقزقػيمععقـيهدؼدماٌلموظقوتماظػردؼيمم_153

معػفقمماشلقؽؾماظؿـظقؿلم-

ماظؿكصصماظقزقػل-

مماظؿصؿقؿماظقزقػل-

ماٌعرصيماظضؿـقي-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :/ػقمعلؿقىمتؼلقؿماٌفوممسيماٌـظؿيمإديمعؽقغوتمأومعفوممصغرلةم_154

ماظؿصؿقؿماظقزقػل-

ماظؼراراتماٌدلذبيم-

ماظقزقػلاظؿكصصم-

معراحؾمصـعماظؼرار-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ومؼؼصدمبفم(متدوؼرماظعؿؾم)متعؿؾماٌـظؿيمسؾكمم_155

مزؼودةماٌفوممواٌلموظقوتموطذظؽمبزؼودةماظرضوبيمواظصالحقوتم-

مهدؼدماٌلموظقوتماظػردؼيماٌرتؾطيمبقزقػيمععقـيم-

مبنضوصيمسددمعـماٌلموظقوتم-

مهرؼؽماظعوعؾنيمعـموزقػيمإديمأخرىمسيمغػسماظؿكصصم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ومؼؼصدمبفم(متقدقعماظعؿؾم)متعؿؾماٌـظؿيمسؾكمم_156

مزؼودةماٌفوممواٌلموظقوتموطذظؽمبزؼودةماظرضوبيمواظصالحقوتم-

مهدؼدماٌلموظقوتماظػردؼيماٌرتؾطيمبقزقػيمععقـيم-

مسددمعـماٌلموظقوتبنضوصيمم-

مهرؼؽماظعوعؾنيمعـموزقػيمإديمأخرىمسيمغػسماظؿكصصم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ومؼؼصدمبفم(مإثراءماظعؿؾ)متعؿؾماٌـظؿيمسؾكمم_157

مزؼودةماٌفوممواٌلموظقوتموطذظؽمبزؼودةماظرضوبيمواظصالحقوتم-

مهدؼدماٌلموظقوتماظػردؼيماٌرتؾطيمبقزقػيمععقـيم-

مبنضوصيمسددمعـماٌلموظقوتم-

مهرؼؽماظعوعؾنيمعـموزقػيمإديمأخرىمسيمغػسماظؿكصصم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/ىمعـماظشؽؾمسؾكمأيمأدوسممتماظؿقزؼعماظقزقػلمداخؾماٌـظؿي/بقــم_158

م

م

م

 ماظقزقػلم-

مماٌـؿٍم-

ماظزبوئـمم-

ماىغراسيمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م_159

م

م

 اظقزقػلمم-

مماٌـؿٍم-

ماظزبوئـمم-

ماىغراسيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م

م

 اظقزقػلمم-

ماٌـؿٍمم-

مماظزبوئـم-

ماىغراسيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_161

م

م

 اظقزقػلمم-

ماٌـؿٍمم-

ماظزبوئـمم-

ماىغراسيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ
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م

م

 مسؿؾقيماإلغؿوج -

م اظؿـظقؿماٌكؿؾط -

مماٌصػقسياشلقؽؾم -

مماظشؾؽلاشلقؽؾم -

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_163

م

م

 مسؿؾقيماإلغؿوج -

م اظؿـظقؿماٌكؿؾط -

 اٌصػقسياشلقؽؾم -

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

مم -
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م

م

 مسؿؾقيماإلغؿوج -

م اظؿـظقؿماٌكؿؾط -

مماٌصػقسياشلقؽؾم -

 ماظشؾؽلاشلقؽؾم -

م

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظقزقػلمداخؾماٌـظؿيموؼعـكمؼعؿدلمأحدمأدسماظؿقزؼعم(مOutsourcing)اٌصطؾحمم_165

 مسؿؾقيماإلغؿوج -

م اظؿـظقؿماٌكؿؾط -

مماٌصػقسياشلقؽؾم -

مماظشؾؽلاشلقؽؾم -

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/أيمعـمػذهماظعؾوراتمأصحمم_166

م(أ

متػقضماٌلموظقيموالمتػقضماظلؾطيم-م

 .تػقضماظلؾطيموالمتػقضماٌلموظقيم-

مذيقعماظعؾوراتمخورؽيم- 

مذيقعفومصقققي-

م

م
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مم_(ب

متؿدصؼماظلؾطيموبوووهماٌلؿقؼوتماظعؾقومم-

ماظلؾطيمثوبؿيموعؿشوبففمسيمذيقعماٌلؿقؼوتم-

مذيقعفومصقققيم-

متؿدصؼماظلؾطيمرأدقوموبوووهماٌلؿقؼوتماظدغقوم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تػقؼضماظلؾطيمؼعـكم_167

مأيمتـؿؼؾمطؾفومإظلمذكصمسيمعلؿقىمإداريمأدغكم-

مؼـؿؼؾمجزيمعـفومإديمذكصمسيمعلؿقىمإداريمأسال-

مأيمؼـؼؾمجزءمعـفومإديمذكصمسيمعلؿقىمإداريمأدغكم-

متـؿؼؾمطؾفومإديمذكصمسيمعلؿقىمإداريمأسالم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼؿؿؿعمبفماٌدؼرمالدبوذماظؼرارموإصدارماألواعرمودبصقصمػلمايؼماظرزللمواظؼوغقغلماظذيمم_168

ماٌقاردمبفدفماظقصقلمإديمأػدافماٌـظؿي

معػفقمماإلدارةم-

ماظؿكطقطم-

ماٌـظؿيم-

مماظلؾطيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وتعـك(ماظلؾطيماٌؾوذرةم)معـمأغقاعماظلؾطيمم_169

تظفرمسيمذؽؾممػلمدؾطيمتـػقذؼي.مفموتؿضؿـمحؼفمسيمأنمتـػذمأواعرهوػلمدؾطيماٌدؼرمسؾكمعرؤودقم-

م;سالضيمسؿقدؼي

مرلتظفرمسيمذؽؾمسالضيمش(مشرلمتـػقذؼي)تؿؿـؾمسيمحؼمتؼدؼؿماالدؿشورةمواظرأيموظقلًمإظزاعقيمم-

مسؿقدؼي

م.ػلمدؾطيمعؿلتقيمعـماظقزقػيمغػلفومتظفرمسيمذؽؾمسالضيمشرلمسؿقدؼيم-

ػلمايؼماظرزللمواظؼوغقغلماظذيمؼؿؿؿعمبفماٌدؼرمالدبوذماظؼرارموإصدارماألواعرمودبصقصماٌقاردمم-

مبفدفماظقصقلمإديمأػدافماٌـظؿي

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م
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م

م:/وتعـك(ماظلؾطيماالدؿـؿورؼيم)معـمأغقاعماظلؾطيمم_170

تظفرمسيمذؽؾممػلمدؾطيمتـػقذؼي.محؼفمسيمأنمتـػذمأواعرهموػلمدؾطيماٌدؼرمسؾكمعرؤودقفموتؿضؿـم-

م;سالضيمسؿقدؼي

مرلتظفرمسيمذؽؾمسالضيمش(مشرلمتـػقذؼي)تؿؿـؾمسيمحؼمتؼدؼؿماالدؿشورةمواظرأيموظقلًمإظزاعقيمم-

مسؿقدؼي

م.ػلمدؾطيمعؿلتقيمعـماظقزقػيمغػلفومتظفرمسيمذؽؾمسالضيمشرلمسؿقدؼيم-

ػلمايؼماظرزللمواظؼوغقغلماظذيمؼؿؿؿعمبفماٌدؼرمالدبوذماظؼرارموإصدارماألواعرمودبصقصماٌقاردمم-

مبفدفماظقصقلمإديمأػدافماٌـظؿي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وتعـك(ماظلؾطيماظقزقػقيم)معـمأغقاعماظلؾطيمم_171

تظفرمسيمذؽؾممػلمدؾطيمتـػقذؼي.مسيمأنمتـػذمأواعرهوػلمدؾطيماٌدؼرمسؾكمعرؤودقفموتؿضؿـمحؼفمم-

م;سالضيمسؿقدؼي

مرلتظفرمسيمذؽؾمسالضيمش(مشرلمتـػقذؼي)تؿؿـؾمسيمحؼمتؼدؼؿماالدؿشورةمواظرأيموظقلًمإظزاعقيمم-

مسؿقدؼي

م.ػلمدؾطيمعؿلتقيمعـماظقزقػيمغػلفومتظفرمسيمذؽؾمسالضيمشرلمسؿقدؼيم-

ػلمايؼماظرزللمواظؼوغقغلماظذيمؼؿؿؿعمبفماٌدؼرمالدبوذماظؼرارموإصدارماألواعرمودبصقصماٌقاردمم-

مبفدفماظقصقلمإديمأػدافماٌـظؿي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اٌؼصقدمبفوممتظفرمسيمذؽؾمسالضيمسؿقدؼيمػلمدؾطيمتـػقذؼيم_172

ماظلؾطيماٌؾوذرةم-

مؼياظلؾطيماالدؿـؿورم-

ماظلؾطيماظقزقػقيم-

معػفقمماظلؾطيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اٌؼصقدمبفومممسؿقدؼيرلتظفرمسيمذؽؾمسالضيمش_173

ماظلؾطيماٌؾوذرةم-

ماظلؾطيماالدؿـؿورؼيم-

ماظلؾطيماظقزقػقيم-

م3+2م-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م

م:/عؼصقدمبفوم(ماظلؾطيماٌرطزؼيم)م_174

م.وػقموؿقعموترطقزمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسيماٌلؿقىماألسؾكمعـماإلدارة-

موػقمتقزؼعمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسؾكمذيقعماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمسيماٌـظؿي-

واجىماظػردماظعوعؾمسيماٌـظؿيمألداءمعفومموأغشطيمخصصًمظفمضؿـماظلؾطيماظيتمعـقًمظف,موػلم-

معؽوصؽيمشلو

عوعؾنيمسيماٌـظؿيمواظذؼـمظدؼفؿمدؾطيموعلموظقيمربددةمععرضنيمظؿؼدؼؿمتؼورؼرمتدلرمأدؾوبماألصرادماظ-

م.اظـؿوئٍماظيتمتقصؾقامإظقفو

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عؼصقدمبفوم(ماظلؾطيماظالعرطزؼيم)م_175

م.رةوػقموؿقعموترطقزمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسيماٌلؿقىماألسؾكمعـماإلدا-

موػقمتقزؼعمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسؾكمذيقعماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمسيماٌـظؿي-

واجىماظػردماظعوعؾمسيماٌـظؿيمألداءمعفومموأغشطيمخصصًمظفمضؿـماظلؾطيماظيتمعـقًمظف,موػلم-

معؽوصؽيمشلو

أدؾوبمماألصرادماظعوعؾنيمسيماٌـظؿيمواظذؼـمظدؼفؿمدؾطيموعلموظقيمربددةمععرضنيمظؿؼدؼؿمتؼورؼرمتدلر-

م.اظـؿوئٍماظيتمتقصؾقامإظقفو

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عؼصقدمبفوم(ماٌلموظقي)م_176

م.وػقموؿقعموترطقزمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسيماٌلؿقىماألسؾكمعـماإلدارة-

موػقمتقزؼعمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسؾكمذيقعماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمسيماٌـظؿي-

اظعوعؾمسيماٌـظؿيمألداءمعفومموأغشطيمخصصًمظفمضؿـماظلؾطيماظيتمعـقًمظف,موػلممواجىماظػرد-

معؽوصؽيمشلو

األصرادماظعوعؾنيمسيماٌـظؿيمواظذؼـمظدؼفؿمدؾطيموعلموظقيمربددةمععرضنيمظؿؼدؼؿمتؼورؼرمتدلرمأدؾوبم-

م.اظـؿوئٍماظيتمتقصؾقامإظقفو

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م

م

م
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م:/عؼصقدمبفوم(ماٌلوءظي)م_177

م..ممموػقمغؼؾمأومدبقؼؾمصالحقوتماومدؾطوتمجزئقيمإديمذكصمسيمعلؿقىمإداريمأدغك-

موػقمتقزؼعمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسؾكمذيقعماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمسيماٌـظؿي-

لمواجىماظػردماظعوعؾمسيماٌـظؿيمألداءمعفومموأغشطيمخصصًمظفمضؿـماظلؾطيماظيتمعـقًمظف,موػ-

معؽوصؽيمشلو

األصرادماظعوعؾنيمسيماٌـظؿيمواظذؼـمظدؼفؿمدؾطيموعلموظقيمربددةمععرضنيمظؿؼدؼؿمتؼورؼرمتدلرمأدؾوبم-

م.اظـؿوئٍماظيتمتقصؾقامإظقفو

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عؼصقدمبفم(ماظؿػقؼضم)م_178

م..مممسيمعلؿقىمإداريمأدغكوػقمغؼؾمأومدبقؼؾمصالحقوتماومدؾطوتمجزئقيمإديمذكصم-

موػقمتقزؼعمدؾطوتمادبوذماظؼرارمسؾكمذيقعماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمسيماٌـظؿي-

واجىماظػردماظعوعؾمسيماٌـظؿيمألداءمعفومموأغشطيمخصصًمظفمضؿـماظلؾطيماظيتمعـقًمظف,موػلم-

معؽوصؽيمشلو

نيمظؿؼدؼؿمتؼورؼرمتدلرمأدؾوبماألصرادماظعوعؾنيمسيماٌـظؿيمواظذؼـمظدؼفؿمدؾطيموعلموظقيمربددةمععرض-

ماظـؿوئٍماظيتمتقصؾقامإظقفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سـدمتػقؼضمسددمطؾرلمعـماظعوعؾنيمسيمصـعماظؼرارمؼعؿدلماظؼرارمعـممنقذج_179

 اظلؾقطل -

  vroom jago قذجمن-

مطالدقؽل منقذج -

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعرؼػممسؿؾقيماظؿلثرلمسيماآلخرؼـموجعؾفؿمأطـرماظؿزاعومبوٌفومم_180

ماظؼوئدم-

ماظؼقودةم-

ماظؿلثرلم-

ماإلدارةم-

م:/تعرؼػممعـمؼمثرمسيمدؾقكماآلخرؼـمصقؿومؼؿعؾؼمبلداءماظعؿؾمدونمضقةمأومإطراه_181

ماظؼوئدم-

ماظؼقودةم-

ماظؿلثرلم-

ماظلؿوتم-
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعرؼػمربووظيمتغقرلمدؾقكماآلخرؼـمبوسؿؿودمأدؾقبمأومأطـرم_182

ماإلدارةم-

ماظؼقودةم-

ماظؿلثرلم-

ماظلؿوتم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:اٌشوطؾمتعرؼػمماظؼدرةمسؾكمادبوذماظؼرارماظلؾقؿموحؾ_183

ماإلدارةم-

ماظؼقودةم-

ماظؿلثرلم-

ماظلؿوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؼقودةمػلمم_184

مربووظيمتغقرلمدؾقكماآلخرؼـمبوسؿؿودمأدؾقبمأومأطـرم-

م.سؿؾقيماظؿلثرلمسيماآلخرؼـموجعؾفؿمأطـرماظؿزاعومبوٌفومم-

م.اظؼدرةمسؾكماظؿلثرلمسيماآلخرؼـمودصعفؿمسبقماشلدفم-

م3+2م-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/أيمعـماظعؾوراتماظؿوظقيمأصحمم_185

م.المدبؿؾػماإلدارةمسـماظؼقودةمم-

مطؾمعدؼرمعـماظضروريمأنمؼؽقنمضوئدمم-

 اٌدؼرمظقسمبوظضرورةمضوئدامواظؼوئدمظقسمبوظضرورةمعدؼرام-

مالمميؽـمأنمؼؽقنماظؼوئدمعدؼرمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعدمعـماظـظرؼوتماألوديمسيمذبولماظؼقودةم_186

ماظـظرؼوتماظلؾقطقيمم-

مماظـظرؼوتماظؿؼؾقدؼيم-

مغظرؼيماظشؾؽيماإلدارؼي-

ماظـظرؼوتماٌقضػقيمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/تعدمعـمأػؿماظـظرؼوتماظؿؼؾقدؼيمم_187

م.رؼيماظلؿوتغظم-

م.مغظرؼيماظرجؾماظعظقؿم-

م.درادوتمعقشقغونم-

م.اظـظرؼوتماٌقضػقيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعدمعـمأػؿماظـظرؼوتماظؿؼؾقدؼيم_188

م.اظـظرؼوتماٌقضػقي.م-

م.غظرؼيماظشؾؽيماإلدارؼيمم-

م.درادوتمعقشقغونم-

ممغظرؼيماظلؿوتم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/غظرؼيماظرجؾماظعظقؿمػلمم_189

 اغطؾؼًمػذهماظـظرؼيمعـمهؾقؾمذكصقوتمضودةمسلؽرؼنيمودقودقنيمعؿؿقزؼـ;مم-

متعؿدلمأنماظؼوئدمذكصمسظقؿ;م-

م;تػذلضمأنمػذهماظعظؿيمغؿقفيمٌقػؾيموضدراتمخورضيمجوءتمشلمالءماألذكوصمبوظػطرةمواظقراثيم-

ممذيقعمعومذطرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظؼوئدمػقمذكصمسظقؿموؼؿؿؿعممبشكصقيمطورؼزعقيمطؾرلة,محيظكمبقالءماظـوسموؼـؼودونمرقسومم_190

م:/حلىمغظرؼيممظؿقؼقؼمإنوزاتمسظقؿي

ماظـظرؼوتماٌقضػقيم-

م.درادوتمعقشقغونم-

مغظرؼيماظلؿوتم-

م.غظرؼيماظرجؾماظعظقؿمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/إديماألصقلم"ماظؽورؼزعوم"مترجعمأصقلمطؾؿيمم_191

م.اظػوردقيمم-

م.اشلـدؼيمم-

م.اظروعوغقيمم-

مماظققغوغقيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م(عفؿ)م:/ممػقام"مماظؽورؼزعو"مععـكمعصطؾحممم_192

م.اظرجؾماظعظقؿمم-

م.اإلدارةم-

م.مصـماظؼقودةم-

م.اشلؾيمأوماٌقػؾيمعـماهللمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؿؿـؾمسيماظشكصقيماىذابيماوماٌمثرةماظيتممتؿؾؽماظؼدرةمسؾكماظؿلثرلماالجيوبلمسيماالخرؼـمم_193

مقنبوظراحيمواالرؿؽـونماديماظشكصموؼػؿقونمؼشعرمصوألذكوصم.سـمررؼؼماظؿقاصؾمععفؿمصؽرؼوموسورػقو

م.بفمقنوؼـؼمقبفؿظفمضؾ

ماظـظرؼيماظلؾقطقيم-

ماظلؿوتم-

ماظؽورؼزعوم-

مدرادوتمعقشقغونم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مؼؿؿؿعمبفوماظؼوئداظلؿوتماظيتممػذهماظـظرؼيمترطزمسؾكمذبؿقعم_194

م...مماألعوغيمواالدؿؼوعي,مواظـؼيمبوظـػس,موايلؿ,مودرجيمسوظقيمعـماظذطوء,مواظشعقرماظعوظلمبوٌلموظقي,م

ماظـظرؼيماظلؾقطقيم-

ممغظرؼيماظلؿوتم-

ماظؽورؼزعوم-

مدرادوتمعقشقغونم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعرؼػممذبؿقسيماًصوئصمواظصػوتماظيتمميؿؾؽفوماظؼوئدم_195

ماالدارةم-

ماظؼقودةم-

ماظؼوئدم-

مماظلؿوتم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م
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ػلمغظرؼوتمسدؼدةمضدعًمسيمإرورمربووظيمتػلرلمزوػرةماظؼقودةمسؾكمأدوسمدراديمدؾقكموأصعولم_196

م:/ؼؼصدمبفومموخصوئصفماظؼوئدمبدالمعـمدراديمزلوتف

ماظـظرؼيماظلؾقطقيم-

مغظرؼيماظلؿوتمم-

ماظؽورؼزعوم-

مدرادوتمعقشقغونم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وتعـكم(مLeadership Styles)اظؼقودةمأحدمغظرؼوتمم_197

م.غظرؼيماظلؿوتم-

م.غظرؼيماظرجؾماظعظقؿمم-

م.غظرؼيماظشؾؽيماإلدارؼيمم-

م.اظـظرؼوتماظلؾقطقيمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تؿؽؾؿماظـظرؼيماظلؾقطقيمسـم_198

مأغقاعماظؼقودةم-

مدرجوتماظؼقودةمم-

مدؾقطقوتماظؼقودةمم-

مأدوظقىماظؼقودةم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/أحدمصروعماظـظرؼيماظلؾقطقيمم_200

مغظرؼيماظرجؾماظعظقؿمم-

 درادوتمعقشقغونمم-

مMouton ومBlakeاظشؾؽيماإلدارؼيمظـممم-

م2+1م-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.عقشقغونوػلمذبؿقسيمعـماظدرادوتمضوممبفومبوحـقنمعـمجوععيمم_201

مMouton ومBlakeاظشؾؽيماإلدارؼيمظـممم-

مغظرؼيمعودؾقمم-

مدرادوتمعقشقغونم-

ممYوغظرؼي Xغظرؼيم-

م
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م:/ترتؽزمدرادوتمعقشقغونمسؾكمسـصرؼـمػوعنيمػؿوممم_202

ماظؿـظقؿمواظرضوبيمم-

ماٌفوراتمواظؼقودةمم-

ماألدوظقىمواظلؿوتمم-

ماظعؿؾمواظعوعؾنيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/األدؾقبماألطـرمصوسؾقيمسيمدرادوتمعقشقغونمػقماألدؾقبماظذيمؼعؿؿدمسؾكمم_203

ماٌدراءمم-

ماإلدارةمم-

ماظعؿؾمم-

مماظعوعؾنيم-

مــــــــــــــــــــــــــــ

م:/غظرؼيماظشؾؽيماإلدارؼيمظـمم_204

مػـريمصوؼقلم-

مظقؾقونمومصراغؽم-

مvroom jagoم-

م MoutonومBlakeم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـمعلؿقىماالػؿؿوممبوظػردمؼـؿٍمسـمذظؽم(مم9:مم1)إذامطونمعلؿقىماالػؿؿوممم_205

مماظؼوئدماجؿؿوسلم-

ماظؼوئدماالدؿؾداديم-

ماظؼوئدماٌـوظل-

ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـمعلؿقىماالػؿؿوممبوظػردمؼـؿٍمسـمذظؽم(مم1:مم5)ماالػؿؿوممبوٌفؿيإذامطونمعلؿقىمم_206

ماظؼوئدماٌفؿؾم-

ماظؼوئدماالدؿؾداديم-

ماظؼوئدماٌـوظلم-

ماظؼوئدماظقدط-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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م:/عـمعلؿقىماالػؿؿوممبوظػردمؼـؿٍمسـمذظؽم(م9:م9)إذامطونمعلؿقىماالػؿؿوممبوٌفؿيمم_207

ماظؼوئدماٌفؿؾم

ماظؼوئدماالدؿؾداديم-

مماظؼوئدماٌـوظل-

ماظؼوئدماظقدط-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـمعلؿقىماالػؿؿوممبوظػردمؼـؿٍمسـمذظؽم(م1:مم1)مإذامطونمعلؿقىماالػؿؿومم_208

مماظؼوئدماٌفؿؾم-

ماظؼوئدماالدؿؾداديم-

ماظؼوئدماٌـوظلم-

ماظؼوئدماظقدط-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـمعلؿقىماالػؿؿوممبوظػردمؼـؿٍمسـمذظؽمم1:مم9إذامطونمعلؿقىماالػؿؿوممم_209

ماظؼوئدماٌفؿؾم

ماظؼوئدماالدؿؾداديم-

ماظؼوئدماٌـوظلم-

ماظؼوئدماظقدط-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صوظؼقودةمدبؿؾػم.مدةمظؽؾماٌمدلوتمواٌـظؿوتالمؼقجدممنطمواحدمظؾؼقو)حلىمأيمغظرؼيم_210

م(م:/.حلىماٌقضػمألغفومذبؿقسيمعـمعؿغرلاتمزرصقي

ماظـظرؼيماظؿؼؾقدؼيم-

مغظرؼيماظلؿوتم-

ماظـظرؼيماإلدارؼيمم-

ماظـظرؼيماٌقضػقيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أػؿممذبؿقسيمعـمعؿغرلاتمزرصقيصوظؼقودةمدبؿؾػمحلىماٌقضػمألغفومحلىماظـظرؼيماٌقضػقيمم_211

م:/ػذهماٌؿغرلات

م تقجفوتمودؾقكماإلدارةماظعؾقوم-

م إدذلاتقفقيموثؼوصيماٌـظؿيم-

م خدلةماظؼوئدموذكصقؿفم-

مذيقعمعومذطرم-
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مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تعدمغظرؼيمعـماظـظرؼيماٌقضػقيمم_212

 مظلؾقكماظؼوئدمTannenbaumوممSchmidtغظرؼيمسلقدتموتـؿؾقمم -

ماظـظرؼيماظؿػوسؾقيم -

مغظرؼيماٌلورماشلدفم -

 مVroom-Jago Theoryجوشقم-غظرؼيمصروم -

مذيقعمعومذطر -

م مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ملؾقطقوتمزبؿؾػيمظؾؼوئدموصؼظعصػقصيم(TannenbaumوممSchmidt)موضعماظؾوحـون    _213

متلثرهمخبصوئصماٌرؤودنيم-

مخصوئصماٌقضػم-

مخصوئصفمطؿدؼرمأومضوئدم-

مذيقعمعومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيمإرورمػذهماظـظرؼيماظؼقودةمػلمسؿؾقيمغوويمسـمتػوسؾمظؿلثرلمعؿؾودلمبنيمثالثمأبعودمعفؿيمم_214

مموػلماظؼوئدمواٌرؤودنيمورؾقعيماٌقضػ

 مظلؾقكماظؼوئدمTannenbaumوممSchmidtغظرؼيمسلقدتموتـؿؾقممم-

مماظـظرؼيماظؿػوسؾقيم-

مغظرؼيمعلورماشلدفمم-

مVroom-Jago Theoryجوشقم-غظرؼيمصرومم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأدودفومأنماظؼوئدماألصضؾمػقماظذيمؼلؿطقعمردؿمعلوراتمممتمتطقؼرػومعـمررفمروبرتمػووسم_215

م.واضقيمظؾؿرؤودنيمظغرضماظقصقلمإديمأػدافماٌـظؿي

 مظلؾقكماظؼوئدمTannenbaumوممSchmidtغظرؼيمسلقدتموتـؿؾقممم-

ماظـظرؼيماظؿػوسؾقيمم-

ممغظرؼيمعلورماشلدفم-

مVroom-Jago Theoryجوشقم-غظرؼيمصرومم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م
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م:/وػذامؼعـكم(مضقودةمتقجفقي)محلىمربرتمػووسمػـوكمأربعمأمنوطمظؾؿدراءمعـفومم_216

محيؿوجماٌرؤوسماديمتقجقفموععرصيمعوذاموطقػمؼـفزماظعؿؾم-

مجيىمجعؾماظعؿؾماطـرمعؿعيموععوعؾيمبوظؿلوويمواحذلامم-

ماداءموازفورماظـؼيمتقضعماػدافمتـرلماظؿقديموععوؼرلم-

متؼقممسؾكمأدوسمدعٍماظعوعؾنيمسيمسؿؾقيمادبوذماظؼرارموادؿشورتفؿمورؾىماضذلاحوػؿم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػذامؼعـكم(مضقودةمعلوغدة)محلىمربرتمػووسمػـوكمأربعمأمنوطمظؾؿدراءمعـفومم_217

ماظعؿؾحيؿوجماٌرؤوسماديمتقجقفموععرصيمعوذاموطقػمؼـفزمم-

مجيىمجعؾماظعؿؾماطـرمعؿعيموععوعؾيمبوظؿلوويمواحذلامم-

متقضعماػدافمتـرلماظؿقديموععوؼرلماداءموازفورماظـؼيم-

متؼقممسؾكمأدوسمدعٍماظعوعؾنيمسيمسؿؾقيمادبوذماظؼرارموادؿشورتفؿمورؾىماضذلاحوػؿم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػذامؼعـكم(مضقودةمعؿقجفيمظالنوزم)مظؾؿدراءمعـفوممحلىمربرتمػووسمػـوكمأربعمأمنوطم_218

محيؿوجماٌرؤوسماديمتقجقفموععرصيمعوذاموطقػمؼـفزماظعؿؾم-

مجيىمجعؾماظعؿؾماطـرمعؿعيموععوعؾيمبوظؿلوويمواحذلامم-

متقضعماػدافمتـرلماظؿقديموععوؼرلماداءموازفورماظـؼيم-

ماظؼرارموادؿشورتفؿمورؾىماضذلاحوػؿتؼقممسؾكمأدوسمدعٍماظعوعؾنيمسيمسؿؾقيمادبوذمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػذامؼعـكم(مضقودةمتشورطقف)محلىمربرتمػووسمػـوكمأربعمأمنوطمظؾؿدراءمعـفومم_219

محيؿوجماٌرؤوسماديمتقجقفموععرصيمعوذاموطقػمؼـفزماظعؿؾم-

مجيىمجعؾماظعؿؾماطـرمعؿعيموععوعؾيمبوظؿلوويمواحذلامم-

مقضعماػدافمتـرلماظؿقديموععوؼرلماداءموازفورماظـؼيتم-

متؼقممسؾكمأدوسمدعٍماظعوعؾنيمسيمسؿؾقيمادبوذماظؼرارموادؿشورتفؿمورؾىماضذلاحوػؿم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/مسؾكمأدوسم(Vroom-Jago Theoryجوشقم-صروم)مغظرؼيمتؼقم_220

مالمذلءمممومذطرمم-

م4+3م-

مؼوئدمسؾكماخؿقورماألدؾقبماألصضؾمالدبوذماظؼرارمبصددمعشؽؾيمععقـيمعلوسدةماظم-

م.وعدىمعشورطيماٌرؤودنيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/بـمسدةمأمنوطمظإلدارةمعـفوم(مجوشق-صروم)متؿؿقزمغظرؼيمم_221

مضرارماظلؾطيم-

مضرارمادؿشوريم-

مضرارمذبؿقسيمم-

مذيقعمعومذطرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/جوشقمػقمم-ضرارماظلؾطيمحلىمغظرؼيمصرومم_222

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمثؿمؼعؾـفمظؾؿرؤودنيم-

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمبعدمتشوورمععماٌرؤودنيم-

مضرارمخيذهماٌرؤودنيمبؿػقؼضمعـمررفماظؼوئدم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/جوشقمػقمم-اظؼرارماالدؿشوريمحلىمغظرؼيمصرومم_223

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمثؿمؼعؾـفمظؾؿرؤودنيم-

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمبعدمتشوورمععماٌرؤودنيم-

مضرارمخيذهماٌرؤودنيمبؿػقؼضمعـمررفماظؼوئدم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/جوشقمػقمم-ضرارمذبؿقسيمحلىمغظرؼيمصرومم_224

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمثؿمؼعؾـفمظؾؿرؤودنيم-

مضرارمؼؿكذهماظؼوئدمبعدمتشوورمععماٌرؤودنيم-

مضرارمخيذهماٌرؤودنيمبؿػقؼضمعـمررفماظؼوئدم-

مالمذلءمممومذطرمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػقمعػفقمممواظذيمؼـرلماظرشؾيمظؾعؿؾمواالنوزماإلغلونكماظـوبعمعـمداخؾماظعوعؾماحملرم_225

معػفقمماظدصوعم-

معػفقممايوجيم-

معػفقممايوصزمم-

متعرؼػمايوصزم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/ػقمعػفقمممرشؾيمعؾقيمإلذؾوعمغؼصماومسقزمععنيمظدىماظػردم_226

معػفقمماظدصوعم-

مايوجيمعػفقمم-

معػفقممايوصزمم-

متعرؼػمايوصزم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػقمعػفقممماظدواصعموهؼقؼماالدؿفوبيمشلومإثورةعمثرمخورجلمشرضفمم_227

معػفقمماظدصوعم-

معػفقممايوجيم-

ممعػفقممايوصزم-

متعرؼػمايوصزم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممورديمإدارؼيمتفدفمظؾؿلثرلمسؾكماظعوعؾنيمعـمخاللمهرؼؽماظدواصعمواظرشؾوتموايوجوتمموػقم_228

م:/مظغرضمإذؾوسفوموجعؾفؿمعلؿعدؼـمظؿؼدؼؿمأصضؾمعومظدؼفؿمظؿقؼقؼمأػدافماٌـظؿي

معػفقمماظدصوعم-

معػفقممايوجيم-

معػفقممايوصزمم-

متعرؼػمايوصزم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مظقسمعـمغظرؼوتماظؿقػقزمم_229

مغظرؼيماحملؿقىمم-

مغظرؼيماٌلورم-

مغظرؼيماظؿعزؼزم-

ممغظرؼيماظرجؾماظعظقؿم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/غظرؼيماحملؿقىمتؿلظػمعـمأربعمغظرؼوتمعـفومم_230

مغظرؼيمايوجوتماٌؽؿلؾيم-

م(ػرعقيمايوجوت)مغظرؼيمعودؾقمم-

م2+1م-

مغظرؼيماٌلورم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/غظرؼيماحملؿقىمتؿلظػمعـمأربعمغظرؼوتمعـفومم_231

مغظرؼيماٌلورم-

 ERGغظرؼيمم-

مغظرؼيمػرزبرغم-

م3+2م-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـفوممغظرؼيماٌلورممتؿلظػمعـمثالثمغظرؼوتم_232

مغظرؼيمهدؼدماشلدفمم-

مغظرؼيماظؿقضعمم-

مغظرؼيماظعداظيم-

ممذيقعمعومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػكممم(مغظرؼيمهدؼدماشلدف)غظرؼيماٌلورمتؿلظػمعـمثالثمغظرؼوتمعـفومم_233

ـمبنيمذبؿقسيمعـماظؾدائؾموضؿـمطقػقيماخؿقورمدؾقطقوتمععقـيمعـمضؾؾماظعوعؾنيمألداءمسؿؾمععنيمعم-

مدقوقمهؼقؼمحوجوتمأدودقي

مترطزمسؾكمإدراكماظػردمظؽقػقيمععوعؾؿفمبعداظيمضقودومععماآلخرؼـم-

متػذلضمػذهماظـظرؼيماظؿقػقزمم-

األػدافماٌـشقرةمعـمضؾؾماٌـظؿيمواظيتمؼلعكماإلصرادمظؿقؼقؼفومتؽقنمربػزةمشلؿمإذاموضعًمم-

 م.بػعوظقيبشؽؾمدؾقؿمومتمإدارتفوم

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/وػكممم(مغظرؼيماظؿقضعم)غظرؼيماٌلورمتؿلظػمعـمثالثمغظرؼوتمعـفومم_234

طقػقيماخؿقورمدؾقطقوتمععقـيمعـمضؾؾماظعوعؾنيمألداءمسؿؾمععنيمعـمبنيمذبؿقسيمعـماظؾدائؾموضؿـمم-

مدقوقمهؼقؼمحوجوتمأدودقي

ماظػردمظؽقػقيمععوعؾؿفمبعداظيمضقودومععماآلخرؼـترطزمسؾكمإدراكمم-

ممتػذلضمػذهماظـظرؼيماظؿقػقزم-

األػدافماٌـشقرةمعـمضؾؾماٌـظؿيمواظيتمؼلعكماإلصرادمظؿقؼقؼفومتؽقنمربػزةمشلؿمإذاموضعًمم-

 م.بشؽؾمدؾقؿمومتمإدارتفومبػعوظقي

ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م
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م:/وػكممم(مغظرؼيماظعداظيم)تؿلظػمعـمثالثمغظرؼوتمعـفوممغظرؼيماٌلورم_235

طقػقيماخؿقورمدؾقطقوتمععقـيمعـمضؾؾماظعوعؾنيمألداءمسؿؾمععنيمعـمبنيمذبؿقسيمعـماظؾدائؾموضؿـمم-

مدقوقمهؼقؼمحوجوتمأدودقي

مترطزمسؾكمإدراكماظػردمظؽقػقيمععوعؾؿفمبعداظيمضقودومععماآلخرؼـم-

متػذلضمػذهماظـظرؼيماظؿقػقزمم-

األػدافماٌـشقرةمعـمضؾؾماٌـظؿيمواظيتمؼلعكماإلصرادمظؿقؼقؼفومتؽقنمربػزةمشلؿمإذاموضعًمم-

 م.بشؽؾمدؾقؿمومتمإدارتفومبػعوظقي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/تـصمغظرؼيماٌلورممسؾكمم_236

ؾؾماظعوعؾنيمألداءمسؿؾمععنيمعـمبنيمذبؿقسيمعـماظؾدائؾموضؿـمطقػقيماخؿقورمدؾقطقوتمععقـيمعـمضم-

مدقوقمهؼقؼمحوجوتمأدودقي

مترطزمسؾكمإدراكماظػردمظؽقػقيمععوعؾؿفمبعداظيمضقودومععماآلخرؼـم-

متػذلضمػذهماظـظرؼيماظؿقػقزمم-

ًماألػدافماٌـشقرةمعـمضؾؾماٌـظؿيمواظيتمؼلعكماإلصرادمظؿقؼقؼفومتؽقنمربػزةمشلؿمإذاموضعم-

مبشؽؾمدؾقؿمومتمإدارتفومبػعوظقي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/متعدمغظرؼيمعودؾقمإحدىمغظرؼوتماحملؿقىموهوطلمجوغؾنيمػؿومم_237

م;(االجؿؿوسقيمايوجوتماظػلققظقجقيمواالعونمومايفوت)حوجوتماٌلؿقىماألدغكمم-

م(اظذاتماظؿؼدؼرموهؼقؼمايوجيمادي:م)حوجوتماٌلؿقىماألسؾكم-

م2+1م-

مالمذلءمممومذطرمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ترتؽزمغظرؼفمعودؾقمسؾكمعؾدأؼـمػؿومم_238

مايوجوتماظػلققظقجقيمواألعونمم-

معؾدأماظعقزموعؾدأماظؿدرجمبوإلذؾوعم-

مايوجيمإديماظؿؼدؼرموهؼقؼماظذات-

ماألطؾمضؾؾماظؿؼدؼرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م
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م:/احدىمغظرؼوتماحملؿقىمتصػمايوجوتمضؿـمثالثمذبوعقعمػلمغظرؼيممم_239

مغظرؼيمػرزبرغم-

مغظرؼيمايوجوتماٌؽؿلؾيم-

مغظرؼيمعودؾقمم-

مERGغظرؼيمم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلمERGغظرؼيمماجملوعقعماظيتمتصػمبفومايوجوتم_240

م;(ايوجوتماظػلققظقجقيمواالعون)حوجوتماظقجقدمم-

م(اظعالضوتماالجؿؿوسقيمواٌؽوغقي)حوجوتماالغؿؿوءمم-

م(هؼقؼماظذاتمعـال)حوجوتماظـؿقمم-

ممذيقعمعومذطرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عؾدأماإلحؾوطمػقم_241

ماظػردمجفداتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذلمم-

مم;اظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

ماظذلطقزمسؾكمإذؾوعمحوجوتمعشؾعيمأصالمبلؾىماظعفزمسيمإذؾوعمحوجوتمأخرىم-

ماظرشؾيمسيمتؽقؼـمسالضوتمععماآلخرؼـم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلمغظرؼيم(ماظرضوماظقزقػلذبؿقسيماظعقاعؾماظيتمهػزمأومتدصعماظػردمظالنوزمو)م_242

مغظرؼيماٌلورم-

مغظرؼيمعودؾقم-

مERGغظرؼيمم-

مغظرؼيمػرزبرغم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

إحدىمغظرؼوتماحملؿقىموترطزمسؾكمذبؿقسيمعـماظعقاعؾمعـؾماظعقاعؾماظداصعيمواظعقاعؾمم_243

م:/اظصققيمػل

مغظرؼيماٌلورم-

مغظرؼيمعودؾقم-

مERGغظرؼيمم-

مغظرؼيمػرزبرغم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/اظعقاعؾماظداصعيمػلمإحدىماظعقاعؾمسيمغظرؼيمػرزبرغموتعرؼػفوم_244

ماظرشؾيمسيمتؽقؼـمسالضوتمععماآلخرؼـم-

ماظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

موػلماظيتمهػزمأومتدصعماظػردمظالنوزمواظرضوماظقزقػلم-

م.وػلمعفؿؿفومايقؾقظيمدونمحصقلمتذعرمأومسدممرضوموزقػلم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظعقاعؾماظصققيممػلمإحدىماظعقاعؾمسيمغظرؼيمػرزبرغموتعرؼػفومم_245

ماظرشؾيمسيمتؽقؼـمسالضوتمععماآلخرؼـم-

ماظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

مأومتدصعماظػردمظالنوزمواظرضوماظقزقػلموػلماظيتمهػزم-

م.وػلمعفؿؿفومايقؾقظيمدونمحصقلمتذعرمأومسدممرضوموزقػلم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/إحدىمغظرؼوتماحملؿقىموتدرسمايوجيمظالنوزمومظؾؼقةموماالعؿـونمػلمم_246

مغظرؼيمػرزبرغمم-

مغظرؼيمعودؾقمم-

ممغظرؼيمايوجوتماٌؽؿلؾيم-

مERGظرؼيمغم-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلمػـوكمحوجوتمإغلوغقيمMc Clellandحلىمم_247

مايوجيمظالنوز-

مايوجيمظؾؼقةمم-

مايوجيمظالعؿـونم-

ممذيقعمعومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ايوجيمظالنوزمػلمم_248

ماآلخرؼـاظرشؾيمسيمتؽقؼـمسالضوتمععمم-

ماظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

موػلماظيتمهػزمأومتدصعماظػردمظالنوزمواظرضوماظقزقػلم-

م;اظرشؾيمسيمهؼقؼمأداءمعػضؾموحؾمعشؽالتمععؼدةمواظؿعوعؾمععمعفوممصعؾيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/ايوجيمظؾؼقةمػلم_249

متؽقؼـمسالضوتمععماآلخرؼـماظرشؾيمسيم-

ماظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

موػلماظيتمهػزمأومتدصعماظػردمظالنوزمواظرضوماظقزقػلم-

مماظرشؾيمسيمهؼقؼمأداءمعػضؾموحؾمعشؽالتمععؼدةمواظؿعوعؾمععمعفوممصعؾيم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عؿـونمػلمايوجيمظالم_250

ماظرشؾيمسيمتؽقؼـمسالضوتمععماآلخرؼـم-

ماظرشؾيمسيماظلقطرةمواظؿقؽؿمبوآلخرؼـمواظؿلثرلمصقفؿم-

موػلماظيتمهػزمأومتدصعماظػردمظالنوزمواظرضوماظقزقػلم-

مماظرشؾيمسيمهؼقؼمأداءمعػضؾموحؾمعشؽالتمععؼدةمواظؿعوعؾمععمعفوممصعؾيم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/مععودظيماظؿقػقزمػلمم_251

مE x I x Aم-

مU x I x Vم-

- E x T x Vم

-E x I x V م

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/واٌؼصقدمبفم(مE)اظؿقضعمأحدمسـوصرمععودظيماظؿقػقزموؼرعزمظفمبوظرعزمم_252

ملماظػردمجفداتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذمم-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

ممتـؾمتؼققؿماظػردمظؾؿـوصعماٌؿقضعمحصقشلومسؾكمانوزماظعؿؾم-

مجيعؾماظؿقػقزمععدوعومظؾؿعودظيمأيمضقؿيمصػرؼيمسيماظطرفماألؼلرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/واٌؼصقدمبفم(مI)اظؿقػقزموؼرعزمظفمبوظرعزماٌـوصعمأحدمسـوصرمععودظيمم_253

موػقمتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذلماظػردمجفدام-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

ممتـؾمتؼققؿماظػردمظؾؿـوصعماٌؿقضعمحصقشلومسؾكمانوزماظعؿؾم-

مجيعؾماظؿقػقزمععدوعومظؾؿعودظيمأيمضقؿيمصػرؼيمسيماظطرفماألؼلرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/واٌؼصقدمبفم(مV)اظؼقؿيمأحدمسـوصرمععودظيماظؿقػقزموؼرعزمظفمبوظرعزمم_254

موػقمتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذلماظػردمجفدام-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

منوزماظعؿؾمتـؾمتؼققؿماظػردمظؾؿـوصعماٌؿقضعمحصقشلومسؾكمام-

مجيعؾماظؿقػقزمععدوعومظؾؿعودظيمأيمضقؿيمصػرؼيمسيماظطرفماألؼلرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؽسمغظرؼوتماحملؿقىمواٌلورمترطزمسؾكماظؾقؽيماًورجقيمواظعقاضىماظـوذييموأثرػومسؾكم)ػلم_255

مم(م:/اظػرد

مغظرؼيماظؿقضعم-

مغظرؼيماحملؿقىم-

ماٌلورغظرؼيمم-

مغظرؼيماظؿعزؼزم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـماصذلاضوتمغظرؼيماظؿعزؼزمم_256

ماظؼقؿيم-

ممضوغقنماألثرم-

ماظؿقضعم-

ماٌـوصعم-

ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/عـماصذلاضوتمغظرؼيماظؿعزؼزمم_257

ماظؼقؿيم-

ماظؿعزؼزمم-

ماظؿقضعم-

ماٌـوصعم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ؼـصمسؾكم(مضوغقنماألثر)محلىمغظرؼيماظؿعزؼزمصننم_م258

موػقمتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذلماظػردمجفدام-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

محوظيمتؿلؾىمسيمتؽرارماومسدممتؽرارمدؾقكمععنيم-

ماظلؾقكماظذيمؼمديماديمغؿوئٍمدورةمدقفمؼؿؽررمعلؼؾالمواظعؽسمصققحم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:/ؼـصمسؾكم(ماظؿعزؼزم)حلىمغظرؼيماظؿعزؼزمصننمم_259

موػقمتقضعمغؿوئٍمعرشقبيمسـدعومؼؾذلماظػردمجفدام-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

ميمتؿلؾىمسيمتؽرارماومسدممتؽرارمدؾقكمععنيحوظم-

مماظلؾقكماظذيمؼمديماديمغؿوئٍمدورةمدقفمؼؿؽررمعلؼؾالمواظعؽسمصققحم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ظؾؿعزؼزمسدةمأغقاعمعـفوم_260

ماظؿعزؼزماالجيوبلم-

ماظؿعزؼزماظلؾيبم-

ماظعؼقبيمم-

مذيقعمعومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؿعزؼزماالجيوبلمعـمأغقاعماظؿعزؼزموؼؼصدمبفمم_261

متؼقؼيمدؾقكماجيوبلمسـمررؼؼمعؽوصلةمعـودؾيم-

ممتؼقؼيماظلؾقكماٌؿفـىمظؾؿقاضػماظلؾؾقي,معـؾموـىماغؿؼودمعـمضؾؾماٌدؼرمبلؾىماظؿلخرم-

مادؿكدامماظعؼقبيمظؾقدمعـمدؾقكمععنيم-

ماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتاسؿؼودمم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؿعزؼزماظلؾيبمعـمأغقاعماظؿعزؼزموؼؼصدمبفمم_262

متؼقؼيمدؾقكماجيوبلمسـمررؼؼمعؽوصلةمعـودؾيم-

ممتؼقؼيماظلؾقكماٌؿفـىمظؾؿقاضػماظلؾؾقي,معـؾموـىماغؿؼودمعـمضؾؾماٌدؼرمبلؾىماظؿلخرم-

مادؿكدامماظعؼقبيمظؾقدمعـمدؾقكمععنيم-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظعؼقبيمعـمأغقاعماظؿعزؼزموؼؼصدمبفمم_263

متؼقؼيمدؾقكماجيوبلمسـمررؼؼمعؽوصلةمعـودؾيم-

ممؿؼودمعـمضؾؾماٌدؼرمبلؾىماظؿلخرتؼقؼيماظلؾقكماٌؿفـىمظؾؿقاضػماظلؾؾقي,معـؾموـىماغم-

مادؿكدامماظعؼقبيمظؾقدمعـمدؾقكمععنيم-

ماسؿؼودماإلصرادمبونماألداءماظـوجحمدؿؿؾعفمعؽوصكتم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:/ؼؼصدمبوظؿقػقزمعـمخاللمتصؿقؿماظقزقػيممسـصرؼـمػؿوم_264

معالئؿيماظػردمععماظقزقػيم-

مقػيمععماظػردمعالئؿيماظقزم-

م2+1م-

مالذلءمممومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/مػق(متصؿقؿماظقزقػي)معصطؾحم_265

معؼوبؾمعوديماومععـقيمؼدصعمظؾػردمعـمضؾؾماآلخرؼـم-

معدىماظرضومسـماظعؿؾماوماظشعقرمبوالنوزمومهؼقؼماظذاتم-

معؼوبؾماومسوئدمعوديماومععـقيمالداءمعفؿوتمععقـيم-

خؾؼموإجيودمعلموظقوتمأومعفوممضوئؿيمسؾكمأدوسماشلقؽؾمواظؿؽـقظقجقومواإلدذلاتقفقيموػقمحيددم-

مهػقزماظػردمألدائفومبـفوح

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/اظؿقػقزمعـمخاللماٌؽوصكتمسدةمأغقاعممعـفومم_266

ماٌؽوصكتماظداخؾقيمم-

ماٌؽوصكتماًورجقيمم-

م2+1م-

مممومذطرمالمذلءم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(م:/بوٌؽوصلة)ماٌؼصقدم_267

معؼوبؾمعوديماومععـقيمؼدصعمظؾػردمعـمضؾؾماآلخرؼـم-

معدىماظرضومسـماظعؿؾماوماظشعقرمبوالنوزمومهؼقؼماظذاتم-

مداءمعفؿوتمععقـيعؼوبؾماومسوئدمعوديماومععـقيمألم-

ممضوئؿيمسؾكمأدوسماشلقؽؾمواظؿؽـقظقجقومواإلدذلاتقفقيموػقمحيددمخؾؼموإجيودمعلموظقوتمأومعفو-

مهػقزماظػردمألدائفومبـفوح

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م

م
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م(م:/بوٌؽوصكتماًورجقي)اٌؼصقدمم_268

معؼوبؾمعوديماومععـقيمؼدصعمظؾػردمعـمضؾؾماآلخرؼـم-

ماظشعقرمبوالنوزمومهؼقؼماظذاتمعدىماظرضومسـماظعؿؾماوم-

معفؿوتمععقـيمألداءعؼوبؾماومسوئدمعوديماومععـقيمم-

خؾؼموإجيودمعلموظقوتمأومعفوممضوئؿيمسؾكمأدوسماشلقؽؾمواظؿؽـقظقجقومواإلدذلاتقفقيموػقمحيددم-

مهػقزماظػردمألدائفومبـفوح

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(م:/ؽوصكتماظداخؾقيبوٌ)اٌؼصقدمم_269

معؼوبؾمعوديماومععـقيمؼدصعمظؾػردمعـمضؾؾماآلخرؼـم-

معدىماظرضومسـماظعؿؾماوماظشعقرمبوالنوزمومهؼقؼماظذاتم-

معفؿوتمععقـيمألداءعؼوبؾماومسوئدمعوديماومععـقيمم-

خؾؼموإجيودمعلموظقوتمأومعفوممضوئؿيمسؾكمأدوسماشلقؽؾمواظؿؽـقظقجقومواإلدذلاتقفقيموػقمحيددم-

مهػقزماظػردمألدائفومبـفوح

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مٌزؼدمعـماظقالءموايؿوسممانمذعقرماظػردمبلغفمؼلوػؿمسيمدبطقطموانوزماظعؿؾمؼدصعفم_270

ممصحم-

مخطلم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ؼعؿؿدمسؾكمسدةمسـوصرمعـفوممهػقزماظعوعؾنيمعـمخاللماٌشورطيم_270

محؾؼوتماىقدةم-

ماإلدارةمسؾكماٌؽشقف-

ماظػرقماٌدارةمذاتقوم-

ممذيقعمعومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:/ػلمذبوعقعمصغرلةمعـماظعوعؾنيموؿؿعمدورؼومظغرضمهلنيماىقدةموخػضماظؿؽوظقػم_271

محؾؼوتماىقدةم-

ماإلدارةمسؾكماٌؽشقف-

ماظػرقماٌدارةمذاتقومم-

مـــــــــــــــــــــــــــــ

م
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متؼودؿماظؾقوغوتماٌوظقيماظرئقلقيمععماظعوعؾنيماظذؼـمؼدربقنمبشؽؾمجقدمظػفؿموتػلرلماظؿؼورؼرماٌوظقيم_272

م:/ػل

محؾؼوتماىقدةم-

ماإلدارةمسؾكماٌؽشقف-

ماظػرقماٌدارةمذاتقومم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عفؿيمععقـيموبلدغكمعلؿقىمعـماإلذرافممسضقامؼؿؿمتعققـفؿمالنوزم30إديمم5صرقمسؿؾمتؿؽقنمعـمم_273

م:/ػلمموماظؿدخؾمعـمضؾؾماٌدراء

محؾؼوتماىقدةم-

ماإلدارةمسؾكماٌؽشقف-

ماظػرقماٌدارةمذاتقوم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػلمسؿؾقوتمإردولموادؿالممرعقزمذاتمععوغلمعرتؾطيمصقؿومبقـفو,مبفدفمإسالمماآلخرمأومرؾىمعـفم-274

م.متعدؼؾمدؾقكمععنيأومإجراءمسؿؾمععنيم

ماالتصولماظػوسؾم-أ

ماالتصولماظؽػقءم-ب

ماالتصوالتم-ج

مظقسمممومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.وذوعؾفممسؿؾقيمإردولمردوظيمبشؽؾمتؽقنمعػفقعيمبصقرةمتوعي ػلم-275

ماالتصولماظػوسؾم-أ

ماالتصولماظؽػقءم-ب

ماالتصوالتم-ج

مظقسمممومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ػقماالتصولماظذيمؼؿؿمبلدغكماظؿؽوظقػموبلصضؾمودوئؾماتصول-276

ماالتصولماظػوسؾم-أ

ماالتصولماظؽػقءم-ب

ماالتصوالتم-ج

مظقسمممومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م

م.عـماػؿقيماالتصوالتمم-277

مإداريمواجؿؿوسلموإغلوغلموغػللمتؿػوسؾمسيمإرورهمجفقدمزبؿؾػماظعوعؾنيـمغشوطمم-أ

مؼضؿـماالتصولمتػوسؾماجيوبلموتؾودلمعشذلكمبنيمذبؿقسوتماظعؿؾم-ب

اٌػوػقؿمواٌعؾقعوتم ؼلوػؿمسيمغؼؾمومودقؾيمصعوظيمالنوزماألسؿولموتقجقفموتغقرلمدؾقكماألصرادم-ج

مواظؾقوغوت

 ذيقعمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ذكصمآخرمعلؿفدفإؼصولمصؽرةمأومععؾقعيمععقـيمإديمعـظؿيمبفدفم أوذكصمؼؿؿـؾمم-278

ماظردوظي-أ

ماٌردؾم-ب

ماظذلعقز-ج

ماظقدقؾي-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دونمأنمهؿقيمم المميؽـمظؾردوظيمأنمتػفؿمعـماظطرفماآلخرمأومغؼؾفومبشؽؾمذػفلمأومهرؼريم-279

م.وؼلؿكمذظؽممسؾكمرعقزمععقـيموزبؿورة

ماظردوظي-أ

ماٌردؾم-ب

م(اظؿشػرلم)ماظذلعقز-ج

 اظقدقؾي-د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼؼماالتصولماظػوسؾمؼلؿقجىمادؿكداممضـوةماتصولميؿؾماظردوظيماٌطؾقبمإؼصوشلومإديمظؽلمؼؿقم-280

متعدمسؿؾقيماخؿقورماظقدقؾيمعـماألعقرماٌفؿيمإلنوحمسؿؾقيماالتصولو.مراظطرفماآلخ

ماظردوظي-أ

ماٌردؾم-ب

م(اظؿشػرلم)ماظذلعقز-ج

 اظقدقؾي-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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ػلمجقػرمسؿؾقيماالتصولمألغفوممتـؾماٌضؿقنمأوماحملؿقىمظعؿؾقيماالتصولموػلمتؿؽوعؾمععمم-281

مضـوةماالتصولموتؿقاصؼمععفو

ماظردوظي-أ

ماٌردؾم-ب

ماٌلؿؾؿم-ج

 اظقدقؾي-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.عـمسؿؾقيماالتصولمنياٌلؿفدصمؿقسيمعـماألذكوصأومذبمذكصػقمم-283

ماظردوظي-أ

ماٌردؾم-ب

مماٌلؿؾؿ-ج

 اظقدقؾي-د

مــــــــــــــــــــــــــــ

اٌردؾموم)ػقمتعؾرلمسـماظرعقزمواظعؾوراتمواإلذوراتماظؼوبؾيمظؾػفؿماٌشذلكمعومبنيماظطرصنيمم-284

م(اٌلؿؾؿ

ماالدؿفوبي-أ

ماظؿغذؼيماظعؽلقي-ب

ماظضقضوء-ج

م(صؽماظشػرةم)اظؿػلرلم-د

مــــــــــــــــــــــــــــ

ماٌلؿؾؿمضدرةمععماٌردؾمعـماظصودرةماظردوظيماحؿقتفوماظيتماظرعقزمتؾؽمتؿقاصؼمانمجيى/معالحظيم

م.تػلرلػومسؾك

م

م.ػقمضؾقلمأومرصضماظردوظيمعـمضؾؾماٌلؿؾؿمواظيتمؼعدلمسـفومبػعؾمواضحم-285

ماالدؿفوبي-أ

ماظؿغذؼيماظعؽلقي-ب

ماظضقضوء-ج

 (صؽماظشػرةم)اظؿػلرلم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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م.رطـومعفؿومسيمسؿؾقيماالتصولموػلمتلؿكمأؼضومبوٌعؾقعوتماٌرتدةمأوماٌروعيم-286

ماالدؿفوبي-أ

ماظؿغذؼيماظعؽلقي-ب

ماظضقضوء-ج

 (صؽماظشػرةم)اظؿػلرلم-د

مضؾؾمعـماٌؿقؼؼمواظػفؿماظؿػوسؾمعلؿقىمتلذرلمخالشلومعـمؼؿؿماظيتماٌعؾقعوتمتقصرمجيىم/عالحظيم

مإظقفماٌردؾيمظؾردوظيماٌلؿؾؿ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصولمصنغفومدؿؿعرضمإديمدرجيمععقـيمعـماظؿشقؼشمأوماظؿلثرلماظلوظىماضـوةمسدلممروٌوممترماظردوظيم-287

م.سؾكماٌلورماٌطؾقبمعـمسؿؾقيماالتصولماٌلؿفدف

ماالدؿفوبي-أ

ماظؿغذؼيماظعؽلقي-ب

مءاظضقضو-ج

 (صؽماظشػرةم)اظؿػلرلم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.االتصوالتموصؼماظردوظيمتعؿدلمعـم-289

م(ظغيماىلدم)ماالتصوالتمشرلماظؾػظقيمم-أ

ماالتصوالتماظشػقؼي-ب

ماالتصوالتماٌؽؿقبيم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.االتصوالتموصؼماووػوتفمتعؿدلمعـ-290

ماالتصوالتماظصوسدة-أ

ماالتصوالتماظـوزظي-ب

ماالتصوالتماالصؼقي-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م
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مظؾؿعؾرلمسـماظردوظيقؼيمربودثيمعؾوذرةموجفومظقجف,مربودثيمتؾقػقغقي,مؼلؿكدمماٌردؾمطؾؿوتمذػ-291

ماالتصوالتماٌؽؿقبيم-أ

م(ظغيماىلدم)ماالتصوالتمشرلماظؾػظقيمم-ب

ماالتصوالتماظشػقؼيم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــ

م(تؼورؼرمعؽؿقبي,ماظدلؼدماالظقؽذلوغل)سؿؾقيمبٌماظردوظيماٌرادمإؼصوشلومظمخرؼـمبشؽؾمعؽؿقبم-292

ماالتصوالتماٌؽؿقبيم-أ

م(ظغيماىلدم)ماالتصوالتمشرلماظؾػظقيمم-ب

مصوالتماظشػقؼياالتم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممم.م(ومصقتأذوراتمإ)خرىمألوماٌظوػرماأوماىؾقسمأومبطؾقعيماظقضقفمأتؿؿمبقادطيمتعؾرلاتماظقجفم-293

ماالتصوالتماٌؽؿقبيم-أ

م(ظغيماىلدم)ماالتصوالتمشرلماظؾػظقيمم-ب

ماالتصوالتماظشػقؼيم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظردوئؾمأوماٌعوغلماٌردؾيمإديماٌلؿقؼوتماإلدارؼيماألسؾكمعـماٌلؿقؼوتماألدغكمسيمإرورم-294

مػرعقي

ماالتصوالتماظصوسدة-أ

ماالتصوالتماظـوزظي-ب

ماالتصوالتماألصؼقي-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.اظردوئؾمواٌعوغلماٌردؾيمعـماإلدارةماظعؾقومغزوالمإديماٌلؿقؼوتماظدغقوم-295

ماالتصوالتماظصوسدة-أ

ماالتصوالتماظـوزظي-ب

ماالتصوالتماألصؼقي-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اظقزوئػمسيمغػسمسؾورةمسـماتصوالتمجوغؾقيمظؿؾودلماظردوئؾمواٌعوغلمبنيمزعالءماظعؿؾمأوم-296

م.اٌلؿقىماإلداري

ماالتصوالتماظصوسدة-أ

ماالتصوالتماظـوزظي-ب

ماالتصوالتماألصؼقي-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.االتصوالتماظغرلمرزلقيعـمررقمم-297

ماالتصوالتماظعـؼقدؼيم-أ

ماإلدارةمبوظؿفقالم-ب

ماالتصوالتماألصؼقيم-ج

 ب-أم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ػلماتصوالتمشرلمرزلقيمسؾكمذؽؾمذؾؽيمعـمذكصمآلخرموتقجدمسيمذيقعماٌـظؿوت-298

ماالتصوالتماظعـؼقدؼيم-أ

ماإلدارةمبوظؿفقالم-ب

ماالتصوالتماألصؼقيم-ج

مظقسمعـمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدوسموقالماٌدؼرمسيماٌـظؿيموتؾودلمايدؼٌمععماآلخرؼـمأدؾقبماتصوالتمؼؼقممسؾكموػقمم-299

م.بفدفمتؾودلماٌعؾقعوتمبعػقؼي

ماالتصوالتماظعـؼقدؼيم-أ

ماإلدارةمبوظؿفقالم-ب

ماالتصوالتماألصؼقيم-ج

 ظقسمعـمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م
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بدونموجقدمسالضيمأومارتؾوطمػلماتصوالتمتؿؿمخورجمضـقاتماظلؾطيماظرزلقيمسيماٌـظؿيموػذام-300

م.مبفرعقيماظلؾطيماظؿـظقؿقي

ماالتصوالتمموصؼماظردوظي-أ

ماالتصوالتموصؼماووػوتف-ب

ماالتصوالتماظغرلمرزلقف-ج

 ذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ترتقىمضقةماالتصولمعـماألضقىمإديماألضعػم-301

موجفومظقجف,ماشلوتػم,اظدلؼدماألطذلوغلم,ماظردوئؾماألطذلوغقيماظؼصرلةم,ماظؿؼورؼرماظرزلقيمواظـشراتمم-أ

موجفومظقجيم,ماشلوتػم,ماظدلؼدماالطذلوغلم,ماظؿؼورؼرماظرزلقيمواظـشراتم,ماظردوئؾماألطذلوغقيماظؼصرلةم-ب

ماظؿؼورؼرماظرزلقيمواظـشرات,ماظؼصرلةماظردوئؾماالطذلوغقيم,ماظدلؼدماالطذلوغلم,ماشلوتػم,موجفومظقجيم-ج

 الذلمممومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م.ودوئؾمهلنيمصوسؾقيماالتصولعـم-302

مم;واالغؿؾوهمٌشوسرمعردؾماظردوظي,مماإلصغوءماظؿومم-ماإلغصوتماظؿوممحملؿقىماظردوظي-أ

م;االغؿؾوهمووهماإلذوراتمشرلماظؾػظقيماظيتمتؾدومسؾكماٌردؾ-ب

م.مبعضماظعؾوراتمأوماظػؼراتمظػفؿفومبشؽؾمتومملاظؿلطدمعـماٌردؾمحق-ج

مذيقعمعومذطر-دمم

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػذاماالتصولم)حقٌمؼـشرماٌدؼرمطؿقيمطؾرلةمعـماٌعؾقعوتمضـومعـفماغفمدققؼؼماتصوالمغوجقوم-303

م(دونمصعوظقي

مإدذلاتقفقيماظؿؼققؿمثؿماظؿعزؼزم-أ

مقفقوتماظؿشكقصمواالدؿفوبيادذلاتم-ب

مادذلاتقفقوتماظـشرمواظؿلعؾم-ج

 إدذلاتقفقيماخدلمورّشىم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.تؼدؼؿمطؿمعـماٌعؾقعوتماضؾموبػوسؾقيمأطـر-304

مإدذلاتقفقيماظؿؼققؿمثؿماظؿعزؼزم-أ

مادذلاتقفقوتماظؿشكقصمواالدؿفوبيم-ب

مادذلاتقفقوتماظـشرمواظؿلعؾم-ج

 إدذلاتقفقيماخدلمورّشىم-د
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سيمػذهمايوظيمؼؿؿمتؼؾقصمطؿقيماٌعؾقعوتماٌردؾيمبشؽؾمطؾرلمممومؼمثرمدؾؾومسؾكمصعوظقيم-305

مسيمػذهمايوظيمؼػذلضماٌدؼرمأنماظعوعؾنيمظدؼفؿمععرصيمبوٌقاضقعمربؾماالتصول.ماالتصول

مإدذلاتقفقيماظؿؼققؿمثؿماظؿعزؼزم-أ

مادذلاتقفقوتماظؿشكقصمواالدؿفوبيم-ب

مادذلاتقفقوتماظـشرمواظؿلعؾم-ج

 إدذلاتقفقيماخدلمورّشىم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهسيمػذهمايوظيمخيدلماٌدؼرماظعوعؾنيممبومؼعؿؼدمػقمأغفؿمحبوجيمإظقفموسيماظقضًماظذيمؼرا-306

ماخؿوروامذظؽماظعوعؾنيمالمعـودى

ماظؿؼققؿمثؿماظؿعزؼزإدذلاتقفقيمم-أ

مادذلاتقفقوتماظؿشكقصمواالدؿفوبيم-ب

مادذلاتقفقوتماظـشرمواظؿلعؾم-ج

مإدذلاتقفقيماخدلمورّشىم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعؿدلمأصضؾمادذلاتقفقوت,محقٌمأنمػـوكمتقازنمبنيمطؿقيماٌعؾقعوتماٌردؾيموعلؿقىمصوسؾقيم-307

م.االتصول

ماظؿؼققؿمثؿماظؿعزؼزإدذلاتقفقيمم-أ

مادذلاتقفقوتماظؿشكقصمواالدؿفوبيم-ب

مإدذلاتقفقيمهدؼدماٌفؿمثؿماالدؿطالعم-ج

مإدذلاتقفقيماخدلمورّشىم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ػقممعػفقمماظرضوبيم--308

واٌعوؼرلمذبؿقسيمعـماألغشطيماظيتمتفدفمإديمجعؾماًططمواظـؿوئٍمعـلفؿيمععماظؿقضعوتمم-أ

ماٌلؿكدعي

سؿؾقيمضقوسماظـؿوئٍماظػعؾقيموعؼورغؿفومبوٌعوؼرلمأوماًططماٌقضقسيموععرصيمأدؾوبماالسبراصوتمبنيمم-ب

ماظـؿوئٍماٌؿقؼؼيمواظـؿوئٍماٌطؾقبيموادبوذمصعؾمتصقققلمإنماضؿضًماظضرورة

مسؾورةمسـمسؿؾقوتمعلؿؿرةمظؼقوسماألداءموادبوذماإلجراءاتمظضؿونماظـؿوئٍماٌرشقبيم-ج

 ب-أم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م



88Red.Ro0ose)  ( )ماهمـ ن ـے غيرگ( ) ~Queen~ ) 

   

 

مػلمسؾورةمسـمسؿؾقوتمعلؿؿرةمظؼقوسماألداءموادبوذماإلجراءاتمظضؿونماظـؿوئٍماٌرشقبيم-309

ماظرضوبيمػدافام-أ

معػفقمماظرضوبيم-ب

ماظرضوبقيعػفقمماظعؿؾقيمم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معـماػدافماظرضوبيم-310

م(ادؿؾوقمتغرلاتماظؾقؽيماٌعؼدة)اظؿؽقػمععمتغرلاتماظؾقؽيمم-أ

م.دبػقضماظؿؽوظقػم&م(ععوىيماالسبراصوت)تؼؾقؾمتراطؿماألخطوءمم-ب

م(بوزدؼودمحفؿماٌـظؿيمتزدادماػؿقيماظرضوبي)اٌقاطؾيمواالغلفوممععماظؿعؼقدماظؿـظقؿلمم-ج

 ذيقعمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:اظرضوبقيمعـمعراحؾماظعؿؾقفمم-311

مضقوسماألداءماظػعؾلم&مهدؼدماألػدافمواٌعوؼرلم-أ

معؼورغيماظـؿوئٍمبوٌعوؼرلمواألػدافم-ب

م.ادبوذماإلجراءاتماظؿصققققيم-ج

 ذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصحماومخطلمم-

م(مصح)مممعفومماظؿكطقطظقسمهدؼدماألػدافمواٌعوؼرلمعـمعفومماظرضوبي,مبؾمػقمعـمم-312

مـــــــــــــــــــــ

م(مصح)مممطؾقواظرضوبيمتعؿؿدمسؾكماألػدافمواٌعوؼرلماسؿؿودامم-313

مــــــــــــــــــــــ

م:ماٌعقورمػقم-314

مهلنيمجقدةمادؿؼؾولماظعؿالءمضؿـماًدعوتماظػـدضقيم-أ

م.علؿقىمععنيمضدمؼؽقنمرضؿو,مأومحوظيمغقسقيمتلعكماٌـظؿيماظقصقلمإظقفوم-ب

ماظؿلطدمعـمانماٌقاردمواالووػوتمصقققيمضؾؾمانمؼؾدأماظؿـػقذم-ج

 ترطزمسؾكمصوسؾقيماٌـظؿيمسيمإرورػوماظؽؾلمواألسؿولمواظقزوئػماظرئقلقيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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وحدة,مدبػقضمزعـماالغؿظورمإديمدوسيمواحدةمسيمإدارةمم3000زؼودةمععدلماإلغؿوجمبــمم-315

م:ؼعؿدلمعـولمسؾكم,,مماىقازاتمظؾقصقلمسؾكمجقازمدػر

ماظؿعؾرلمسـفومسيمصقرةمرضؿقيععوؼرلمطؿقيمميؽـمم-أ

مععوؼرلمغقسقيمالمميؽـماظؿعؾرلمسـفومبصقرةمرضؿقيم-ب

مب-أم-ج

 ظقسمعـمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.هلنيمجقدةمادؿؼؾولماظعؿالءمضؿـماًدعوتماظػـدضقيم-316

م:عـماالعـؾيمسؾكم

ميععوؼرلمطؿقيمميؽـماظؿعؾرلمسـفومسيمصقرةمرضؿقم-أ

مععوؼرلمغقسقيمالمميؽـماظؿعؾرلمسـفومبصقرةمرضؿقيم-ب

مب-أم-ج

 ظقسمعـمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼؿؿـؾمسيماظؼقوسماظدضقؼمواظػعؾلمٌوممتمصعالمسيماظقاضعمعـمإنوزمسؾكممضقوسماألداءماظػعؾلم-317

م(مصح)ممعلؿقىمععني

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(مممخطل)مغقسقومشوظؾومعومؼؽقنماظؼقوسممضقوسماألداءماظػعؾلم-318

مطؿقوشوظؾومعومؼؽقنماظؼقوسم..ماىقابماظصققحم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متمصعالمبوٌعوؼرلمواألػدافمسيمعؼورغيمعوممعؼورغيماظـؿوئٍمبوٌعوؼرلمواألػدافتؿؿـؾمعرحؾيم-319

م(مصح)مماحملددةمعلؾؼو

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(مصح)ممععرصيمعلؿقىماإلنوزمبوظـلؾيمظؾؿـؿظرمعؼورغيماظـؿوئٍمبوٌعوؼرلمواألػدافعرحؾيممتلؿفدفم-320

مـــــــــــــــــــــــــــــ

م:مضوبياحدمػذهماالخؿقوراتمظقسمعـماغقاعماظر-321

ماظرضوبيمحلىماٌلؿقىم-أ

ماظرضوبيمحلىمعقسدماجرائفوم-ب

ماظرضوبيمحلىماٌصدرم-ج

ماظرضوبفماظذاتقف-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معـماغقاعماظرضوبفم-322

ماظرضوبيمحلىماىفيماظؼوئؿيمبوظرضوبيم-أ

ماظرضوبيمحلىماجملولم-ب

ماظرضوبفمحلىماظؿصـقػ-ج

مب-أ-د

مـــــــــــــــــــــــ

ماظرضوبيمحلىماٌلؿقىعـماغقاعمم-323

ماظرضوبيماإلدذلاتقفقيم-أ

ماظرضوبيماشلقؽؾقيم-ب

مرضوبيماظعؿؾقوتم&ماظرضوبيماٌوظقيم-ج

مذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ػلمماظرضوبيماإلدذلاتقفقيم_324

مقزوئػمظؾقصقلمإديمأػداصفواظؿفومموؾاشلقؽؾماظؿـظقؿلمظطقػقيمانوزمطوصيمسـوصرمسؾكمرطزمتم-أ

متؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌوظقيمظؾؿـظؿيم-ب

مترطزمسؾكمصوسؾقيماٌـظؿيمسيمإرورػوماظؽؾلمواألسؿولمواظقزوئػماظرئقلقيم-ج

مترطزمسؾكمرضوبيمسؿؾقوتمهقؼؾماٌقاردمواٌدخالتمإديمعـؿفوتمسيمذؽؾمدؾعمأومخدعوتم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م:ػلمماظرضوبيماشلقؽؾقيم-325

متؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌوظقيمظؾؿـظؿيم-أ

مقزوئػمظؾقصقلمإديمأػداصفواظؿفومموؾطقػقيمانوزمطوصيمسـوصرماشلقؽؾماظؿـظقؿلمظسؾكمرطزمتم-ب

مترطزمسؾكمصوسؾقيماٌـظؿيمسيمإرورػوماظؽؾلمواألسؿولمواظقزوئػماظرئقلقيم-ج

مترطزمسؾكمرضوبيمسؿؾقوتمهقؼؾماٌقاردمواٌدخالتمإديمعـؿفوتمسيمذؽؾمدؾعمأومخدعوتم-د

مــــــــــــــــــــــــ

م:ػلمماظرضوبيماٌوظقيم-327

متؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌوظقيمظؾؿـظؿيم-أ

مترطزمسؾكمصوسؾقيماٌـظؿيمسيمإرورػوماظؽؾلمواألسؿولمواظقزوئػماظرئقلقيم-ب

مسؾكمرضوبيمسؿؾقوتمهقؼؾماٌقاردمواٌدخالتمإديمعـؿفوتمسيمذؽؾمدؾعمأومخدعوتترطزمم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــ

م
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م:ػلممرضوبيماظعؿؾقوتم-328

متؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌوظقيمظؾؿـظؿيم-أ

مترطزمسؾكمصوسؾقيماٌـظؿيمسيمإرورػوماظؽؾلمواألسؿولمواظقزوئػماظرئقلقيم-ب

مقزوئػمظؾقصقلمإديمأػداصفواظؿفومموؾطقػقيمانوزمطوصيمسـوصرماشلقؽؾماظؿـظقؿلمظسؾكمرطزمتم-ج

مترطزمسؾكمرضوبيمسؿؾقوتمهقؼؾماٌقاردمواٌدخالتمإديمعـؿفوتمسيمذؽؾمدؾعمأومخدعوتم-د

مـــــــــــــــــــــــ

م:ماظرضوبيمحلىمعقسدماجرائفوعـماضلوممم-329

ماظرضوبيمضؾؾماالنوزم-أ

ماظرضوبيماٌؿزاعـيمععماظؿـػقذم-ب

ماظرضوبيمبعدماالنوزم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــ

م:ماظرضوبيمحلىماٌصدرعـماضلوممم-330

ماظرضوبيماظداخؾقيم-أ

ماظرضوبيماًورجقيم-ب

مب-أ-ج

مظقسمعـمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــ

م:مواٌدراءمسؾكمدؾقطقوتموتصرصوتماآلخرؼـمػلماظرضوبيماظيتممتورسمعـمضؾؾماٌشرصني-331

ماظرضوبيماًورجقيم-أ

ماظرضوبيماظداخؾقيم-ب

مب-أم-ج

مظقسمعـمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــ

م:ػلمسؾورةمسـمرضوبيمغوبعيمعـمذاتماظػردمحبقٌمميورسمرضوبيمذاتقيمسؾكمدؾقطفمومتصرصوتف-332

ماظرضوبيماًورجقيم-أ

ماظرضوبيماظداخؾقيم-ب

مب-أم-ج

مظقسمعـمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــ

م
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م:ماظرضوبيمحلىماىفيماظؼوئؿيمبوظرضوبيعـماضلومم-333

ماظرضقىماظداخؾلم-أ

ماظرضقىماًورجلم-ب

مب-أم-ج

مظقسمعـمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــ

اٌـظؿيمسيمارورمغظومماظرضوبيممميورسماظعؿؾقيماظرضوبقيمسؾكماغشطي(ماومجفي)ػقمسؾورةمسـمصردم-334

ماظداخؾلمظؾؿـظؿي

ماظرضقىماظداخؾلم-أ

ماظرضقىماًورجلم-ب

ماظرضوبيماظداخؾقيم-ج

ماظرضوبيماًورجقيم-د

مــــــــــــــــــــــــ

ػقمصردماومػقؽيمعـمخورجماٌـظؿيمميورسماظعؿؾقيماظرضوبقيمبـوءمسؾكمسؼدمعدلممععفوماومبؿكقؼؾمم-335

م:معـماظؼوغقن

ماظرضقىماظداخؾلم-أ

ماظرضقىماًورجلم-ب

ماظرضوبيماظداخؾقيم-ج

ماظرضوبيماًورجقيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــ

(مماظيتمتؼقممبلداءمخدعوتماظرضوبيماٌوظقيمErnest & Youngعؽوتىماالدؿشوراتم)ػذهماالعـؾفمم-336

م:تعؿدلماعـؾفمسؾكم

ماظرضقىماًورجلم-أ

ماظرضقىماظداخؾل-ب

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م
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م:تعؿدلماعـؾيمسؾكمم(غظومماظرضوبيماٌوظقيماظداخؾلماظذيمؼراضىماظعؿؾقوتماٌوظقي)ػذهماالعـؾفمم-337

ماظرضقىماًورجلم-أ

ماظرضقىماظداخؾل-ب

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ماجملولاظرضوبيمحلىمعـماضلومم-338

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌودؼيم-أ

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماظؾشرؼيم-ب

ماظرضوبيماٌوظقيم&ماظرضوبيمسؾكماٌعؾقعوتم-ج

مذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م:م(اٌكزونماوماظؿففقزات:معـول)ػلماظيتممتورسمسؾكماٌقاردماٌودؼيمظؾعؿؾمم-339

ماٌودؼياظرضوبيمسؾكماٌقاردمم-أ

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماظؾشرؼيم-ب

ماظرضوبيمسؾكماٌعؾقعوتم-ج

ماظرضوبيماٌوظقيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماظؿدرؼىمأوماألجقرملماظرضوبيمسؾكماظعوعؾنيمسيمعـظؿيماألسؿولمدقاءمعومؼؿعؾؼمبوظؿعقنيمأوػ-340

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌودؼيم-أ

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماظؾشرؼيم-ب

ماظرضوبيمسؾكماٌعؾقعوتم-ج

ماظرضوبيماٌوظقيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــ

مػلماظرضوبيمسؾكمذيقعمعومؼرتؾطمبوٌعؾقعوتمسيماٌـظؿي-341

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌودؼيم-أ

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماظؾشرؼيم-ب

مرضوبيمسؾكماٌعؾقعوتاظم-ج

ماظرضوبيماٌوظقيم-د

مـــــــــــــــــــــــــ

م
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مػلماظرضوبيماٌؿعؾؼيمبوىقاغىماٌوظقي-342

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماٌودؼيم-أ

ماظرضوبيمسؾكماٌقاردماظؾشرؼيم-ب

ماظرضوبيمسؾكماٌعؾقعوتم-ج

ماظرضوبيماٌوظقيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:معػفقمماٌؾودراتماًوصي_343

ػقمصردمؼؿؿؿعمبؼدراتمسؾكمهؿؾماٌكوررمورؤؼيماظػرصمواظؿكطقطمواإلدارةماإلبداسقيمظعؿؾمخوصمم-أ

م.بف

وتـظقؿفموهؿؾممزبوررهمواإلبداعممػلمخصوئصمودؾقطوتمتؿعؾؼمبوالبؿداءمبعؿؾمواظؿكطقطمظفم-ب

مسيمإدارتف

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػقمصردمؼؿؿؿعمبؼدراتمسؾكمهؿؾماٌكوررمورؤؼيماظػرصمواظؿكطقطمواإلدارةماإلبداسقيمظعؿؾمم-344

م.خوصمبف

ماٌؾودرم-أ

معػفقمماٌؾودراتماًوصيم-ب

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:مخصوئصماظشكصقيماٌؾودرةعـمم-345

ماظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿماظذاتلمواالسؿؼودمبلنمعصرلػؿمحيددوغفمبلغػلفؿموحيؾقنماالدؿؼالظقيم-أ

مؼؿؿؿعقنمبطوضيمسؿؾمػوئؾيموؼعؿؾقنمجبدمواجؿفودموعـوبرةمورشؾيمبوظؿؿقزمواظـفوحم-ب

موزاتمعؿؿقزةؼشعرونمبويوجيمإديمهؼقؼمانم-ج

مومذطرذيقعمعم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــ

)ممؼلعقنموراءمهؼقؼمأػدافمصقفومغلؾيمطؾرلةمعـماظؿقديمؾؿؾودرةظصوئصماظشكصقيماًعـمم-م-346

م(مصح

مـــــــــــــــــــــــ

م
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م(مصح)ممؼؿؼؾؾقنمحوالتماظغؿقضموؼؿقؿؾقنماٌكوررممؾؿؾودرةظصوئصماظشكصقيماًعـمم-347

مــــــــــــــــــــــــ

م(مصح)مماظؼدرةمسؾكمتؼؾؾماظػشؾموعـمثؿمتصققحماألخطوءممصوئصماظشكصقيماٌؾودرةاًعـمم-348

مـــــــــــــــــــــــ

م:ممصوئصماظشكصقيماٌؾودرةاًعـمم-349

مثؼيمسوظقيمبوظـػسم-أ

مقؾقنمبوظصدلؿؼم-ب

ماالدؿؼالظقيموسدمماالتؽولمسؾكماظغرلم-ج

مذطرذيقعمعوم-د

مــــــــــــــــــــــــــ

 سـماظشكصقيماٌؾودرةممماًورؽيمعـماٌػوػقؿ-350

م.حيؿؾمذفودةمجوععقيم&مؼقظدونممبقػؾيم-أ

ماٌؾودرمػقمذوبم&اٌؾودرمػقمذكصمعغوعرم-بم

ماٌولمػقمعػؿوحمنوحماٌؾودرم-جم

مذيقعمعومذطرم-د

مـــــــــــــــــــــــــ

ماًوصيأغقاعماٌؾودراتمعـمم-351

مSmall Businessاألسؿولماظصغرلةمم-أ

مMicro Businessاإلسؿولماظصغرلةمجدامم-ب

مFamily Businessاألسؿولماظعوئؾقيمم-ج

مHome-Based Businessاألسؿولماٌـزظقيمم-د

مذيقعمعومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبشؽؾمعلؿؼؾموؼعؿؾمصقفمسددمضؾقؾمعـمميؿؾؽموؼدارمعـمضؾؾمصردمأومأصرادمععدودؼـمعشروعمم-352

م.ماظعوعؾنيموالمؼفقؿـمبليمذؽؾمعـماألذؽولمسؾكماظؼطوعماظذيمؼـشطمصقف

مSmall Businessاألسؿولماظصغرلةمم-أ

مMicro Businessاإلسؿولماظصغرلةمجدامم-ب

مFamily Businessاألسؿولماظعوئؾقيمم-ج

مHome-Based Businessاألسؿولماٌـزظقيمم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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موشوظؾومعومتؽقنمأسؿوالمحرصقيممػلمأسؿولمتقجدمسيمعؽونمواحدموؼعؿؾمصقفوماضؾمعـمزيليمأصرادم-353

مSmall Businessاألسؿولماظصغرلةمم-أ

مMicro Businessاإلسؿولماظصغرلةمجدامم-ب

مFamily Businessاألسؿولماظعوئؾقيمم-ج

مHome-Based Businessاألسؿولماٌـزظقيمم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

ػلمتؾؽماألسؿولماظصغرلةماظيتممتؿؾؽمعـمررفماصرادمسوئؾيمواحدةمظؿقصرلمعصدرمرزقمشلومم-354

م....(ربالتموورؼي,مصقدظقوت,)

مSmall Businessاألسؿولماظصغرلةمم-أ

مMicro Businessاإلسؿولماظصغرلةمجدامم-ب

مFamily Businessاألسؿولماظعوئؾقيمم-ج

مHome-Based Businessاألسؿولماٌـزظقيمم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م.مأطـرػلمأسؿولممتورسمسيماٌـزلموممؾقطيمعؾوذرةمعـمضؾؾمصردمأوم-355

مSmall Businessاألسؿولماظصغرلةمم-أ

مMicro Businessاإلسؿولماظصغرلةمجدامم-ب

مFamily Businessاألسؿولماظعوئؾقيمم-ج

مBased Business-Homeاألسؿولماٌـزظقيمم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذبوالتمغشوطماألسؿولماظصغرلةعـم-356

مأسؿولماظؿقزؼعمبؽوصيمأذؽوشلوم-أ

ماًدعوتماألخرىمشرلماٌودؼيم-ب

مأسؿولماظؾـوءم-ج

ماظؿصـقعم-د

مذيقعمعومذطرم-

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:مأػؿقيماألسؿولماظصغرلةعـم-357

ماٌـوصلفم&مخؾؼموزوئػم-أ

معصدرمظإلبداعماظؿؽـقظقجلم-ب

مإذؾوعمحوجوتماجملؿؿعموضطوعماألسؿولم-ج

مذيقعمعومذطرم-د
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماألسؿولماظـوجقيماظيتمطوغًمبػضؾمجفقدمسددمضؾقؾمسؾكعـماالعـؾيمم-358

م(صحم)مم(e-Bay,مGoogleعـؾم)عـماألصرادمم

مــــــــــــــــ

م:مأدؾوبمنوحماألسؿولماظصغرلةعـم-359

مخطيمواضقيم&مصؽرةمجقدةم-أ

مإتؾوعمإدذلاتقفقيمإبداسقيمضودرةمسؾكمخؾؼمعقزاتمتـوصلقيمظؾؿشروعم&مذفوسيموجرأةمسيماظؿـػقذم-ب

متشكقصمجزءمعـماظلققماظذيمملمخيدممبشؽؾمجقدم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:مأدؾوبمصشؾماألسؿولماظصغرلةعـم-360

مغؼصماظؿفربيم&مغؼصماًدلةم-أ

مضؾيماالظؿزاممبوظعؿؾم&مسدمموجقدمإدذلاتقفقيمواضقيمظؾعؿؾم-ب

مرضوبيمعوظقيمشرلمطوصقيم&مسدمموجقدمضقودةماظقاسقيمظؾؿققطماظؾقؽلم-ج

مذيقعمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مآظقوتمإضوعيماألسؿولماظصغرلةم-361

ماظؾدءمبعؿؾمجدؼدممتوعوم-أ

مضوئؿمغشوطذراءمم-ب

متغقرلماخؿصوصمسؿؾم-ج

مFranchisingاالعؿقوزمم&ماظشراطيمععماآلخرؼـم-د

مرذيقعمعومذطم-

مـــــــــــــــــــــــــــ

م:ماظـوجقيعـماالعـؾفمسؾكماظشكصقوتمم-362

مLarry page-sergey brin (google) -أ

مBill gates ( Microsoft ) -ب

مAl-walid bin talal -ج

مEnzo Ferrari -د

مذيقعمعومذطرم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م
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م:مأخالضقوتمإدارةماألسؿولعػوػقؿمعـم-363

مEthicsعصطؾحماألخالقمم-أ

مManagerial Ethicsم األخالضقوتماإلدارؼيم-ب

مب-أ-ج

مالذلمعـمعومذطرم-د

مــــــــــــــــــــــــــ

ػقمذبؿقسيماٌؾودئمواٌعوؼرلمواظؼقؿماظيتمهؽؿمدؾقكماظػردمأوماجملؿقسيمصقؿومخيصماظصقابمم-364

م:مواًطلموطذظؽماىقدمواظلقهمسيماٌقاضػماٌكؿؾػي

مicshEtعصطؾحماألخالقمم-أ

مManagerial Ethicsم األخالضقوتماإلدارؼيم-ب

متعوعؾماظعوعؾنيمععماٌـظؿيم-ج

متعوعؾماظعوعؾنيمواٌـظؿيمععمأررافمأخرىم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:متؼقدماٌدراءموتقجففؿمسيمسؿؾفؿمػلمععوؼرلماظلؾقكماظيتمم-365

مEthicsعصطؾحماألخالقمم-أ

مManagerial Ethicsم األخالضقوتماإلدارؼيم-ب

متعوعؾماظعوعؾنيمععماٌـظؿيم-ج

متعوعؾماظعوعؾنيمواٌـظؿيمععمأررافمأخرىم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:متؼقدماٌدراءموتقجففؿمسيمسؿؾفؿمععوؼرلماظلؾقكماظيتمعـمذبوالتمم-366

مزروفماظعؿؾواظرواتى,مواظؿعوعؾماٌؿعؾؼمبوظؿعوضدمواظؿلرؼح,مم-أ

م;(اظـزاػيموريوؼيمادرارماظعؿؾ)تعوعؾماظعوعؾنيمععماٌـظؿيمم-ب

اٌلؿفؾؽقن,ماٌقردون,مغؼوبوتماظعؿولمومذيعقوتم)تعوعؾماظعوعؾنيمواٌـظؿيمععمأررافمأخرىمم-ج

م.(اظدصوعمسـماٌلؿفؾؽ

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م

م
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م:ماٌداخؾماٌكؿؾػيمظؿػلرلماألخالقعـم-367

ماٌدخؾماظـػعلم-أ

معدخؾماظػردؼيم-ب

معدخؾمايؼققم-ج

معدخؾماظعداظيم-د

مذيقعمعومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــ

م:مصوئدةمأومغػعمألطدلمسددمعـماظـوسماظلؾقكمؼعؿدلمأخالضقومإذاممتكضًمسـفماطدلم-368

ماٌدخؾماظـػعلم-أ

معدخؾماظػردؼيم-ب

معدخؾمايؼققم-ج

معدخؾماظعداظيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م:ماظلؾقكماألخالضلمؼمديمإديمتعظقؿمعصؾقيماظػردمسؾكماٌدىماظؾعقدم-369

ماٌدخؾماظـػعلم-أ

معدخؾماظػردؼيم-ب

معدخؾمايؼققم-ج

معدخؾماظعداظيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــ

م:ماظلؾقكمؼعؿدلمأخالضلمإذاماحذلمموحوصظمسؾكمايؼققماألدودقيمظألصرادم-370

ماٌدخؾماظـػعلم-أ

معدخؾماظػردؼيم-ب

معدخؾمايؼققم-ج

معدخؾماظعداظيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.اآلخرؼـمحبقودةموسداظيماسؿؿودامسؾكمضقاسدمضوغقغقييماظلؾقكمأخالضلمػقماظذيمؼلؿـدمإديمععوعؾم-371

ماٌدخؾماظـػعلم-أ

معدخؾماظػردؼيم-ب

معدخؾمايؼققم-ج

معدخؾماظعداظيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــ
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م:ماإلذؽوظقوتماألخالضقيمسيمعؽونماظعؿؾعـم-372

متضوربماٌصوحلم-أ

ماظؿؿققزم&مثؼيماظزبقنم--ب

مماظؿفووزمأوماظؿقرشماىـللم-ج

ماالتصوالتم&معقاردماٌـظؿيم-د

ممذيقعمعومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــ

م:ماظعقاعؾماٌمثرةمسيماظلؾقكماألخالضلعـمم-373

ماظػردم-أ

ماٌـظؿيم-ب

ماظؾقؽيم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ظؾؿدؼرمطػردمماظعقاعؾماٌمثرةمسيماظلؾقكماألخالضلعـمم-374

متلثرلماظعوئؾيم-أ

ماظؼقؿماظدؼـقيم-ب

ماٌعوؼرلماظشكصقيمومايوجوتممم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ظؾؿـظؿيمماظعقاعؾماٌمثرةمسيماظلؾقكماألخالضلعـمم-375

ماظلقودوتماالخالضقيم-أ

مدؾقكماٌشرصنيمواظزعالءم-ب

ماظـؼوصيماظؿـظقؿقيم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ظؾؾقؽيماًورجقيممقاعؾماٌمثرةمسيماظلؾقكماألخالضلاظععـمم-376

متشرؼعوتمايؽقعيم-أ

مواظؼقؿماالجؿؿوسقيماألسرافم-ب

مسيماظصـوسيماألخالضلاٌـوخمم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:متدلؼرماظلؾقكماظغرلمأخالضلمأغقاععـم-377

م;إضـوعماظـػسمبلنماظلؾقكمالمؼدخؾمسيمإرورماظالعشروسقيممأومسدمماظؼوغقغقيم-أ

م;ذيقعماألصرادمسيماٌـظؿيمؼؿصرصقنموصؼمعصويفؿماظشكصقيم-ب

م;عومضوممبفمظـمؼؽشػفماحدمدقاءمعـمداخؾماومخورجماٌـظؿي-ج

م.إمنومضوممبوظعؿؾمٌصؾقيماٌـظؿيموماغفومدقفمهؿقفمعـمروئؾيماظؼوغقن-د

معومذطرذيقعم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ممسـوصرماٌـظؿيماألخالضقيعـم-378

ماظػردؼيماألخالق-أ

ماألخالضقياظؼقودةم-ب

موأغظؿؿفوبـقيماٌـظؿيم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ماظػردؼيماألخالقمأغقاععـم-379

ماظؽراعيم&اظـزاػيم-أ

مععماآلخرؼـماظعداظيم&بوظـؼيمماإلحيوءروحم-ب

مخالضقواظلعلمظؿطقؼرماظذاتمأم&اظؿصرفماألخالضلم-ج

مذيقعمعومذطر-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م:خالضقيمعـمأغقاعماظؼقودةماأل-380

ممنقذجمظؾؿرؤودنيم-أ

مخالضقيمسيماٌـظؿيتـؿقيماظؼقؿماألم-ب

مبٌماظؼقؿموماٌؿوردوتمسيماٌـظؿيم-ج

مخالضلعؽوصؽيماظعوعؾنيمذويماظلؾقكماألم-د

مذيقعمعومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م

م
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م:غظؿؿفومعـمأغقاعمبـقيماٌـظؿيموأ-381

مثؼوصيماٌـظؿيم-أ

مخالضلمعؽؿقبأددؿقرمم-ب

ماألخالضقيتعقنيمعدؼرمعلمولمسـماىقاغىمم-ج

ماألخالقوضعمبراعٍمتدرؼؾقيمحقلمم-د

مذيقعمعومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م(х)اوم(م√)ضعمسالعيمم

 :عػفقمماٌلموظقيماالجؿؿوسقيم-382

يماجملؿؿعمومذبؿقسيماظقاجؾوتماوماظؿصرصوتماظيتمتؼقممبفوماٌـظؿيمعـمخاللممضرارتفومبزؼودةمرصوػق

م(م√م)مديمعصويفوإضوصيماظعـوؼيممبصويفمبوإل

مــــــــــمــــــــــمـــــــــــــ

م(√)موماٌؿلثرونمعـمدؾقكماٌـظؿيأاٌلؿػقدونممػؿمصقوبماٌصوحلأم-

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(х)دؾيبمسؿولمايلـيمسيمذبولمريوؼيماظؾقؽيمومصقوغؿفومظفمعردودمزلعيمعـظؿيماألم-

معردودمعلؿؼؾؾل/ماىقابم

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؿدخؾمايؽقعوتمظؿمثرمسؾكمعـظؿوتماألسؿولماظيتمالمتؾؿزممدوراماجؿؿوسقومواضقوموػذامسدلمم-

م(х)ماظؿشرؼعوتماٌؾوذرة

مسدلماظؿشرؼعوتماٌؾوذرةموشرلماٌؾوذرة/ماىقابم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غفومغشطيماالجؿؿوسقيمألاظصرفمسؾكماألربوحمومسدممظؾؿـظؿيمػلمجعؾمتعظقؿماألماألدودقياظقزقػيم_383

مربوحؾكمػدرماألشتمديم

م:ظـممػذهماظـظرؼي

مMilton Friedmanم عقؾؿقنمصرؼدعونم-أ

مPaul Samuelsonبقلمدوعقؼؾلقنمم-ب

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــ

م

م
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منمتراسلمعصوحلماجملؿؿعموظقسمصؼطمهؼقؼمأسؿولمجيىمعـظؿوتماأل-384

مربوحاأل

م:ظـممػذهماظـظرؼي

مMilton Friedmanم عقؾؿقنمصرؼدعونم-أ

مPaul Samuelsonبقلمدوعقؼؾلقنمم-ب

مب-أ-ج

مذيقعمعومذطر-د

مــــــــــــــــــــــــــ

 :مادذلاتقفقوتماظؿعوعؾمععماٌلموظقيماالجؿؿوسقيعـم-385

مإدذلاتقفقيماٌؿوغعيماومسدمماظؿؾينم-أ

مقفقيماظدصوسقيتاالدذلام-ب

مإدذلاتقفقيماظؿؽقػم-ج

مإدذلاتقفقيماٌؾودرةماظؿطقسقيم-د

مذيقعمعومذطر-

مــــــــــــــــــــــــــــ

م:مالمؼقجدمدورماجؿؿوسلموماظذلطقزمسؾكماظربحمصؼطم-386

مإدذلاتقفقيماٌؿوغعيماومسدمماظؿؾينم-أ

مقفقيماظدصوسقيتاالدذلام-ب

مإدذلاتقفقيماظؿؽقػم-ج

مإدذلاتقفقيماٌؾودرةماظؿطقسقيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــ

م:ماالجؿؿوسلمومػذاميؿوؼيماٌـظؿيمدغكماظؼوغقغلماٌػروضمعـماظدوردماألياظؼقوممبوم-387

مإدذلاتقفقيماٌؿوغعيماومسدمماظؿؾينم-أ

مقفقيماظدصوسقيتاالدذلام-ب

مإدذلاتقفقيماظؿؽقػم-ج

مإدذلاتقفقيماٌؾودرةماظؿطقسقيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م
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م:مجبقاغىماضؿصودؼيمومضوغقغقيموأخالضقيمضؾقلمدورماجؿؿوسلمومربووظيماظقصوء-388

مإدذلاتقفقيماٌؿوغعيماومسدمماظؿؾينم-أ

مقفقيماظدصوسقيتاالدذلام-ب

مإدذلاتقفقيماظؿؽقػم-ج

مإدذلاتقفقيماٌؾودرةماظؿطقسقيم-د

مــــــــــــــــــــــــــــــ

م:متؾينمدورماجؿؿوسلموادعمجدامحبقٌمتمخذمعصؾقيماجملؿؿعمومتطؾعوتفمسيمطؾماظؼرارات-389

مإدذلاتقفقيماٌؿوغعيماومسدمماظؿؾينم-أ

مقفقيماظدصوسقيتاالدذلام-ب

مإدذلاتقفقيماظؿؽقػم-ج

مإدذلاتقفقيماٌؾودرةماظؿطقسقيم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:مظؿكػقػمضغطمايؽقعوتعـمررقماٌـظؿوتماظيتمتلؿكدعفوم-390

ماالتصوالتماٌؾوذرةم-أ

ماظؾقبلم-ب

مىونماظدسؿماظلقودلم-ج

ماظػضولم-د

مذيقعمعومذطر-

مـــــــــــــــــــــــــــــــ

م:ؼعؿدلمعـمررقممععماظؼودةماظلقودقنيمسيماظدوظيمومسيماٌعرضياالتصولم-391

ماالتصوالتماٌؾوذرةم-أ

ماظؾقبلم-ب

مىونماظدسؿماظلقودلم-ج

ماظػضولم-د

مـــــــــــــــــــــــــــــ

ظؾؿػووضموماظضغطمسؾكممذكوصماومذبؿقسوتمممـؾيمظؾؿـظؿيمبشؽؾمرزللمأادؿكداممم-392

م:مايؽقعيمومممـؾقفو

ماالتصوالتماٌؾوذرةم-أ

ماظؾقبلم-ب

مىونماظدسؿماظلقودلم-ج

ماظػضولم-د
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مـــــــــــــــــــــــــــــ

م:متدلسوتمعوظقيمػلممتقؼؾمىونماظدسؿمظؾؿرذقنيماظلقودقنيمسدل-393

ماالتصوالتماٌؾوذرةم-أ

ماظؾقبلم-ب

مىونماظدسؿماظلقودلم-ج

ماظػضولم-د

مـــــــــــــــــــــــــ

م:ماظدسؿمعـفومدسؿمعوظلماومسقينمظؾؿلثرلمبوٌـظؿوتمايؽقعقيمواطؿلوب-394

متصوالتماٌؾوذرةاالم-أ

ماظؾقبلم-ب

مىونماظدسؿماظلقودلم-ج

ماظػضولم-د

مــــــــــــــــــــــ

م

موخــــــــــــؿوعًوم

موزدغومسؾؿًو,مواغػعـوممبومسؾؿؿـوم,ماظؾفؿمسؾؿـومعومؼـػعـوم

م..دسقاتؽؿمظـوموظؽؿمبوظؿقصقؼم..م

مبؽؾمود
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