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، َضًٍ ودونٍ األكبدًََّخ انًهَُّخ نهًؼهًٍُ يشكض تًُّض يحّهٍ وإقهًٍُ

ًُستذايخ ، ثششاكخ  انتؼهُى هُئخ ألػضبء جىدح يُظىيخ انتًُُخ انًهَُّخ ان

 .فبػهخ يغ كهُبد انتشثُخ وانًذاسط وانًؤسَّسبد األخشي راد انصهخ

 

  يتؼذد ختُبس يٍاأسئهخ ًَىرج : أواًل 

يٍ أهى يستتىَبد انتىػٍ انًؼهىيتبتٍ انتتً َنتت أٌ َتستى ثهتب انًؼهتى فتً ػصتش انعتىسح انصتُبػُخ انشاثؼتخ هتى                 -1
 انىػٍ :

انًؼشفٗٔاالخزًبػٗ-أ

 ثٗٔانشلًٗانزمُٗٔانجس-ة

 األعشٖٔانًدزًؼٗ-ج

 انمبََٕٗٔانمضبئٗ-د

 : يٍ فىائذ انًُهج يتؼذد انتخصصبد يب َهً -2

 يٍانزأكٛذػهٗانًؼشفخئنٗانزأكٛذػهٗانًٓبساد.-أ

 يٍانًُٓحانؼهًٙانٕاعغئنٗانفٓىانؼًٛك.-ة

 يٍانزؼهىانزهمُٛٙئنٗانزؼهىانمبئىػهَٗشبطانًزؼهى.-ذ

 كميبركش.-د

 ػهٍ إثبسح تفكُش انًتذسثٍُ ثشكم يستًش يٍ يهبساد انًذسة فٍ ينبل :  تؼذ انقذسح -3

 ئداسحانٕلذ-أ

 االرصبلٔانزٕاصم.-ة

ارخبرانمشاس.-ج

رخغٛظانزذسٚظ.-د

 َسهى انًُهج يتؼذد انتخصصبد فٍ إكسبة انتاليُز نهًهبساد األسبسُخ اِتُخ ػذا. -4

 يشبسكخانضيالءفٙيسبدثبدخًبػٛخ.-أ

 ٕاػذانُمبشبدانًزفكػهٛٓب.ئرجبعل-ة

 ػذوعشذاألعئهخانزٙرٕضرخٕاَتعٕءانفٓىنهًٕضٕػبد.-ذ

رأٚٛذأساءاٜخشٍٚفٙانُمبشبد.-د

 يٍ أهذاف انتقىَى: تىصَغ انًتؼهًٍُ فٍ يستىَبد يختهفخ حست يستىي تحصُههى -5

انمجهٗ-أ

انجُبئٗ-ة

 انزشخٛصٗ-ج

انخزبيٙ-د

 (خجُشيؼهى  - أول أ نهتشقُخ نىظبئف )يؼهى 2119/2121ختجبساد انتشقٍ ستششبدٌ الاًَىرج 
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 اإلداسٍَُ وانًذَش ثبستخذاو : َتى انتىاصم اإلنكتشوٍَ انًتضايٍ اٍَِ ثٍُ -6

 انجشٚذاالنكزشَٔٗ-أ

 انفٛذٕٚكَٕفشاَظ-ة

 انجشٚذانصٕرٗ-ج

 انًٕالغانزؼهًٛٛخ-د

 واحذح َُستخذو اإلسشبد ػُذيب َتشبسك ينًىػخ يٍ انًؼهًٍُ فٍ يشكهخ -7

انُفغٙ..أ

ة.اندًبػٙ.

انؼالخٙ.ج.

د.انٕلبئٙ

تشُش انكفبَبد ................ إنً آساء انًىجه انتشثىٌ واستؼذاداته ويُىنه واتنبهبته انتٍ تؤثش ػهً أدائه فتٍ   -8

 انؼًم.

)أ(األدائٛخ.

)ة(اإلَزبخٛخ.

 )ج(انٕخذاَٛخ.

)د(انًؼشفٛخ.


 سبثهب نهطالة يٍ كفبَبد انتىجُه انتشثىٌ .......تؼذ تًُُخ انتفكُش انُبقذ نهًؼهًٍُ ويسبػذتهى ػهً اك -9

)أ(إلداسحانفصم.

)ة(نهًُبْحٔعشقانزذسٚظ.

 )ج(نالرصبل.

)د(نهغٛبعبدٔاألْذاف.


 يٍ يشاحم َشبح وتطىس االداسح ثبالهذاف وانُتبئج -11

رسذٚذاالْذافٔانًؼبٚٛش

 انكفبءح

 انفبػهٛخ

 االعزًشاسٚخ
 



 انًؤسسخ انتؼهًُُخ تحقُقه  ػهً انقبئًىٌ َتًًُ ٌانز انحهى أو انًستقجم صىسح -11

انًخشخبد-أ

األْذافاإلعزشارٛدٛخ-ة

انشؤٚخ-ج

انشعبنخ-د
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 تًعم انًشحهخ األخُشح يٍ يشاحم انتخطُط االستشاتُنٍ  -12

 انزُفٛز-أ

 صٛبغخانخغخ-ة

 انزمٕٚى-ج

انزسهٛمانجٛئٙ-د

 َستًذ انقبئذ سهطبته يٍ  -13

عًبرّانشخصّٛ.أ

ثسكىٔظٛفزّ.ة

خشٍٚاززشاؤلجٕلاٜ.ج

انًٓبوانًكهفثٓبانًشؤٔعٍٛ.د

 َضَذ اإلثذاع يٍ خالل  -14

خهغبدانؼصفانزُْٗ.أ

انًُبلشبدانًٕخّٓ.ة

ضغٕطانًشكالد.ج

األصيبد.د





 يشاقجخ يؼبَُش ويؤششاد األداء يٍ خطىاد  -15

انزخغٛظاالداسٖ.أ

انًزبثؼخٔانزمٕٚى.ة

اْذافانًإعغخ.ج

 االعبنٛتاالعزشارٛدٛخ.د
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 انصىاة وانخطأ: ًَىرج أسئهخ  ثبًَُب

 :            ضغ ػاليخ صح أيبو انؼجبسح انصحُحخ وػجبسح خطأ أيبو انؼجبسح انخبطئخ

()رغجٛكانزكبءاالصغُبػٙلبئذانًذسعخػهٗرسمٛكخٕدحيشرفؼخفٗأعبنٛتلٛبدحانًذسعخٚغبػذ (1

 ()سمٛكَٕارحانزؼهىٚزغهتانزسٕلانشلًٙنهًُٓحأٌٚغزخذوانًؼهىأَشغخئنكزشَٔٛخيزؼذدحفٙر (2

 )×(أعبنٛترمٕٚىَٕارحانزؼهٛىانًغزٓذفخْٗيكٌٕيغزممػٍيكَٕبدانًُٓحانذساعٙ (3

 ().ٚغبػذانزؼضٚضانًزؼهىػهٗرمذٚشرارّ،ٔصٚبدحشؼٕسِثبنُدبذ (4

  (×)انزمٛٛىػًهٛخعبثمخنهمٛبطٔالزمخنهزمٕٚى. (5

  ()األخٛشح.ندًبػٛخانزٙرغٕسدخاللانغُٕادنزشثٕ٘ارؼذانذسٔطانًُٕرخٛخأزذأعبنٛتانزٕخّٛا (6

)√(يٍأْذافانضٚبسحانصفٛخيالزظخانًٕلفانزؼهًٛٙٔانفؼبنٛبدانزشثٕٚخثصٕسحعجٛؼٛخ (7

اإلشررشافٔانزٕخٛررّػًهٛررخئزررذاسرسغررُٛبدفررٙانزؼهررٛىٔانررزؼهىيررٍخرراللانؼًررميررغاألشررخب انررزٍٚٚؼًهررٌٕ (8

 (x)ٔٚزؼبيهٌٕيغانزاليٛز

ٚؼّجشيفٕٓوأخاللٛبدانؼًمػٍيدًٕػخيٍانًؼبٚٛشاألخاللٛخانًثبنٛخانزٙٚصرؼتاالنزرضاوثٓربنكرميُٓرخأٔ (9

 (x)ٔظٛفخ.

االَشررغخانًغررزخذيخأثُرربءانزررذسٚتيشركررضحػهررَٙشرربطانًررذسةثررذاليررٍاسركبصْرربػهررَٙشرربطركررٌٕٚدررتأٌ (11

(x)انًزذسثٍٛ.

 


