
  

  

                                                                                                جًهىسَخ يصش انؼشثُخ

  

، َ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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، َ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

 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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، َ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

 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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، َ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

 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.
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، َضًٍ ودونٍ األكبدًََّخ انًهَُّخ نهًؼهًٍُ يشكض تًُّض يحّهٍ وإقهًٍُ

ًُغتذايخ ، ثششاكخ  هُئخ انتؼهُى ألػضبء خىدح يُظىيخ انتًُُخ انًهَُّخ ان

 .وانًذاسط وانًؤعَّغبد األخشي راد انصهخفبػهخ يغ كهُبد انتشثُخ 

 

  يتؼذد ختُبس يٍاأعئهخ ًَىرج : أواًل 

 يٍ أثشص وظبئف انًغتقجم فً ضىء انثىسح انصُبػُخ انشاثؼخ تتًثم فٍ قطبع:  .1

انخذيخاالعزًبعٛخ -أ

انخذيخانُفظٛخ -ة

 انزكُٕنٕعٛبٔاالثزكبر -ط

 انخذيخانًبنٛخ -د

 يٍ يهبساد يؼهى انقشٌ انحبدي وانؼششٍَ كم يب َأتً يب ػذا: .2

انزًكٍيٍاطزخذاويٓبرادانحبطتاٜنٗ -أ

 يعزفخانعبدادانغذائٛخانظهًٛخ -ة

يٓبرادانجحش -ط

 انحصٕلعهٗشٓبدحانذكزٕراِ -د

انًؼهمممى انمممزٌ َؼًمممم ػهمممً تًُُمممخ يهمممبساد انقمممشٌ انحمممبدٌ وانؼشمممشٍَ نمممذي   ثممم ، فئَممم  َحمممش  ػهمممً تمممذسَجهى   .3
 : ػهً

كٛفٛخاالعزًبدعهٗشزػانًعهىنهذرٔص.-أ

انزحذسكضٛزاأصُبءانزذرٚضثبنفصم.-ة

لزاءحانكزبةانًذرطٙثبالعزًبدعهٗانُفض.-ط

حمانًشكالدثطزقإثذاعٛخ.-د

 َؼتًذ انًؼهى فٍ تُفُز انًُهح يتؼذد انتخصصبد ثذسخخ كجُشح ػهً: .4

عذداألَشطخانزٗٚمٕوثزصًًٛٓب-أ

اطززارٛغٛخانزذرٚضانًفعهخنذّٚ–ة

اطزخذاوانعصفانذُْٗفٙانزذرٚض.–ط

انزعهىانمبئىعهَٗشبغانًزعهى.-د

 َؼشف انتذسَظ انفؼبل ثأَ  انتذسَظ انزٌ َكىٌ فُ : .5

انًعهىيحٕرانعًهٛخانزعهًٛٛخٔانًزعهىيزهمٙنهًعهٕيبد.–أ

ٛخٔانًعهىْٕيزشذٔيٕعّ.انًزعهىيحًٕرارئًٛظبنهعًهٛخانزعهًٛ–ة

انًعهىٚشزػانذرصٕٔٚعّاألطئهخٔانًزعهىٚغٛتعُٓب.–ط

انًزعهىُٚفذاألَشطخٔانًعهىٚمذونّانزغذٚخانزاععخٔٚشزػانذرص.–د

 يؼهى أول( -نهتشقُخ نىظبئف )يؼهى  2119/2121ختجبساد انتشقٍ عتششبدٌ الاًَىرج 
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، َضًٍ ودونٍ األكبدًََّخ انًهَُّخ نهًؼهًٍُ يشكض تًُّض يحّهٍ وإقهًٍُ

ًُغتذايخ ، ثششاكخ  هُئخ انتؼهُى ألػضبء خىدح يُظىيخ انتًُُخ انًهَُّخ ان

 .وانًذاسط وانًؤعَّغبد األخشي راد انصهخفبػهخ يغ كهُبد انتشثُخ 

َطهممممى ػهممممً انؼًهُممممخ انتممممٍ َُقمممممذَّس ثهممممب أداء انًتؼهًممممٍُ ثبنُغممممجخ نهًؼممممبسف وانًهممممبساد وانغممممًبد انًختهفممممخ         .6
 داح ي ئًخ أو يقُبط يُبعت :ثبعتخذاو أ

االخزجبر-أ

انزمٛٛى-ة

انمٛبص-ط

انزمٕٚى-د

 فٍ:  Power Point َغتخذو ثشَبيح انؼشوض انتقذًَُخ  .7

إعزاءانعًهٛبدانحظبثٛخ.-أ

 إَشبءلٕاعذانجٛبَبد.-ة

 عزضانذرٔصفٗانفصم.-ط

إَشبءانغذألاإلنكززَٔٛخ.-د

 ػٍ يشض كىسوَب اعتخذاو ثشَبيح.......... َتطهت كتبثخ يىضىع .8

Word-أ

Power  Point-ة

Access-ط

Excel-د

انُشمممبل انمممزٌ ًَُكمممٍ انطممم ة يمممٍ اكتغمممبة انغمممهىكُبد ااَدبثُمممخ واالػتًمممبد ػهمممً انمممُفظ وتحًمممم انًغمممئىنُخ         .9
 هى انُشبل:

)أ(انضمبفٙ.

 )ة(انصحٙ.

)ط(االعزًبعٙ.

)د(انزٚبظٙ.

 :يبػذايؼبَُش تُفُز األَشطخ انتشثىَخ ثبنًذسعخ  فًُب َهٍ يدًىػخ يٍ .11

)أ(يزاعبحعذواإلخاللثٕلذانحصخٔانٕٛوانذراطٙ.

 )ة(انززكٛشعهٗانًعهًٍٛفٙرُفٛذانُشبغ.

 )ط(رحذٚذأْذافانُشبغثذلخ.

 )د(احززاويعبٚٛزانًغزًعاألخاللٛخ.
 

 يٍ انُتبئح انًتشتجخ ػهً تفؼُم دوس األَشطخ انتشثىَخ فٍ انًؤعغبد انتؼهًُُخ: .11

 )أ(عغشانطالةعٍانزعهىانذارٙ.

 )ة(طهجٛخانطالةٔلهخيشبركزٓىفٙانذرص.

 )ط(اَخفبضَظجخانزظزةثٍٛانطالة.

)د(ظعفانًُبْظفٙرهجٛخحبعبدانطالةٔيٕٛنٓى.
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 .وانًذاسط وانًؤعَّغبد األخشي راد انصهخفبػهخ يغ كهُبد انتشثُخ 

 بئذح ػهً انط ة؛ حُث إَهب تغبػذهى ػهً:تشخغ انُذواد وانًحبضشاد ثف .12

)أ(رحذٚذيظزٕٖرحصٛهّ.

 )ة(رعهىآداةانحٕارٔأطظّ.

)ط(رذرثٓىعهٗانعًمانفزٚمٙ.

)د(رعشسيكبَزٓىثٍٛألزآَى.

 هذف ....... -أٌ َزكش انطبنت يدبالد انؼهىو  .13

ٔعذاَٙ -أ

يعزفٙ -ة

يزحهٙ -ط

 عبو -د

 ػذا: دىدح ثبنًذسعخ يبكم يًب َهً يٍ يضاَب وحذح انتذسَت وان .14

 رًُٛخانٕعٗٔانكفبٚبدانجحضٛخنهًعهًٍٛ. 

 انزٕظٛفااليضمنهزكُٕنٕعٛب. 

 انذٔرانمٛبدٖنًظئٕلانٕحذحثبنًذرطخ. 

االطزفبدحيٍخجزادانًعهًٍٛفٙانزذرٚت. 

 انتؼهُى اانكتشوٍَ غُش انًتضايٍ: .15

ًٚكٍانطبنتانحصٕلعهٗانًعهٕيبدفٙأ٘ٔلذ.-أ

بطإنٗٔعٕدانًعهىٔانًزعهىفَٙفضانٕلذ.ٚحز-ة

ٚٓذفإنٗرفعيظزٕٖانطبنتفٙسيٍيحذد.-ع

ٚزكشعهٗثعطانطالةدٌٔغٛزْى.-د



  

  

                                                                                                خًهىسَخ يصش انؼشثُخ
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 انصىاة وانخطأ: ًَىرج أعئهخ  ثبًَُب

 :            ضغ ػ يخ صح أيبو انؼجبسح انصحُحخ وػجبسح خطأ أيبو انؼجبسح انخب ئخ

 )√(ٔلٕاعذٚزفكعهٛٓبانًعهىيعانطالةاإلدارحانصفٛخإعزاءاد (1

 ×( )انًعهىفٙإدارحانصفًٚزُععٍاطزخذاوانعمبةثكبفخأشكبنّ (2

()  ٚزعبيمانًعهىيعاألَشطخانززثٕٚخكغشءالٚزغشءعٍانًُٓظ (3

 ×( )ثٓذفكزبثخيٕظٕعانذرصAccessٚظزخذوثزَبيظ (4

.ٚٓذفإنٗلٛبصيذٖيبحممّانطبنتيٍيخزعبدانزعهىنًمزردراطٙيبٚظزخذوانزمٕٚىانذارٙكزمٕٚىَٓبئٙ (5
)×(

()رظزخذوانٕطبئػانًزعذدحفٙرحهٛمانًفبْٛىٔانًٓبراداإلنكززَٔٛخٔرًُٛزٓب (6

)×(.ٚمزصزانزذرٚضانغٛذنهًعهىعهٗرحمٛكَٕارظانزعهىانًعزفٛخ (7

 (×)فسٚبدحانشذحٔاطزخذاوانعمبةنهزغهتعهٗيشكهخعذدانزاليٛذانًزرفعفٙانص (8

 ()يٍيشاٚبأطهٕةرًضٛماألدٔارأَّٚضٛزاَزجبِانًزذرثٍٛٔٚحفشْىعهٗانًشبركخ (9

 ()ًٚكٍأٌٚشزًمانًٕدٕٚلانزعهًٛٙعهٗانخزائػٔانزطٕوانجٛبَٛخٔاألفالوانزعهًٛٛخ (11

 


