
أسئهخ انًراخؼخ( 1)انتذسٌت انًٍذاًَ 

:اإلجبثخ انصحٍحخ يًب ٌهً (اختبس)ظهم 

:ًٌكٍ تصٍُف انًؤسسبد االجتًبػٍخ يٍ حٍث انتجؼٍخ إنى يؤسسبد -   1
أونُخ  -أ 

ثبَىَخ -ة 

حكىيُخ -ج 

 رثحُخ -د 

 :ٌقصذ ثبنًجبل انجغشافً انزي تخذيّ انًؤسسخ-  2
 .تحذَذ اندهخ انتٍ نهب حك االشراف ػهٍ انًؤسسخ -أ 

 .تحذَذ األَشطخ انىظُفُخ نهًؤسسخ -ة 

 .تحذَذ َطبق ػًم انًؤسسخ ػهٍ انًستىٌ انًحهٍ أو االلهًٍُ أو انمىيٍ -ج 

  .اإلخبثخ ة، ج يؼب -د 

:ٌشجغ أًٍْخ تحذٌذ ػُٕاٌ انًؤسسخ انً-  3
 .يؼرفخ طجُؼخ انجُئخ انتٍ تخذيهب انًؤسسخ -أ 

 .وسُهخ سههخ نهىصىل نهًؤسسخ -ة 

 .َظرا نتشبثه ثؼض انًؤسسبد فٍ االسى  -ج 

  .خًُغ يب سجك -د 

 :ٌجت انتضاو انطبنت ثبألخالقٍبد انًٍُٓخ فً انتسجٍم ٔيُٓب-  4
 .انًىضىػُخ -أ 

 .انسرَخ -ة 

 .انًسئىنُخ انًهُُخ -ج 

  .خًُغ يب سجك -د 

 :تصُف أسبنٍت انتسجٍم حست انٓذف يُٓب انً أسبنٍت-  5
 .لصصُخ وتهخُصُه ويىضىػُخ -أ 

 .يؤسسُخ وتؼهًُُخ -ة 

 .تحهُهُخ وتهخُصُه واحصبئُخ -ج 

 .َىيُخ ودورَخ-        د

أسهٕة نهتسجٍم ٌستخذو فً تسجٍم انًقبثالد ٔيب تحتٌّٕ يٍ انتفبػم انُفسً ٔيب  ٌستحق إثشاصِ - 6

 : يثم انحبالد انسهٕكٍخ ٔانُفسٍخ
 .انتسدُم انتهخُصٍ -أ 

 .انتسدُم انمصصٍ -ة 

 .انتسدُم انًىضىػٍ -ج 

 .انتسدُم اإلحصبئٍ-       د
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 :َٕع يٍ انتسجٍم ٌستخذو فً ظشٔف ضغظ انؼًم- 7
. انتهخُصٍ انتسدُم -أ 

.انمصصٍ انتسدُم -ة 

 .انتسدُم انذورٌ -ج 

 .انتسدُم انتحهُهٍ -د 

 :  يٍ األخطبء انشبئؼخ فً انتسجم انًًُٓ-8
 .اػتًبد انطبنت ػهٍ االسهىة انًىضىػٍ فٍ انتسدُم -أ 

 .اػتًبد انطبنت ػهٍ أكثر يٍ اسهىة نهتسدُم -ة 

 .استخذاو ثؼض االنفبظ انغبيضخ -ج 

 .خًُغ يب سجك -د 

 :ٌجت أٌ ٌشًم تقشٌش انضٌبسح سأي انطبنت فً-  9
 .االيكبَُبد انجشرَخ ثبنًؤسسخ وتُبسجهب يغ أػذاد انًستفُذٍَ -أ 

 .انشكم انؼبو نهًؤسسخ ويذٌ تُبسجهب يغ انؼًالء -ة 

 .انًؼىلبد انتٍ تىاخه االخصبئٍ -ج 

  .خًُغ يب سجك -د 

 :ٌطهق ػهٍّ..  ػذو يٍم انشجبة نالَذيبج يغ االخشٌٍ ٔانتًشكض حٕل انزاد ٔانؼضنخ ػٍ انًجتًغ-  10
 .االغتراة -أ 

 .صراع انمُى -ة 

 .االحجبط -ج 

 .انفراؽ -د 

 :  ػُذيب ٌستخذو األخصبئً يٓبساد انضغٕط ٔانتصحٍح ٔتؼجئخ انجًٕٓس فبَّ ثزنك  ًٌبسط  دٔس-11
 .انًُظى -أ 

 .انًؼبنح -ة 

 .انًذافغ -ج 

 .انىسُظ -د 

يٍ أْى ٔسبئم انتؼجٍش االجتًبػً، ٔتٓذف انً تجبدل اَساء ٔانًؼهٕيبد ٔتٕنٍذ انؼذٌذ  يٍ -  12

 : األفكبس
 .انًُبلشخ اندًبػُخ -أ 

 .انهدبٌ -ة 

 .انُذوح -ج 

 .انتىػُخ -د 

 :سػبٌخ انشجبة ًْ خذيبد راد صجغخ-  13
 .ولبئُخ -أ 

 .اَشبئُخ -ة 
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 .ػالخُخ -ج 

 .خًُغ يب سجك -د 

:اإلػذاد انًًُٓ نألخصبئً االجتًبػً ٌتطهت - 14
 َظرٌإػذاد -أ 

إػذاد لبَىٍَ -ة 

تذرَت ػًهٍ -ج 

 اإلخبثخ أ ، ج -د 

 : يٍ أْذاف انتذسٌت انًٍذاًَ أَّ ٌسبػذ انطبنت ػهى   ـ15
 . انثمخ ثبنُفسأ   ـ   

 . اكتسبة خجراد ويهبراد يهُُخة ـ   

  .فهى انًمرراد انُظرَخ ج ـ   

  .كم يب سجكد  ـ   

 :  يٍ يجبدئ انتذسٌت انًٍذاًَ انًتصهخ ثبنًُٓبج انتذسٌجً ـ 16
 .   انتكبيمأ ـ 

. انتُجؤ   ة ـ

 . انًىضىػُخ   ج ـ

.  كم يب سجك  د  ـ

ػبيخ   قٕاػذ االجتًبػٍٍٍ أي انٍٓئخ انقٕيٍخ األيشٌكٍخ نألخصبئٍٍٍ N.A.S.W تحذد ٍْئخ   ـ 17

 : يُٓب  فً انًًبسسخاالجتًبػًنحق األخصبئً 
. ساليخ صحُخأ   ـ   

 . استؼذاد فطرٌ نهؼطبءة ـ   

 .  انحصىل ػهً درخخ انًبخستُرج ـ   

 . كم يب سجكد  ـ   

 : فً فًُ تذسٌت ٌؼشف انتذسٌت انًٍذاًَ ثأَّ  ـ18
 . انكهُخأ   ـ   

 . انمبػبد انذراسُخة ـ   

 . انًؼًمج ـ   

 . يىلغ انؼًمد ـ   

 :  يٍ أدٔاس األخصبئً االجتًبػً فً انًذسسخ يغ انتهًٍز كُسق فشدي  ـ 19
 . انتخطُظ نتكىٍَ خًبػبد انُشبطأ   ـ   

 . تكىٍَ تُظًُبد ػهً يستىي انًذرسخة ـ   

 .  تمذَى انتىخُه واإلرشبد فٍ انًىالف انفردَخ انسرَؼخج ـ   

 . كم يب سجكد  ـ   
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 ال ًٌكٍ نألخصبئً االجتًبػً أٌ ٌحتم يكبَخ خبصخ ثٍٍ انؼبيهٍٍ ثبنًذسسخ ٌٔحظى  ـ 20

: ثبحتشايٓى ٔاػتشافٓى دٌٔ أٌ ٌتفٓى جٕٓدِ  
 . َبظر انًذرسخأ   ـ   

. سخ سكرتُر انًذرة ـ   

 . انًىخهٍُج ـ   

. انطالة د  ـ  


