
أسئهت انًزاخؼتادارة انًشبريغ

 ظهم )اختبر( اإلجببت انصحيحت يًب يهي:

...فهى انًشزوع جزء يٍ انتُظيى انىظيفيػُذيب يكىٌ  -1
.ًُظًتحببغ الحذ االلسبو انٕظٛفٛت االسبسٛت فٙ ان -أ 

 .يسخمم حًبيب ػٍ انًُظًت -ة 

 .حببغ ألطزاف خبرخٛت -ج 

 .غٛز حببغ نهًُظًت -د 

...يزايب تُظيى انًصفىفتواحذة يٍ اآلتي يٍ  -2
 .ححمٛك ٔحذة انٓذف ٔحمهٛم انصزاػبث ػهٗٚسبػذ  -أ 

.نًشزٔعخبرج انًُظًت نخُفٛذ اؼبيهٍٛ فٙ انًشزٔع ٚخى اَخذابٓى يٍ ان -ة 

.يخفزؽ نهًشزٔعغٛز  ٔخٕد يذٚز-ج 

.بؼذ اَخٓبء انًشزٔع يٕالغ ػًهٓى االصهٛتػذو ايكبَٛت ػٕدة انؼبيهٍٛ انٗ  -د 

انًشزوع ػهى اَه... انًؼهذ االيزيكي إلدارة انًشبريغػزف  -3
 .االَشطتيؤلخت نخُفٛذ يدًٕػت يٍ غٛز يُظًت  -أ 

انزٔحُٛٛت.ٔانًخزابطت  انغٛز يدًٕػت يٍ االَشطت  -ة 

 .يدًٕػت يٍ االَشطت انًخزابطت غٛز انزٔحُٛٛت -ج 

 سؼٙ يؤلج إلٚدبد يُخح يُفزد. -د 

خصبئص انًشزوع...تي تؼتبز يٍ واحذة يٍ اآل -4
.ػذو انحبخت انٗ َشبطبث فزٚذة يٍ َٕػٓب -أ 

غبٚت.ٔخٕد -ة 

دٔرة حٛبة غٛز يحذٔدة. -ج 

 .زػذو ٔخٕد يخبط -د 

انًشزوع يتى... يزحهت تأسيسفي  -5
انًشزٔع. خذٔنت ٔضغ-أ 

ٔضغ خطت انًشزٔع.-ة 

 .حطٕٚز فكزة انًشزٔع -ج 

.انخذلٛك ػهٗ اَشطت انًشزٔع -د 

....انخطط حسبهي َىع يٍ اَىاع  ستزاتيجيتالخطت اان -6
.يسخٕٖ انشًٕنٛت ٔ انخفصٛم -أ 

 .انخكبنٛف -ة 

.االسخخذاو -ج 

 .انًذة -د 

...بــ بر انؼقالَيانًؼيفي يتخذ انقزار  يقىو -7
 .انغبء بؼض االحخًبالث -أ 

.، ثى ٚخخبر احسٍ بذٚم بأحسٍ ػبئذحسبة انٕسظ انحسببٙ نكم بذٚم يٍ ْذِ انبذائم -ة 

 انخخهٙ ػٍ انًشزٔع. -ج 

 .فصم كم انؼبيهٍٛ فٙ انًشزٔع -د 
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... اول يزحهت يٍ يزاحم ادارة انًخبطز هي -8
 .حخطٛظ انًخبطز -أ 

 .حمٛٛى انًخبطز -ة 

 يؼبندت انًخبطز. -ج 

.لببت ػهٗ انًخبطزانز -د 

...هت انتخطيط اَىاع انًخبطز خالل يزحيٍ  -9
.نهًشزٔع انًسهى نهشبٌٕ خٕدة ردٚئت -أ 

 .حُظٛى لٕ٘ -ة 

 .حخطٛظ سزٚغ ٔيخٕٓر -ج 

 .غٛبة انزلببت -د 

انًُبسب نهًشزوع يًكٍ االػتًبد ػهى يؼيبر... الختيبر انشكم انتُظيًي -10
 .اراء انًُبفسٍٛ -أ 

 .اراء انًٕردٍٚ -ة 

داخم انًشزٔع. االسبسٛت انًزحبطت بكم ْذفححذٚذ انًٓبو  -ج 

 .انؼاللبث انشخصٛت داخم انًُظًت -د 

، وَقصذ به...تحسيٍ تزكيز انًُظًت ويزوَتهبهى  فىائذ انتخطيطيٍ  -11
ػهٗ انخغٛٛز ٔانخكٛف.انًُظًت لذرة  -أ 

 ححسٍٛ انخُسٛك. -ة 

 .ححسٍٛ ادارة انٕلج -ج 

 ححسٍٛ ػًهٛت انزلببت. -د 

هى... بنتخطيط نهًشزوعانًقصىد ب -12
 حٕسٚغ انًسؤٔنٛبث ٔانصالحٛبث. -أ 

 ٔانحصٕل ػهٗ انخغذٚت انؼكسٛت. انمٛبص -ة 

.حٕخّٛ فزٚك انؼًم ػٍ طزق انمٛبدة ٔانخحفٛش -ج 

 .ححذٚذ االْذاف ٔانًٕارد انضزٔرٚت -د 

تكىٌ في يزحهت... اػذاد جذونت انًشزوع -13
انفكزة أ انًفٕٓو. -أ 

 انخُفٛذ. -ة 

 .انخسهٛى -ج 

 .يب بؼذ انخسهٛى -د 

...في حبنت ػذو انتأكذ في انبيئت انتي تؼًم بهب انًُظًبث ةؤثزيم ؼىاييٍ ان -14
.انًٕارد ٔفزة-أ 

 .اسخمزار انبٛئت -ة 

دُٚبيٛكٛت ٔسزػت حغٛز ْذِ انبٛئت. -ج 

.ػذو حذاخم انؼُبصز انًؤثزة فٛٓب -د 

...ببنًشزوع انًذارة انًُظًتيٍ خصبئص  -15
بٛئت ػًم اكثز اَفخبحب ػهٗ َمبش افكبر خذٚذة. -أ 

 انخٙ ٚؤدٚٓب االفزاد. ونًٓبا ٔضٕذػذو  -ة 

 صؼٕبت انزلببت. -ج 

 .خٕدة ضؼٛفت -د 
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...اطزاف ادارة انًشزوعاحذ  -16
 انشببئٍ. -أ 

 .انًٕردٌٔ -ة 

فزٚك انًشزٔع. -ج 

 .انًُبفسٌٕ -د 

...يُؼقذ االجتًبع انتأسيسي نهًشزوع بذػىة يٍ -17
.ْٛئبث خبرخٛت-أ 

 .االدارة انٕسطٗ -ة 

.فٙ انًُظًت االو االدارة انؼهٛب -ج 

 .فزق انؼًم -د 

...اَه  جزء يٍ انتُظيى انىظيفيك يٍ ايجببيبث انًشزوع  -18
 يزَٔت ػبنٛت فٙ اسخخذاو انؼبيهٍٛ.ال حٕخذ  -أ 

 .نألفزادحطٕٚز انًسبر انٕظٛفٙ ال ًٚكٍ  -ة 

 .ل انخبزاث ٔانًؼزفت بٍٛ انخبزاءدحبب حٕخذ صؼٕبت فٙ -ج 

االَخفبع يٍ انخبزاث انضزٔرٚت فٙ اكثز يٍ يشزٔع.ًٚكٍ  -د 

...ايجببيبث انًشزوع انًستقميٍ  واحذة يٍ اآلتي -19
.ُظًتٔخٕد سهطت يزكشٚت ػهٗ يسخٕٖ انً-أ 

 نًذٚز انًشزٔع انسهطت انكبيهت ػهٗ انًشزٔع. -ة 

.يببشزة ايبو يذٚز انًشزٔع غٛزخًٛغ افزاد انًشزٔع يسؤٔنٌٕ يسؤٔنٛت  -ج 

 .ػذو ٔخٕد يزَٔت -د 

...تحهيم انؼًمويتى يٍ خالنه ، ػهى تجزئت هيكم انؼًم تؼتًذ انخطت االبتذائيت -20
.ْزيٛب يٍ االػهٗ انٗ االسفم-أ 

 .افمٛب -ة 

.يٍ االسفم انٗ االػهٗ -ج 

 .بطزٚمت ػفٕٚت -د 


