بٓو األض١ً٦
املاد /٠فك٘ اإلداز٠
املسسً ١ايسابع١
ع /عسف َا ٜأت:ٞ
( -1اإلداز -2 ٠ايتدطٝط -3اهلدف  -4ايػا -5 ١ٜايتدطٝط اإلضالَ -6 ٞايتٓع -7 ِٝخطط اضرتاتٝذ-8 ١ٝ
خطط تهتٝه -9 ١ٝخطط تػػ -10 ١ًٝٝايتع ِٝايسمس -11 ٞايتٓع ِٝغري ايسمس -12 ٞاملسنص-13 ١ٜ
ايالَسنص -14 ١ٜايطًط -15 ١ايتدزز ايس٥اضَ -16 ٞبدأ تكط ِٝايعٌُ  -17تفٜٛض ايطًط -18 ١ايكٝاد٠
 -19تٛصٝف ايٛظا٥ف  -20األدس  -21ايتكاعد  -22ايكساز  -23املػهً -24 ١قسازات َربزت-25 ١
قسازات غري َربزت -26 ١االتصاٍ  -27ايسقاب -28 ١ايسقاب ١ايرات -29 ١ٝاذتطب -30 ١األشَ -31 ١إداز٠
ايرات  -32ايجك ١بايٓفظ  -33ايٛقت)
ع /عسّف اإلداز ٠يف االصطالح ثِّ بْ ّٔٝػأتٗا.
ع /عسّف ايتدطٝط ثِ اذنس خصا٥ص٘.
عَ /ا ٖ ٞخصا٥ص اإلداز ٠اإلضالَ١ٝ؟
عَ /ايفسم بني اإلدزا ٠اإلضالَٚ ١ٝاإلداز ٠ايٛضع١ٝ؟
ع /اذنس أُٖ ١ٝاإلداز ٠يف اجملتُع.
ع /عدد أزنإ اإلداز ،٠ثِ حتدّخ عٔ ايتدطٝط.
ع /اذنس ايػسٚط اييت جيب تٛافسٖا يف األٖداف.
عَ /ا ٖ ٞفٛا٥د ٚضع األٖداف يًُٓعُ ١أ ٚاملؤضط١؟
ع /عدد خطٛات عًُ ١ٝايتدطٝط.
عَ /ا ٖ ٛاملفٗ ّٛاإلضالَ ٞيًتدطٝط؟ٖٚ ،ات منٛذدًا يًتدطٝط اإلضالَ ٞيف ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜف.١
عَ /ا ٖ ٞخصا٥ص ايتدطٝط اإلضالَ ٞيف َسسً ١اهلذس ٠ايٓب ١ٜٛإىل املد ١ٜٓاملٓٛز٠؟
ع /عسف ايتٓع ،ِٝثِ اذنس أُٖٚ ١ٝظٝف ١ايتٓع ِٝيف اإلداز ٠اإلضالَ.١ٝ
ع /ازضِ شتططًا يتكط ِٝايعٌُ عً ٢أضاع ايٛظٝف.١
ع /ازضِ شتططًا يتكط ِٝايعٌُ عً ٢أضاع املٓطك ١ادتػساف.١ٝ
ع /ازضِ شتططًا يتكط ِٝايعٌُ عً ٢أضاع املٓتر أ ٚارتدَ.١
عَ /ايفسم بني املسنصٚ ١ٜايالَسنص١ٜ؟
عَ /ا َٖ ٞصاٜا ايالَسنص ١ٜيف اإلداز٠؟
عَ /ا ٖ ٞعٛٝب ايالَسنص ١ٜيف اإلداز٠؟
ع /حتدّخ عٔ َبادئ ايتٓع ِٝيف اإلداز ٠اإلضالَ ١ٝبػهٌ َٛدص.
ع /تهًِّ عٔ خصا٥ص ايتٛظٝف يف اإلداز ٠اإلضالَ.١ٝ

ع /اخرت اإلداب ١ايصشٝش ١يف نٌ مما ٜأت:ٞ
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 ٖٛٚزنٝص ٠األضاض ١ٝيًُٓعُٚ ١ايطبب يف ٚدٛد املٓعُ:١
أ  -اهلدف

-2

ب ١َُٗ -املٓعُ١

ز -غسض املٓعُ١

د  -الغ ٤ٞمما ذنس

َٔ غسٚط األٖداف إٔ ته:ٕٛ
بَ -تفكاً عًٗٝا

أ-

قابً ١يًكٝاع

-3

تٓكطِ ارتطط ٚفل االضتدداّ إىل:

أ-

خطط ملسٚ ٠اسدٚ ٠ملستني ب -خطط ملسٚ ٠اسدَٚ ٠طتُس ٠ز -خطط َؤقتَٚ ١طتُس ٠د -ال غ ٤ٞمما ذنس
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تعً ِٝد ٌٝاأل ٍٚايكسإٓ ايهس َٔ ِٜخصا٥ص ايتدطٝط يف َسسً:١

أ-

ايدع ٠ٛضساً
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َٔ ايكٛاعد ايسٝ٥ط ١يعًُ ١ٝايتٓع:ِٝ

أ-

تكط ِٝايعٌُ

زٚ -اقع١ٝ

ب -ادتٗس بايدع٠ٛ
بٖ -سَ ١ٝايطًط١

ز -اهلذس٠

د -مجٝع مما ذنس

د -ال غ ٤ٞمما ذنس

ز -جتٓب االشدٚاد١ٝ

.
.
.
.
ع /أذنس أْٛاع ارتطط َٔ سٝح ايصَٔ.
ع /عدد ايكٛاعد ايسٝ٥ط ١يعًُ ١ٝايتٓع.ِٝ
عَ /جٌّ ملبدأ تكط ِٝايعٌُ (ايتدصص) يف ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚيف ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜف.١
عَ /جٌّ ملبدأ تفٜٛض ايطًط ١يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
عَ /جٌّ الختباز ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يٛالت٘.
ع /عدد ٚادبات املٛظف َع غسح ٚاسد َٓٗا.
ع /أذنس أْٛاع املػهالت.
ع /اذنس ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اختاذ ايكساز.
ع /حتدّخ عٔ خطٛات صٓع ايكساز.
عَ /ا ٖ ٞأٖداف االتصاٍ اإلدازٟ؟
ع /عسّف ايكٝاد ،٠ثِ ب ّٔٝايفسم بني ايكا٥د ٚاملدٜس.
ع /عدد َعاٜري ايٛظٝف ايعاَ ١يف اإلداز ٠اإلضالَ ،١ٝثِ اغسح ٚاسد َٓٗا.
ع /عسف ايسقابٚ ،١ب ّٔٝفٛا٥د ايسقاب ١يًُٓعُات ٚاملؤضطات.

د -تٓطٝل ادتٗٛد

عَ /ا ٖ ٞخطٛات عًُ ١ٝايسقاب١؟
عَ /ا ٖ ٞخصا٥ص ايٓعاّ ايفعاٍ يًسقاب؟
ع /عدد أْٛاع ايسقاب ١يف ظٌ اإلداز ٠اإلضالَ ،١ٝثِ اغسح ٚاسدَٗٓ ٠ا.
عَ /ا ٖ ٞاذتطب١؟َٚ ،ا ٖ ٞأْٛاع احملتطبني؟
ع /عسف األشَ ١يف االصطالحَٚ ،ا ٖ ٞمساتٗا؟
ع /قازٕ بني األشَٚ ١ايهازث َٔ ١سٝح -1 :املفاد -2 .١٦ارتطا٥س -3 .األضباب.
ع /قازٕ بني األشَ َٔ ١سٝح -1 :ايتٓبؤ بٛقٛعٗا -2 .ايطػط عًَ ٢تدر ايكساز -3 .املعٜٓٛات ٚايدعِ.
عَ /ا ٖ ٞاألٖداف َٔ َٛادٗ ١األشَات؟
عٖ /ات َجاالً عًٚ ٢قٛع أشَ ١تعسض هلا املطًُني ٚنٝفَ ١ٝعادتتٗا.
عٚ /ضح أشَ ١اذتصاز االقتصاد ٟاييت تعسض هلا املطًُني قبٌ اهلذس ،٠ثِّ ب ّٔٝنٝف اضتطاع ايسض ٍٛصً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ إٔ ٜتػًب عًٗٝا.
عٚ /ضح َٔ خالٍ دزاضتو ٖر ٙايعباز( :٠صٓاع ١ايرات قبٌ إداز ٠ايرات).
عَ /ا ٖ ٞقٛاعد قٝادٚ ٠إداز ٠ايرات؟
عَ /ا َٖٓ ٞع ١َٛايٓذاح ٚايفاعً١ٝ؟
ع /عدد َعاٜري اهلدف ايرنٞ؟
ع /عدد َعٛقات ايتشفٝص؟
عَ /ا ٖ ٞايجك ١بايٓفظ؟َٚ ،ا َٖ ٞعاٖسٖا؟
ع /تهًِ عٔ أُٖ ١ٝايجك ١بايٓفظ.
ع /حتدخ عٔ أضباب اْعداّ ايجك ١بايٓفظ.
ع /اذنس مخطًا َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢ايجك ١بايٓفظ.
ع /صشح ايعبازات اآلت:١ٝ
 َٔ -1فٛا٥د ايسقاب ١يًُٓعُ ١انتػاف االضتسافات ايطًب ١ٝمتٗٝداً يتطبٝكٗا.
 -2املتابع َٔ ١خصا٥ص ايٓعاّ ايفعاٍ يًسقاب.١
َ -3ساعات ايهِ ٚايٓٛع َٔ خطٛات عًُ ١ٝايسقاب.١
 -4ايسقاب ١ايس٥اض ١ٝيٝطت ْٛعًا َٔ أْٛاع ايسقاب ١يف اإلداز ٠اإلضالَ.١ٝ
 -5املفادأ ٠يٝطت َٔ مسات األشَ.١

 -6جيٛش إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى فازم شَين بني أدس ايعاٌَ ٚإصتاش عًُ٘ ،أ ٟأْ٘ جيٛش تأخري األدس املدصص يًعاٌَ دٕٚ
عرز غسعٚ ،ٞإٕ ايرتادع عٔ ٖرا ال ٜعترب ظًُاً.
 -7األضاب ايطبع ٖٞ ١ٝاييت ته ّٕٛاألشَات.
.
.
.
.
ع /انٌُ ايفساغات اآلت ١ٝمبا ٜٓاضبٗا:
َ -1ساسٌ ايتعاٌَ َع األشَ.........................ٚ .........................ٚ..................... :ٖٞ ١
 -2قٛاعد إداز ٠ايرات ٖ............................ٚ ..........................ٚ .................... :ٞ
َٓ َٔ -3ع ١َٛايفػٌ ٚايطًب........................ٚ.......................ٚ.................. :١ٝ
َ َٔ -4عاٜري اهلدف ايرن...........................ٚ..................................ٚ.............. :ٞ
 -5أْٛاع ايتشفٝص ٖ..............................ٚ.................... :ٞ
 -6أُٖ ١ٝاإلداز.................. ٚ ...............ٚ................. :٠
 -7خصا٥ص ايتدطٝط....................ٚ ............... ٚ.............. :
 -8املفاٖ ِٝاألضاض ١ٝيعًُ ١ٝايتدطٝط............. ٚ ................ٚ ............. :
 َٔ -9فٛا٥د ٚضع اإلٖداف يًُٓعُ..................ٚ ..................ٚ ............ :١
 -10أقطاّ ارتطط ٚفل ايصَٔ....................ٚ ...............ٚ............. :
 -11أقطاّ ارتطط ٚفل املد...................ٚ................ٚ.................... :٣
 -12أقطاّ ارتطط ٚفل االضتدداّ.....................ٚ ............... :
 -13أْٛاع ايتٓع...................ٚ.................... :ِٝ
 -14ايكٛاعد ايسٝ٥ط ١يعًُ ١ٝايتٓع.........ٚ.............ٚ............ٚ............. :ِٝ
 -15عٓاصس ايكٝاد...........ٚ ............. ٚ........... :٠
َ -16عاٜري ايٛظٝف ١ايعاَ ١يف اإلضالّ.........ٚ ..........ٚ...........ٚ.......... :
ٚ َٔ -17ادبات املٛظف......... ٚ.......... ٚ.............ٚ.............ٚ....... :
 -18أْٛاع املػهالت...............ٚ............ :

 -19أْٛاع االتصاالت...............ٚ.......... :
ٚ َٔ -20ضا ٌ٥االتصاٍ........ٚ...............ٚ..............ٚ......... :
 -21أْٛاع ايسقاب ١يف اإلداز ٠اإلضالَ......... ٚ..........ٚ ...........ٚ......... :١ٝ
ٖٓ -22اى ْٛعإ َٔ احملتطبني يف اإلضالّ ُٖٚا.................ٚ............ :
 -23أْٛاع ايتشفٝص...................ٚ............. :
َ -24عاٖس ايجك ١بايٓفظ............ٚ..........ٚ..............ٚ.......... :
 -25أْٛاع ايٛقت..............ٚ.............ٚ.......... :
.
.
.
.
ع /حتدّخ عٔ أُٖ ١ٝايٛقت.
ع /حتدخ عٔ َهاْ ١ايٛقت يف ايفهس اإلضالَ.ٞ
ع /اذنس أْٛاع ايٛقت يف ٚدْٗ ١عس ايفهس اإلداز.ٟ
ع /اذنس خصاص ايٛقت.

َدزع املاد ٠املطاعد
أمحد أَني ستُد

