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 مبادئ االدارة

  على ماذا ٌطلق تعبٌر االستخدام االقتصادي للموارد وحسن استغالل الموارد المتاحة؟  .1 

  الفعالٌة -ب                      التخصص -ا  

  تقسٌم العمل -د الكفاءة -ج  

  أي من اإلدارات اآلتٌة اعتبرت التنظٌم غٌر الرسمً شراً ٌجب مكافحته؟  .2 

  النظم -ب البٌروقراطٌة -ا  

  الظرفٌة -د المدرسة العلمٌة -ج  

  :ما هً المدرسة التً تعد الكفاءة إنجازاً ٌتبع التخطٌط السلٌم؟ مدرسة   .3 

  علم اإلدارة -ب النظم -ا  

  السلوكٌة -د الظرفٌة -ج  

 :ما هً الدراسة التً قامت على تحدٌد تأثٌر عدد من المتغٌرات على إنتاجٌة العاملٌن ؟ هً دراسة   .4 

  روجرز -ب فاٌول -ا  

  ماٌو -د برنارد -ج  

 حددات السلوك اإلنسانً فً المنظمة من أجل تحقٌق األمان والمساواة؟م تعد من مما ٌلًأي   .5 

  السٌاسات -ب القواعد -ا  

  االستراتٌجٌات -د البرامج -ج  

  أي من األمور اآلتٌة تعد من الصعوبات الناتجة عن تعقٌد الخطة ؟  .6 

  مقاومة التغٌٌر     -ب قلة االلتزام بالتخطٌط    -ا  

  عدم المرونة -د الخبرة        -ج  

  :ما هً المشاكل التً ال ٌوجد مؤشر على حدوثها ؟ المشاكل   .7 

  التقلٌدٌة        -ب الحٌوٌة       -ا  

  الطارئة    -د الجوهرٌة        -ج  

  :ما هو نموذج اتخاذ القرار الذي ٌتمٌز بالغموض وعدم الٌقٌن ؟ النموذج   .8 

  اإلداري       -ب الكالسٌكً       -ا  

  السٌاسً -د التقلٌدي       -ج  

  :ما هو التنظٌم الذي ٌهتم بالهٌكل التنظٌمً وبتحدٌد العالقات وتقسٌم العمل ؟ التنظٌم   .9 

  الرسمً        -ب التعلٌمً        -ا  

  اإلداري     -د الشبكً         -ج  

  أي من العوامل اآلتٌة تعد من العوامل المؤثرة فً اختٌار الهٌكل التنظٌمً المناسب ؟  .10 

  التنسٌق بٌن أعمال المنظمة -ب االستفادة من التخصص     -ا  

  القدرات اإلنسانٌة -د مراعاة الظروف المحلٌة   -ج  

 :ما هو التنظٌم الذي ٌمتاز بالبساطة والوضوح فً العالقات اإلدارٌة و وحدة القٌادة؟ التنظٌم  .11 

  التنفٌذي       -ب التنفٌذي االستشاري    -ا  

الوظٌفً         -ج  

 

 

العضوي     -د

 

 

 

 

ظلل بقلم الرصاص بشكل . سؤال موضوعً من نوع االختٌار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارٌة (100)ٌتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التً تشٌر إلى اإلجابة الصحٌحة فً المكان المخصص لذلك فً نموذج اإلجابة المرفق
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 :ما هو التنظٌم الذي ٌتطلب مشاركة واسعة وفعالة من قبل األفراد العاملٌن فً المنظمة؟ التنظٌم  .12 

  الشبكً          -ب التعلٌمً    -ا  

  التنفٌذي -د الفرٌق        -ج  

ما هو التقسٌم الذي ٌقسم المنظمة إلى عدد من الوحدات التنظٌمٌة بما ٌتناسب مع عدد الوظائف؟ التقسٌم حسب   .13 
: 

  السلعة      -ب الوظٌفة      -ا  

  مراحل العمل   -د الخدمة     -ج  

  :ما هً الخرٌطة التنظٌمٌة التً تصور الشكل العام للمنظمة؟ الخرٌطة  .14 

  الدائرٌة     -ب المساعدة     -ا  

  الرئٌسة    -د الرأسٌة      -ج  

  :ما هً السلطة التً ٌكون لها الحق فً إصدار األوامر؟ السلطة  .15 

  االستشارٌة     -ب التنفٌذٌة      -ا  

  اللجان -د الوظٌفٌة      -ج  

:أي من القوى اآلتٌة ال تعد مصدراً رسمٌاً للسلطة؟ قوة  .16    

  التخصص     -ب الكفاءة      -ا  

  اإلكراه    -د القانونٌة     -ج  

  :ما هو األسلوب القٌادي الذي ٌصف القائد بأنه نشٌط وفعال؟ القٌادة  .17 

  الدٌمقراطٌة      -ب الدٌكتاتورٌة     -ا  

  عدم التدخل -د االتوقراطٌة      -ج  

  :ما هو أسلوب العمل الذي ٌعمل على إضافة واجبات للعمل ومهام أخرى؟ أسلوب  .18 

  إثراء العمل        -ب توسٌع العمل     -ا  

  اإلدارة باألهداف   -د العمل المرن     -ج  

  :ما هو االتصال الذي ٌكون بٌن األفراد على المستوى اإلداري نفسه؟ االتصال  .19 

  األفقً      -ب القطري      -ا  

  المكتوبة -د الصاعد       -ج  

  ما هً خاصٌة الرقابة التً تعمل على منع وقوع األخطاء أو االنحرافات ؟  .20 

  الدقة     -ب الوضوح       -ا  

  المرونة  -د الفعالٌة      -ج  

 مبادئ االحصاء

 (:2ح1ح) فإن ل 0.2(=2ح) و ل0.5(=1ح) و كان لΏ حادثٌن مستقلٌن فً 2 وح1إذا كان ح  .21 

  0.7 -ب 0.1 -ا  

  0.5 -د 0.6 -ج  

  :ما هو المقٌاس الذي ال ٌأخذ جمٌع القٌم فً حسابه؟ هو   .22 

  التباٌن           -ب الوسط الحسابً            -ا  

  الوسٌط -د االنحراف المعٌاري        -ج  

  :ماذا نستخدم لقٌاس قوة العالقة بٌن متغٌرٌن أو أكثر؟ نستخدم   .23 

  االرتباط               -ب الوسط الحسابً              -ا  

االنحدار      -ج  

   

            

  التباٌن -د

 فما قٌمة ص 65= وكانت قٌمة س42.4+  س 0.4= هً ص  (ص على س)إذا كانت معادلة خط انحدار   .24 
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 التقدٌرٌة؟ 

    16.4 -ب              26.4 -ا  

  68.4 -د                 66.4 -ج  

  ما هً المشاهدة األكثر تكراراً؟  .25 

  الوسٌط               -ب الوسط الحسابً             -ا  

  المئٌن -د المنوال                  -ج  

  فما قٌمة االنحراف المعٌاري؟ (16)اذا كانت قٌمة التباٌن لمجموعة من القٌم تساوي   .26 

                  32 -ب             4 -ا  

  8 -د                256 -ج  

  :إذا كان لدٌك البٌانات التالٌة  .27 

  5 2 4 3 1س   

  6 4 5 2 3ص   

    :معامل ارتباط بٌرسون ٌساويفإن   

  0.70 -ب 1.57 -ا  

  1 -د 0.10 -ج  

  :فً المنحنى الطبٌعً ٌكون   .28 

   الوسٌط والمنوالال ٌتساوى الوسط و -ب الوسٌط والمنوال متساوٌٌن فقط -ا  

   الوسٌط والمنوالٌتساوى الوسط و -د الوسٌط متساوٌٌن فقطالوسط و  -ج  

  ؟{24,46,23,18,14}: كم ٌساوي الوسط الحسابً للقٌم التالٌة  .29 

               25 -ب            46 -ا  

  24 -د                  18 -ج  

  المقاٌٌس اآلتٌة ال تعد من مقاٌٌس النزعة المركزٌة؟أي   .30 

  الوسٌط         -ب الوسط الحسابً          -ا  

  التباٌن -د المنوال            -ج  

  ؟{2,11,2،-6,13,12}ما قٌمة المئٌن السبعٌن للبٌانات اآلتٌة   .31 

                13 -ب              11 -ا  

  2- -د                  12 -ج  
 

  ؟ (55-50)ما مركز الفئة   .32 

                  54 -ب              51 -ا  

  52.5 -د                  47 -ج  

  ؟{15,14,17 ،12,14,10}: ما القٌمة التى تمثل المنوال للبٌانات اآلتٌة  .33 

                14 -ب              10 -ا  

  14.5 -د                  15 -ج  

  : العٌنةأي العٌنات اآلتٌة تعد عٌنة غٌر عشوائٌة؟  .34 

  البسٌطة         -ب الطبقٌة       -ا  

المنتظمة        -ج  

      

  المتٌسرة -د

 35.  
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  :؟ هً{60,80 ،50,70,90}: ما هً القٌمة التى تمثل الوسٌط للعالمات اآلتٌة  .36 

                60 -ب              70 -ا  

  90 -د                  75 -ج  

  :؟ هً{ 2,1,0}ما هً قٌمة التباٌن لألعداد اآلتٌة   .37 

                1 -ب              2 -ا  

  2 -د 3 -ج  

  :مقاٌٌسما هو المدى؟ هو أبسط   .38 

         النزعة المركزٌة -ب االحتماالت          -ا  

  االرتباط -د التشتت -ج  

 هً 2003 على اعتبار سنة 2007، 2003حسب رقم السبٌر و رقم باش ألسعار أربعة سلع بٌعت بٌن عامً   .39 
، فكم ٌساوي رقم %27.41ٌساوي و رقم باش لألسعار  % 26.86= سنة األساس وكان رقم السبٌر لألسعار 

 :فشر لألسعار؟ ٌساوي

   %                  18.6 -ب         % 25.18 -ا  

   %27.13 -د  %           23.12 -ج  

فكم تساوي المساحة  (0.0228)  تساوي 2=-فً التوزٌع  الطبٌعً المعٌاري، إذا كانت المساحة تحت ز  .40 
 ؟2=فوق ز

 

     0.9772 -ب              0.1587 -ا  

  0.0228 -د   0.4772 -ج  

 مبادئ االقتصاد الجزئً

  ما العائد الذي ٌحصل علٌه العامل من العملٌة االنتاجٌة؟  .41 

  االجر                                                                      -ب الرٌع                        -أ  
  الربح -د سعر الفائده -ج  
  :العالقة الخطٌة فً النماذج االقتصادٌة هً تلك العالقة التً ٌكون فٌها تأثٌر المتغٌر  .42 
  المستقل على المتغٌر التابع غٌر ثابت -أ  
  المستقل على المتغٌر التابع ثابت -ب  
  التابع على المتغٌر المستقل غٌر ثابت -ج  
  التابع على المتغٌر المستقل ثابت -د  
وحدة  (60-50)دٌنار ونتٌجة لذلك زادت الكمٌة المطلوبة من  (20)الى  (24)اذا انخفض السعر لسلعة ما من   .43 

 :فان معامل مرونة الطلب السعرٌة هو
  1.02 -ب 1.2 -أ  

  2.01 -د 2.1 -ج  

  :اذا كانت مرونة الطلب الداخلٌة سالبة فإن السلعة  .44 

  ردٌئة     -ب عادٌة           -أ  
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  كمالٌة -د ضرورٌة           -ج  

 :عندما ٌكون التغٌر فً الكمٌة المعروضة ٌساوي صفراً، فإن معامل مرونة العرض السعرٌة ٌكون  .45 

  غٌر مرن      -ب مرن           -أ  

  عدٌم المرونة -د ال نهائً المرونة -ج  

  :التجمٌع ٌمكن الحصول على طلب السوق عن طرٌق  .46 
  العامودي لمنحنٌات الطلب الفردٌة -أ  
  العامودي لمنحنٌات الطلب الجماعٌة -ب  
  االفقً لمنحنٌات  الطلب الجماعٌة -ج  
  االفقً لمنحنٌات الطلب الفردٌة -د  
  :اذا فرضت الحكومة سقف سعري أعلى من سعر التوازن، فإن ذلك ٌؤدي الى  .47 
  نقص السلعة فً السوق -أ  
  فائض السلعة فً السوق -ب  
  وجود توازن من السلعة فً السوق -ج  
   لن ٌؤثر ذلك على توازن  السوق -د  
  :إذا زاد الطلب على السلعة مع نقصان العرض فإن هذا ٌؤدي إلى  .48 
  زٌادة أكٌده فً كمٌة التوازن مع ثبات السعر -أ  
  زٌادة اكٌده فً سعر الفائده -ب  

  انخفاض اكٌد فً كمٌة التوازن مع ثبات السعر -ج  

  انخفاض اكٌد فً سعر التوازن -د  

 :ان دراسة أثر ارتفاع سعر سلعة ما فً السوق مع بقاء العوامل االخرى على حالها مثال على  .49 

  االقتصاد المعٌاري -ب االقتصاد الموضوعً -أ  
  التوازن الكلً -د التوازن الجزئً -ج  
  :إذا كانت السلعة تقطع جزء بسٌط من دخل المستهلك، فإن الطلب على هذه السلعه ٌكون  .50 
  عدٌم المرونة   -ب مرن            -أ  
  غٌر مرن -د ال نهائً المرونة   -ج  
  أي مما ٌلً تشٌر إلى إنتاج السلع والخدمات بالكمٌات التً ٌحتاجها المجتمع ؟  .51 
  كفاءه فنٌة -ب كفاءه اقتصادٌة -أ  

  استقرار اقتصادي -د نمو اقتصادي -ج  

إذا كان معامل مرونة الطلب أقل من الواحد صحٌح، فإن العالقة بٌن التغٌر فً االٌراد الكلً، والتغٌر فً   .52 
 السعر تكون ؟

 

  طردٌة            -ب عكسٌة             -أ  
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  متكافئة -د احادٌة           -ج  
  :تغٌر إذا انتقل خط المٌزانٌة الى أعلى بشكل موازي ٌكون بسبب  .53 
  اسعار عناصر االنتاج -ب اسعار السلع -أ  
  دخل المستهلك -د اذواق المستهلك -ج  
  :سعر ٌمكن تعرٌف فائض المستهلك على انه  .54 
  السلعه ناقص سعر التكلفة -ب السوق ناقص سعر الطلب -أ  

  الطلب ناقص سعر السوق -د السلعة ناقص االٌراد -ج  
  :كلما انتقلنا الى الٌمٌن على خرٌطه السواء فإن ذلك ٌؤدي إلى أن  .55 
  ٌزداد مستوى التكلفة -ب ٌزداد مستوى االشباع -أ  
  ٌقل مستوى التكلفة -د ٌقل مستوى االشباع -ج  
  :عندما تتساوى التكالٌف الكلٌة مع االٌرادات الكلٌة فإن المؤسسة تحقق  .56 
  خسارة اقتصادٌة -ب أرباح اقتصادٌة -أ  
  أرباح محاسبٌة -د أرباح عادٌة -ج  
  :حسب داله االنتاج فإن مدخالت االنتاج تعتبر؟ متغٌر  .57 
  حدي     -ب ضمنً   -أ  

  تابع -د مستقل   -ج  

  :ٌتغٌر خط التكلفة المتساوٌة إلى أعلى أو إلى أسفل إذا تغٌر المبلغ المخصص لالنفاق مع  .58 

  اسعار السلع والخدمات -ب اسعار عناصر االنتاج -أ  

  ثبات اسعار السلع والخدمات -د ثبات اسعار عناصر االنتاج -ج  
  ماذا تسمى السلع التً ٌتم استخدامها فً إنتاج سلع وخدمات أخرى؟  .59 
  االستهالكٌة       -ب الكمالٌة       -أ  
  الفنٌة -د االستثمارٌة         -ج  
  :تظهر فً المنشاة التً ٌوجد فٌها تقسٌم العمل وتوظٌف مهارات إدارٌة كفؤة ما ٌسمى ببِـ   .60 
  نقص انتاج    -ب فائض انتاج    -أ  
  تبذٌرات الحجم -د وفورات الحجم -ج  

 1المحاسبة 

  ؟ تجعل األصول مدٌنة وااللتزامات دائنةاآلتٌةأي من العملٌات   .61 

  الت نقداًا آشراء  -ب الت على الحسابآشراء  -ا  

  دفع مبالغ للدائنٌن تسدٌداًا لهم -د تحصٌل مبالغ نقدٌة من العمالء -ج  

  :؟ شراءمثل عملٌة  شراء وتسجل فً حساب المشترٌاتت العملٌات اآلتٌةأي من   .62 

  على الحسابآالت  -ا  

  نقداًا أثاث  -ب  

  نقداًا وعلى الحساببضاعة  -ج  
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   نقداًا وعلى الحسابىخرأصول أي  أو أبضاعة -د  

  ؟  ٌعنً ذلكفماذا ، دٌنار100ذا بلغ رصٌد حساب النقدٌة إ  .63 

   دٌنار تم دفعه100هناك مبلغ  -ا  

   دٌنار فً الصندوق100لغ بٌوجد م -ب  

   دٌنار100قل من أن المبلغ المستلم أ -ج  

   دٌنار100كثر من  أنه تم دفع مبلغ أ -د  

 3000 الدائنون ،دٌنار100 النقدٌة ،8500 المخزون ، دٌنار20000 المبانً رصٌد  بلغ م31/12/2012بتارٌخ   .64 
 ؟2012 /12  /31 س المال فًأ قٌمة رٌعد رقام اآلتٌةفأي من األ،  دٌنار4000قرض ، دٌنار

   دٌنار21600 -ب  دٌنار28600 -ا  

   دٌنار25600 -د  دٌنار24600 -ج  

    لمٌزان المراجعة؟اً  صحٌحاً وصفٌعد  آلتٌةااألوصاف أي من   .65 

  رصدة الحساباتأ حساب خاص ٌظهر   -ا  

   حساب ٌظهر كل القٌود فً الدفاتر  -ب  

  رصدة الحساباتأ قائمة ب  -ج  

   قائمة تظهر الوضع المالً للمنشأة  -د  

 من القٌد فً دفاتر من جٌر الطرف المدٌن ٌكون ، سداداً لحساب المورد،عند تجٌٌر أوراق قبض لمورد ما  .66 
 :الكمبٌالة

 

  أوراق قبض/ح -ب المورد/ح -ا  

   العمٌل/ح -د الصندوق/ح -ج  

  نه مصارٌف بٌعٌة؟أٌصنف على المصارٌف اآلتٌة ي أ  .67 

   نقل للداخلمصروف -ب دعاٌة واإلعالن  مصروف ال -ا  

  مصارٌف عمومٌة -د مصروف تأمٌن   -ج  

  ؟قٌد تسجٌل الخصم النقدي فً دفاتر المشتريما هو   .68 

  العمٌل/خصم مسموح به  إلى  ح/ من ح -ا  

  العمٌل/ خصم نقدي إلى ح/ من ح -ب  

  المورد         / خصم مكتسب إلى ح/ من ح -ج  

  خصم مكتسب/ المورد إلى ح/من ح -د  

 وبلغت عشرة أٌام إذا تم السداد خالل ،%5 دٌنار بخصم نقدي 10000حمد بضاعة سعرها أاشترى   .69 
 فكم ٌبلغ مقدار ما ،حمد من الخصم النقديأ واستفاد ، دٌنار دفعها البائع نٌابة عنه500مصارٌف النقل  

 حمد للبائع؟أٌسدده 

 

   دٌنار    10000 -ب   دٌنار      9500 -ا  

     اًا   دٌنار9975 -ج  

 

    

  دٌنار        9000 -د

 

 

 رواتب 3000 ،ٌراد خدمات إ7500 ،عالنإ دعاٌة و500: إلٌك األرصدة التالٌة والظاهرة فً مٌزان المراجعة  .70 

 ؟صافً ربحكنتٌجة عمل المشروع فكم تكون ، مسحوبات 250 ،سهمأرباح أ 600 ،موظفٌن

   دٌنار     4600 -ب     اًا  دٌنار4350 -ا  

  اًا    دٌنار3750 -د    دٌنار    4000 -ج  

 2محاسبة 

  3تستحق بعد %  6 دٌنارتحمل فائدة 80000م أصدرت شركة النجاح ورقة دفع  قٌمتها 2012 \12\1فً   .71 
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م فما هو مبلغ مصروف الفائدة المستحق على 31/12/2012شهور فإذا انتهت السنة المالٌة للشركة فً 
 ؟2012ورقة الدفع الذي ٌحمل لقائمة الدخل للعام 

   دٌنار1200 -ب  دٌنار400 -ا  

   دٌنار1600 -د  دٌنار4400 -ج  

 :إلٌك البٌانات المتعلقة بمخزون آخر المدة  .72 

  دٌنار180000:    سعر البٌع
  دٌنار172000تكلفة      

  دٌنار18000مصارٌف بٌعٌة 

بتطبٌق قاعدة التكلفة أو القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقل، فكم تبلغ قٌمة مخزون آخر المدة التً تظهر 
 :بالمركز المالً؟ تبلغ القٌمة

 

   دٌنار162000 -ب  دٌنار172000 -ا  

   دٌنار154000 -د  دٌنار180000 -ج  

م وإلٌك المعلومات المستخرجة من الدفاتر التً 6/9/2012أصاب المخزون لشركة الرجاء تلف بسبب حرٌق فً   .73 
  :6/9 حتى تارٌخ 1/1تتعلق بالبضاعة من تارٌخ 

، أي %52 وبلغ متوسط معدل مجمل الربح 195000، مشترٌات 625000، المبٌعات 170000ول المدة أبضاعة 
  م؟6/9/2012من المبالغ اآلتٌة تمثل قٌمة المخزون المقدر للشركة بتارٌخ 

   دٌنار130000 -ب  دٌنار65000 -ا  

   دٌنار81600 -د  دٌنار40000 -ج  

  :ما هو مخزون آخر المدة؟ ٌتكون من كل البضاعة التً  .74 

  بالطرٌق -ب تمتلكها المنشأة وٌمكن بٌعها -ا  

  بالمخازن والمعارض -د برسم البٌع -ج  

 3000 دٌنار، فإذا تم بٌعها بمبلغ 10000 دٌنار ومجمع اإلهالك لها 12000بلغت تكلفة آالت تمتلكها المنشأة   .75 
ٌُظهر قٌد البٌع؟  دٌنار نقداً، فماذا 

 

   دٌنار   ربحاًا 1000بمقدار  -ا  

    دٌنار خسارة1000بمقدار  -ب  

   دٌنار3000اآلالت دائناًا بمبلغ /ح -ج  

   دٌنار1000مجمع اإلهالك دائناًا بمقدار /ح -د  

 دٌنار فإذا علمت أن 3000بمبلغ  (الخردة ) دٌنار حٌث قدرت القٌمة الباقٌة18000تم شراء سٌارة بمبلغ   .76 
 دٌناراً، حٌث تتبع المنشأة طرٌقة القسط الثابت فً اهتالك األصل، فكم ٌبلغ 250مقدار االستهالك الشهري 

 العمر اإلنتاجً لألصل؟

 

   سنة72 -ب  سنوات4 -ا  

   سنوات5 -د  سنوات6 -ج  

  :مخصص لدٌون مشكوك فٌها؟ على أنه/ٌصنف حكٌف   .77 

  التزامات -ا  

  مصارٌف -ب  

  حساب مقابل للدٌون المعدومة -ج  

  حساب مقابل لحساب الذمم المدٌنة    -د  

تتبع المنشأة طرٌقة المخصصات فً معالجة الدٌون المعدومة، فإذا تم استرداد دٌن بعد شطبه  وتحصٌله نقداً،   .78 
ٌُعد صحٌحاً؟   فأي من األمور اآلتٌة 

 

  ٌجعل حساب مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها مدٌناًا فً قٌد إثباتها -ا  

  ٌجعل حساب الذمم دائناًا فً قٌد إثباتها -ب  

  ٌجعل حساب الذمم المدٌنة دائناًا فً قٌد إثباتها، ومدٌناًا فً  قٌد تحصٌلها                    -ج  

  ٌجعل حساب الذمم المدٌنة مدٌناًا فً قٌد إثباتها، ودائناًا فً قٌد تحصٌلها                    -د  

 رواتب مستحقة /الى حالرواتب    /من ح  .79 

 أي من األمور اآلتٌة هو أثر تسجٌل القٌد السابق على كل من قائمة المركز المالً وقائمة الدخل؟

  تزٌد المصارٌف وتزٌد األصول     -ا  
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  تزٌد المصارٌف وتزٌد االلتزامات -ب  

  تنقص المصارٌف وتنقص األصول -ج  

  تنقص المصارٌف وتنقص االلتزامات -د  

م مقابل تأمٌن مبنى لمدة سنتٌن، فأي األرقام اآلتٌة 1/10/2012 دٌنار بتارٌخ 12600دفعت الشركة مبلغ    .80 
 ؟31/12/2012تعد قٌمة مصروف التأمٌن الذي ٌحمل لقائمة الدخل بتارٌخ 

 

   دٌناراًا 525 -ب  دٌنار6300 -ا  

   دٌناراًا 4725 -د  دٌناراًا 1575 -ج  

 السكرتارٌا المتخصصة 

  أي مما ٌلً ٌعد من الصفات الشخصٌة للسكرتٌر؟   .81 

  أن ٌكون ملماًا ببعض اللغات االجنبٌة  -ا  

  قوة الذاكرة  -ب  

  أن ٌجٌد استخدام الحاسوب  -ج  

  أن ٌكون لدٌه االلمام باالنظمة والقوانٌن  -د  

  :السكرتارٌا العامة هً  .82 

  السكرتٌر الفنً  -ا  

  التً تقوم بعمل معٌن وعدد من أعمال السكرتارٌا  -ب  

 وحدة إدارة تشكل فرعاًا ٌختص بجمٌع أعمال السكرتارٌا وتوزٌعها على أقسام المؤسسة  -ج  

  موظف ٌختاره رئٌسه من جهاز السكرتارٌة لتنظٌم العمل  -د  

  ما هً المحكمة التً تعتبر من المحاكم الخاصة؟   .83 

  محكمة الجناٌات الكبرى  -ب محكمة العدل العلٌا  -ا  

  مجالس الطائف الدٌنٌة األخرى  -د محكمة التمٌٌز  -ج  

  :ماذا ٌشمل القانون الجوي؟ القواعد التً تنظم  .84 

  العالقات الخاصة بالمالحة الجوٌة  -ا  

  تربط بٌن العامل وصاحب العمل  -ب  

  التً تنظر االعمال التجارٌة  -ج  

  التً تحدد العالقات بٌن االشخاص  -د  

  من الذي ٌرأس النٌابة العامة لدى محكمة التمٌٌز؟   .85 

  المدعً العام  -ب النائب العام  -ا  

رئٌس النٌابة العامة   -د المحامً العام المدنً  -ج  

 

 

  ما هً أهم المعلومات المدونة فً صفحة األجندة الخاصة بالسكرتٌر القانونً؟  .86 

  اسم الخصم، اسم الموكل، نوع المحكمة: نوع القضٌة  -ا  

  نوع القضٌة، رقمها، المحامً المترافع بها ، اسم الخصم  -ب  

  نوع القضٌة، رقم القضٌة، اسم المحكمة -ج  

  رقم القضٌة، اسم الموكل ، اسم الخصم، المحكمة  -د  

  ما هً صفة الخبر الجٌد؟  .87 

  الصراع  -ب المنافسة  -ا  

  الفخامة  -د الصدق والصحة  -ج  

  ما هً أقسام الخبر الصحفً حسب المعٌار الزمنً؟   .88 
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  الخبر الجاهز والخبر المبدع  -ا  

  أخبار حقٌقٌة وأخبار جادة -ب  

  أخبار داخلٌة وأخبار خارجٌة  -ج  

  أخبار متوقعة وأخبار غٌر متوقعة  -د  

  أي قالب من القوالب اآلتٌة تعد مٌزة مساعدة القارئ المشغول باالكتفاء بقراءة مقدمة الخبر؟  .89 

  قالب الهرم المقلوب المتدرج  -ب قالب الهرم المقلوب -ا  

  قالب الهرم المزدوج -د قالب الهرم المعتدل  -ج  

  على ماذا ٌطلق لفظ البروبجندا؟  .90 

  االشٌاء المبالغ فٌها  -ب الدعاٌة -ا  

  التروٌج  -د االشاعة  -ج  

  ما هو اإلعالن الذي ٌهدف إلى تروٌج سلعة ما دون النظر الى العالمة التجارٌة؟  .91 

  التروٌجً  -ب االختٌاري  -ا  

  االخباري  -د االولً -ج  

  ما فائدة استخدام فهرس الطبٌب؟  .92 

  اعتماد المستشفى -ا  

  وضع الحوافز واالجور التً ٌستخدمها الطبٌب  -ب  

  اعداد االبحاث والدراسات  -ج  

  تقلٌل الكلفة  -د  

ما هً الطرٌقة التً تعتمد على وضع بطاقات االسماء المتشابهة فً مكان واحد مرتبة حسب ترمٌزها؟ هً   .93 
 :طرٌقة الحفظ

 

  االبجدي  -ب الهجائً -ا  

  المركزي -د اللفظً  -ج  

  :أٌن تصنف األجور المستوفاة من المرٌض؟ فً معلومات السجل الطبً  .94 

  الطبٌة  -ب االدارٌة  -ا  

  العالجٌة  -د الشخصٌة  -ج  

  :على أي أساس تصنف االورام الخارجٌة وااللتهابات السطحٌة؟ وفق  .95 

  التغٌرات الوظٌفٌة التً ٌحدثها المرض -ب أجزاء الجسم -ا  

  التغٌرات الشكلٌة التً ٌحدثها المرض -د أسباب االمراض -ج  

  ما هً بطاقة الطبٌب الخاصة التً تحمل رقماً رمزٌاً خاصاً به وتسجل أسماء المرضى وارقامهم الطبٌة؟  .96 

  فهرس العملٌات  -ب فهرس الطبٌب  -ا  

  الفهرس العام  -د فهرس االمراض -ج  

  :المناقص هو الشخص الذي  .97 

  ٌرسو علٌه العطاء -ب تقدم بأقل االسعار  -ا  

  ٌطرح العطاء  -د ٌتقدم بعرض لعطاء مطروح  -ج  

  ما هو السجل الذي ٌقٌد منه جلود الوصوالت واالدخاالت واالخراجات التً ٌتسلمها المدرس؟  .98 

  سجل الرخص والوصالت  -ب سجل ٌومٌة الصندوق  -ا  

  السجل االفرادي  -د سجل اللوازم المخصصة  -ج  

  :تتكون دعوة العطاء من الوثائق التالٌة ما عدا  .99 
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  دعوة الدخول فً العطاء -ا  

  التعلٌمات والشروط العامة  للعطاءات  -ب  

  المواصفات للوازم المطلوبة  -ج  

  قائمة االسعار  -د  

  :متى ٌسمح بإنفاق التبرعات المدرسٌة بقرار من مدٌر المدرسة الثانوٌة؟ إذا لم تزد قٌمة اللوازم على  .100 

   دٌنار50 -ب  دٌنار75 -ا  

   دٌنار150 -د  دٌنار200 -ج  

 
انتهت األسئلة 


