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 ةمبادئ االدار

  :تعتبر اإلدارة  .1 

  عمم طبيعي                              -ا  

  عمم اجتماعي -ب  

  يمكن وضع نظرية موحدة ليا -ج  

  ال تعتمد عمى الظروف المحمية والموقف السائد -د  

  أم مف كظائؼ اإلدارة التالية يمكف اعتبارىا كظائؼ تنفيذية ؟  .2 

  التنظيم والقيادة والرقابة -ب التخطيط والتنظيم والرقابة -ا  

  التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة -د التخطيط والتنظيم والقيادة -ج  

  :تصنؼ الخطط حسب نكع النشاط إلى  .3 

  خطط قصيرة األجل -ب خطط طويمة األجل -ا  

  خطط إنتاجية -د خطط متوسطة األجل -ج  

  :إف الكظيفة التنظيمية في المنشأة تساعد عمى  .4 

  توزيع العمل بين العاممين -ب عدم تنمية قدرات األفراد -ا  

  عدم االستجابة لمتغيرات البيئية -د خمق االزدواجية -ج  

  :التنظيـ كعنصر مف عناصر العممية اإلدارية ُيعني بػ  .5 

  تشجيع األفراد لتحقيق األىداف -ب وضع األىداف وتقرير السياسات -ا  

  تحديد األنشطة والعالقات واالتصال -د تقارير سير العمل واألداء -ج  

  :عمكمية الكظيفة اإلدارية مفيـك يقصد بو  .6 

  امكانية نقل الميارات اإلدارية من منشأة إلى أخرى -ا  

دارة األعمال -ب     عدم وجود فروق بين اإلدارة العامة وا 

  إلمام اإلداري بمختمف االختصاصات -ج  

  عدم المام االداري بمختمف االختصاصات -د  

  ماذا تعني الرقابة كعنصر مف عناصر العممية اإلدارية؟    .7 

  توجيو االمكانات المادية واستغالليا لتحقيق األىداف -ا  

  وضع الموازنة الكافية لتحقيق األىداف -ب  

  توجيو الطاقة الكامنة من العناصر والمواد الخام لتحقيق األىداف -ج  

  مقارنة اإلنجاز الفعمي بالخطة واقتراح التعديل المناسب -د  

ظمؿ بقمـ الرصاص بشكؿ . سؤاؿ مكضكعي مف نكع االختيار مف متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتككف ىذا االختبار مف 
. غامؽ الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في نمكذج اإلجابة المرفؽ
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 مف أنيـ يقكمكف بعممو بأحسف  المعرفة الدقيقة لما تريد مف الرجاؿ أف يعممكه ثـ التأكد"الذم عّرؼ اإلدارة بأنيا   .8 
 :ىك" طريقة كأرخصيا

 

  فريدريك تايمور -ب ىنري فايول -ا  

  ىنري غانت -د تشستر بانارد -ج  

  :ُيعرَّؼ التنظيـ بأنو  .9 

 الكيفية التي تتمكن بيا اإلدارة من تحقيق التعاون بين العاممين في المنظمة وتحفيزىم لمعمل بأقصى طاقتيم -ا  

  التنسيق بين القوى العاممة والموارد المتاحة في المنظمة بما يكفل تنفيذ الخطة بفعالية -ب  

  مقارنة نتائج العمل بمعيار معين -ج  

  الطريق الذي يتم تحديدة بصورة مسبقة لتحقيق األىداف -د  

  : ركَّز ركاد الفكر اإلدارم الحديث عمى  .10 

  تصميم الييكل التنظيمي -ا  

  العنصر اإلنساني والتفاعالت المختمفة داخل التنظيم -ب  

  اجراءات العمل -ج  

  السمطة والمسؤولية -د  

  : مف أشكاؿ الخرائط اإلداريةليستإحدل التالية   .11 

  الخرائط األفقية -ب الخرائط الدائرية -ا  

  الخرائط الرأسية -د الخرائط الديمغرافية -ج  

  :أكؿ الحاجات اإلنسانية كما رتبيا ماسمك في ىرمو المشيكر ىي  .12 

  حاجات تحقيق الذات -ب الحاجات االجتماعية -ا  

  حاجات األمن والسالمة -د الحاجات الفسيولوجية -ج  

  :تعريؼ مفيـك السمطة مف كجية نظر ىنرم فايكؿ بنظرية االدارة التقميدية ىك  .13 

  الحق باعطاء االوامر والقوة النتزاع الطاعة من المرؤوسين -ا  

  االرشاد والتوجيو لممرؤوسين باعماليم -ب  

  االنصاف والتعقل في اعطاء االجور والمكافأت لممروؤسين -ج  

  نطاق االشراف الواسع -د  

  : باستثناءمف الخصائص التي يجب اف تتكفر بنظاـ الرقابو الجيد ما يمي   .14 

  ان يكون اليدف من عممية الرقابة محدد مسبقاً  -ا  

  القدره عمى التكيف مع المتغيرات والمستجدات -ب  

  عدم تحديد ووضوح اساليب الرقابو ووسائميا -ج  

وضوح وسيولو نظام الرقابو من قبل المنفذين لو  -د  
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   :ما ىك التعبير المشيكر الذم كضعو لكثر جكليؾ كقدـ مف خاللو تمخيصان لمكظائؼ االدارية  .15 

  POCRB -ب POSCORB -ا  

  CPOB -د                   PSOB -ج  

  :مف االسباب التي تمنع المسؤكؿ مف تفكيض السمطة لممرؤكسيف   .16 

  انعدام الثقة والكفاءة عند المرؤوس -ا  

  قدرة المرؤوس عمى االرشاد والتوجيو -ب  

  وجود وسائل رقابية دقيقة لضبط السمطة المفوضة -ج  

  ما يتمتع بو المرؤوس من عالقات حسنو وقبول لدى زمالؤه فى العمل -د  

  :            ما عدامف خصائص االتصاؿ الجيد   .17 

  التأثير -ب وضوح اليدف                   -ا  

  المغة المعقدة وغير المفيومة -د االختصار وعدم االسياب      -ج  

  :       مف عيكب مركزية اتخاذ  القرار ما يمي  .18 

  السرعو في اتخاذ القرار -ا  

  قمة االجراءات االدارية عمى  مستوى الوحدات االدارية -ب  

  زيادة قبول ورضى العاممين بالقرار -ج  

  تدني الروح المعنويو لمتمقين القرار والمعنيين بتنفيذه  وتدنى رضاىم عنو -د  

  :  باستثناءمف خصائص التخطيط في الدكؿ المتقدمو ما يمي    .19 

  الواقعية        -ب المرونة          -ا  

 سيادة االتجاىات البيروقراطية ومقاومو التغير -د وضوح اليدف -ج  

  :عند كجكد ىيكؿ تنظيمي كعالقات انسانية كثيرة كمتعددة ككالء لمتنظيـ قإف ىذه الميزات لػ  .20 

  التنظيم الرسمي  -ب المؤسسة بشكل عام  -ا  

 التنظيم الكالسيكي -د التنظيم غير الرسمي  -ج  

 صحيةتشريعات 

  ؟أم العبارات التالية صحيحة فيما يتعمؽ بالتشريع كالعرؼ  .21 

  يحتاج الى فترة زمنية حتى يتعارف عميو الناس بينما العرف التشريع اليحتاج الى فترة زمنية حتى يصدر -ا  

  ير دقيقولكن غ مكتوب  و منظم  وكذلك العرفالتشريع قواعده مكتوبة ومنظمة ودقيقة -ب  

   او مجتمعكل منطقةيتم التعارف عميو كل في ال عام و والعرفيطبق عمى جميع الناسال وخاصالتشريع  -ج  

 قابل لمتطوير والتعديلمن دون ان يتم الغاؤه  والعرف غير التشريع  قابل لمتعديل  -د  
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       ؟ التي يعتبر خالليا القانكف نافذاة الزمنية الفترىيما  .22 

  ة الرسميةخالل خمس و ثالثون يوما من نشره بالجريد -ا  

   عميوة الممكية بعد صدور االرادةمباشر -ب  

  ة الرسميةثالثون يوما من نشره بالجريدخالل  -ج  

  ة الرسمية يوما من نشره بالجريدخالل تسعون -د  

  ة فيما يتعمؽ بممارسة الميف الصحية كما جاء في قانكف الصحة العامة؟خاطئأم العبارات التالية   .23 

   اال بعد الحصول عمى الترخيصة المين الصحيممارسةال يجوز الي شخص  -ا  

 بدون  والياقة البدنبةالحكمية استعمال االشعة السينية واجيزة التشخيص والمعالجة  الي شخصيجوز -ب  
 ة المعنيةالحصول عمى الترخيص من الجو

 

 ةكل من يقوم باعطاء عقاقير او يكتب وصفات طبيو او يعالج الغير بدون ترخيص يعاقب وفقا لقانون الصح -ج  
 ةالعام

 

بان في وسعو فحص تظاىر يعتبر الشخص انو يمارس المينة الطبية او الصحية اذا اجرى الفحص او  -د  
 المريض او معالجتو او تشخيص مرضو

 

  :اليدؼ مف ايجاد مؤسسة المكاصفات كالمقاييس  .24 

  تبني نظام وطني لممواصفات والمقاييس وفقا لمممارسات الدولية المتبعة -ا  

 مطابقة لمقواعد الفنية المنتجات ان التأكدتوفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة لممواطنين من خالل  -ب  
 المعتمدة من قبل المؤسسة

 

  ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية مالئمة -ج  

   المنافسة في االسواق المحمية والدوليةالمؤسسات التجارية منتمكن  -د  

   مف اىـ المكارد المالية لمؤسسة المكاصفات كالمقاييس؟ال تعتبرأم مف التالية   .25 

  االجور وبدل الخدمات واالثمان التي تتقاضاىا المؤسسة -ا  

  االموال المخصصة ليا في الموازنة العامة -ب  

  القروض واليبات والتبرعات والمساعدات -ج  

   ىباتأو كتبرعات تأتي ايرادات أية -د  

  :ما ىي الحاالت التي يعتبر فييا العقار الطبي مكصكفا كصفان كاذبان   .26 

  اذا كانت الرقعة كاذبة او مضممة -ا  

  اسم ومكان الصانع او الموزع غير واضح -ب  

  ظيور المعمومات االساسية عمى العقار -ج  

  اذا احتوى عمى اي كمية مخدرة او منومة -د  

  : عند الترخيص لطبيب االختصاصة الرسكـ التي تستكفييا الكزارةكـ تبمغ قيـ  .27 

   دينار35 -ب  دينار25 -ا  

  دينار250 -د  دينار   125 -ج  
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  :تثناءسابكلى مجمس حماية البيئة المياـ كالصالحيات التالية تم  .28 

  إقرار المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة -ا  

  متعمقة بالبيئةلإقتراح مشاريع القوانين واالنظمة ا -ب  

  إقرار الحسابات الختامية لممؤسسة والتقرير السنوي -ج  

  مالياعتسسح مصادر المياه المختمفة والمحافظة عمييا وتحديد أولويات ام -د  

  :ب األىمية نرتب التشريعات عمى النحك التاليسح  .29 

  لدستور، النظام، القانون، التعميمات    ا -ا  

  ن، التعميمات، النظامونالدستور، القا -ب  

  الدستور، النظام، التعميمات -ج  

  لدستور، القانون، النظام، التعميماتا -د  

  أم مف التالية تعريؼ لعالمة الجكدة؟   .30 

مواصفات القياسية او القواعد الفنية لارة مطابقة لالدلوثيقة بان الخدمة او المنتج او طرق االنتاج وانظمة اا -ا  
 المعتمدة

 

  واكبة التطور العممي في مجاالت المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبراتم -ب  

  عتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة ادوات القياسا -ج  

فنية اللمواصفات القياسية او لمقواعد للمنتج مطابق ا نالعتراف الذي يتم منحو لمنتج معين ويدل عمى اا -د  
 المعتمدة كحد أدنى ولممتطمبات االخرى التي تضعيا المؤسسة

 

  :استثناءب عف جميع التالية مسؤكلةكزارة الصحة   "قانكف الصحة العامة " حسب   .31 

  بناء المراكز الصحية -ب مكافحة األمراض السارية -ا  

  تقديم الخدمات الصحية -د إنشاء المنتجعات السياحية -ج  

  : حدد قانكف الطاقة مدة عمؿ المجنة االستشارية لمطاقة النككية بػػػػ  .32 

   سنواتثالث -ب  واحدةسنة -ا  

  أربع سنوات -د خمس سنوات -ج  

  : يجكز إجراء الفحص الشعاعي ألم شخص في الحاالت التالية باستثناء  .33 

  االشخاص المصابون الغراض التشخيص -أ  
  الحامل دون التأكد من وجود الحمل  -ب  
  االشخاص المصابون ألغراض العالج  -ج  
  األطفال المصابون بكسور  -د  
  :إحدل التالية ليست مف مياـ مدير مؤسسة حماية البيئة  .34 

      إدارة شؤون موظفي مؤسسة حماية البيئة  -ا  

  إعداد مشروع الموازنة -ب  

            إصدار القوانين المتعمقة بالبيئة  -ج  

 إعداد المشاريع والقوانين واألنظمة بالبيئة -د  
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  :    ػكـ تبمغ مده العقكبو لكؿ مف يقـك بطرح مكاد ضاره بالبيئو اك تصريفيا كتجميعيا في مصادر المياه ب  .35 

   دينارخمسة اآلفلفي دينار وال تزيد عن أتقل عن   الة ماليةغرام -ا  

   اشيرثة ال تقل عن ثالةالحبس لمد -ب  

  اشير  ة  ال تقل عن خمسةالحبس لمد -ج  

        ة سنة وغرامة مالية التقل عن ألف دينارالحبس لمد -د  

  : بالغذاء كالدكاءة عف تطبيؽ القكاعد كالمعايير كالتدابير الصحيو المتعمؽةمف ىي الجيو المسؤكؿ  .36 

  ة                      الزراعةوزار -ب  لمغذاء والدواء       ة العامةالمؤسس -ا  

  دائرة المواصفات والمقاييس -د ة والتجارة الصناعةوزار -ج  

  :   ةالتي يتحمميا صندكؽ التأميف الصحي لمحاالت الطارئة ما ىي النسب  .37 

  من االجور % 90 -ب من االجور       % 80 -ا  

  ال شئ مما سبق -د من االجور      %88 -ج  

مستشفى غير   المستشفى ابالغ التأميف الصحي اذا ادخؿ المشترؾ الىة التي يجب عمى ادارةالزمنية ما ىي الفتر  .38 
                   :ة طارئةتابع لمكزاره في حاؿ

 

   من دخول المريض ة ساع24 -ا  

   من دخول المريضةساع 72 -ب  

  ليس شرطا ابالغ التأمين الصحي باي حال من االحوال من دخول المريض -ج  

  بعد اسبوع من دخولو المستشفى او عند خروجو منيا -د  

  :مقصكد بالعمؿ الطبي ىكاؿ  .39 

 ةجل شفاء الغير ويكون مستندًا لالصول والقواعد الطبيو المقررأالعمل الذي يقوم بو شخص متخصص من  -ا  
 بعالم الطب

 

 ةلالصول والقواعد الطبيًا جل شفاء الغير ويكون  غير مستندأالعمل الذي يقوم بو شخص متخصص من  -ب  
 بعالم الطبة المقرر

 

 ةجل شفاء الغير ويكون مستندًا لالصول والقواعد الطبيأعمل الذي يقوم بو شخص غير متخصص من ال -ج  
  بعالم الطبةالمقرر

 

العمل الطبي الذي يقوم بو شخص من أجل تقديم العناية الطبية دون الحصول عمى شيادة مزاولة مينة من  -د  
 الجية المخولة بذلك

 

  : بذلؾ لشخص مختؿ عقميان كىك عمى عمـة طبية عمى الطبيب في حاؿ منحو شيادةالمترتبة ما نكع المسؤكلي  .40 

  ة تقصيريةمسؤولي -ب ة      جنائيةمسؤولي -ا  

  مسؤولية أدبية -د ة       عقديةمسؤولي -ج  
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 اعماؿ المكاتب كالسكرتاريا

  ايف يجب اف يقع مكتب السكرتير الخاص؟  .41 

  في جوار مكتب رئيسو -ب في مبنى منفصل -أ  

  في نفس المكان لكن بعيدًا عن رئيسو -د بعد مايكون عن رئيسوأفي  -ج  

ة مف اماكف جغرافية ما ىي الطريقو  التي يتـ مف خالليا جمع كترتيب كتصنيؼ المراسالت كالمكاتبات الكارد  .42 
 ؟ةمختمؼ

 

  ة او الزمنيةالطريقو التاريخي -ب ة  اليجائيةالطريق -أ  

  هترتيبيا وفقا لعناوين واسماء مرسمي -د             ة الجغرافيةالطريق -ج  

  ؟ اف يقـك باحدل التالية عمى الياتؼةيفضؿ لمسكرتير عند االجاب  .43 

  السؤال عن اسم المتصل وتدوينو في دفتر المالحظات ومن ثم يعرفو باسمو -أ  

  ابالغ المتصل بعدم وجود المدير واخذ رقمو لمعاودة االتصال بو عند عودة المدير -ب  

  التحيو حسب وقت االتصال والتعريف بنفسو بمباقو -ج  

  عودتو ان يشعر المتصل بأن المسؤول غير موجود وسوف يتم االتصال بو حال  -د  

  :مف االخطاء التي يقع بيا  السكرتير عند استالمو البريد الكارد لمكتبو  .44 

         عدم االحتفاظ بالمغمف الذي ورد بو البريد  -أ  

  استالم البريد وفتحو تمييدًا لفرزه -ب  

               تسجيل البريد بسجل الوارد وترقيمو -ج  

  ختم البريد بختم الوارد تأكيدًا لالستالم -د  

كمكضكعات مف   الى ابكاب كفصكؿةعماؿ المؤسسأأم المصطمحات التاليو يمثؿ الطريقو التي يتـ مف خالليا تقسيـ   .45 
 :ةالتالي

  ة المركبةالترقيم باالرقام المسمسل -ب          ةالترقيم باالرقام المسمسل -أ  

  الترقيم العشري -د         ةالترقيم باالحرف االبجدي -ج  

  : االحداث الطارئوة التي  يتبعيا السكرتير لمكاجوةما ىك نكع الخط  .46 

  ة االسبوعيةالخط -ب    ة السنويةالخط -أ  

  ة اليوميةالخط -د  االجل   ة طويلةالخط -ج  

  :بأستثناءكؿ مما يمي  مف طرؽ التصنيؼ  ةمف المبادئ التي يجب مراعاتيا عند اختيار ام طريؽ  .47 

  المالئمو لمغرض -ب         ةالتعقيد  والصعوب -أ  

 الترابط -د                    ةالمرون -ج  
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  :باستثناءمف المبادئ التي تزيد مف قكه ترابط المكضكعات في الفيرس جميع ما يمي   .48 

  ان يكون العنوان قصير وموجز -أ  

  ان يكون العنوان وصفيا لموضوع الممف -ب  

  ان يكون العنوان غير واضح وغير مفيوم وغامض -ج  

  الروتينية                 ان يكون العنوان بالمغو الدارجو  -د  

   :باستثناءما يمي كؿ ـ ترحيؿ الممفات  ةمف الفكائد التي تحققيا عممي  .49 

        ة المطموبةالبطء في الوصول لالوراق النشط -أ  

   التخزينةاالقالل في كمف -ب  

  توفير المكان                                          -ج  

   المحفوظاتة عمى سالمةالمحافظ -د  

  متى يستعاف بالكشاؼ اليجائي؟     .50 

  الترقيم باالرقام المسمسمو المركبو -ب             ةالترقيم باالرقام المسمسل -أ  

  الترقيم باالرقام العشريو -د عند استخدام الحروف اليجائيو    -ج  

  :باستثناءق الحديثو ما يمي ميمكف اف يحققيا لنا استخداـ االالت كاالدكات المكتبالتي مف المزايا   .51 

  في االنجاز وعدم التاخير وتوفير الوقتة السرع -أ  

  التقميل من السأم والممل لدى الموظفين -ب  

  اعمالياة  وطبيعة اذا كانت ال تتناسب مع حجم المؤسسةالنفقات التشغيمية زياد -ج  

  الدقو في اعطاء المعمومات -د  

   مف كاجبات السكرتير االساسية؟ال تعتبرأم التالية   .52 

  االعداد لمسفريات والتحضير لالجتماعات -ب تحرير الرسائل وطباعتيا -أ  

  اعداد الموازنة العامة لممؤسسة -د تمقى المكالمات وتصدير البريد -ج  

  :       مف مزايا طريقو الحفظ الرأسي  .53 

   االرشادة وضع الممف خمف بطاقةصعوب -أ  

  تمف الممفات كونيا  تحتك بقاع االدراج -ب  

   الستخداميا الدبابيسة جيدةال تبقى االوراق بحال -ج  

 ال تبمى الممفات واالوراق بسرعو نظرا لعدم احتكاكيا بقاع االدراج -د  
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  ف ما يمي م  مراعاتيا عند االدالء بتصريح لمصحفيةمف اىـ النقاط التي يجب عمى سكرتير العالقات العاـ  .54 
  :استثناءب 

 

   المسوح بووضمنتزويدىم باالخبار والرد عمى استفساراتيم  -أ  

  االجابو بطريقو واضحو والتزام الصدق وعدم التظميل -ب  

  اتباع   الحياد التام وعدم المحاباه او التحيز -ج  

  يجب ان اليكون محايدًا وان ينحاز الى مؤسستو   -د  

  :  ما ىك المقصكد بمفيكـ الحفظ   .55 

  ة الرجوع ليا وقت الحاجة عمييا وسيولةعمميو ترتيب وتخزين لموثائق والمستندات والمكاتبات لممحافظ -أ  

  تبويب الرسائل والمستندات ليسيل الرجوع الييا -ب  

  ترتيب الممفات واالوراق المراد حفضيا بنظام خاص يسيل الرجوع ليا -ج  

  فيرسو السجالت واتمتتيا -د  

   :باستثناءمف اشكاؿ الفيارس ما يمي   .56 

  فيرس البطاقات -ب فيرس السجل          -أ  

  فيرس الصواني -د الفيرس العام          -ج  

 أم التالية ال تعتبر مف فكائد اآلالت المكتبية لممكتب؟   .57 

  الدقة في إعطاء المعمومات  -ب سرعة انجاز األعمال -أ  

  النظافة والنظام  -د الزيادة في النفقات  -ج  

  :مف اشكاؿ السكرتاريا الخاصو ما يمي بأستثناء   .58 

  مدير مكتب الرئيس -ب           سكرتير االستقبال -أ  

  السكرتيره االلكترونيو -د      سكرتير المحفوظات -ج  

  : ال يصمح كأسمكب لمحفظ في حالة األكراؽ المتنكعة التي ال تتصؿ بمكضكع كاحد ىك عيب مف عيكب الطريقة  .59 

  الطريقة الموضوعية  -ب الطريقة التاريخية  -أ  

  الطريقة اليجائية العددية والتاريخية  -د الطريقة اليجائية العددية -ج  

  : متى بدأت مؤسسة المكاصالت السمكية كالالسمكية في تشغيؿ المقسـ الدكلي األردني  .60 

  1982األول من كانون الثاني عام  -ب 1972األول من كانون الثاني عام  -أ  

 2002الثاني من كانون األول عام  -د 1992الثاني من كانون األول عام  -ج  
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 2+ 1السجالت الطبية 

  السجؿ الطبي؟ما ىك   .61 

   لممريضة المرضيةبالحالالخاصة  ةالمعمومات االوليمجموعة من  ىو -ا  

   لممريضة المرضيةمن االوراق التي تحتوي عمى معمومات تتعمق بالحالة ىو مجموع -ب  

   لممريضة المرضية بالحالة تغطي الجوانب المتعمقةوادارية  وتمريضيطبية تشتمل عمى معمومات ةىو وثيق -ج  

   لممريضة المرضية بالحالةمن البيانات الخام المتعمقة مجموع ىو -د  

  :    باستثناء السجؿ الطبي فيما يمي ةتتضح اىمي  .62 

   لمتعميم والتدريب             ةداأ -ا  

  ة الطبية تنفيذ برنامج الرعاية لمتخطيط ومتابعة ميمةداأ -ب  

   لممريض        ةالقانونية الحماي -ج  

  ة التخاذ القرارات االداريةوسيل -د  

   ؟       ةأم التالية ليست مف عناصر ام نظاـ لمسجالت الطبي  .63 

  العمميات   -ب                   المدخالت -ا  

  اتخاذ القرار -د         ة الراجعةالتغذي -ج  

  :كؿ نظاـ يعتبر جزءان مف نظاـ اكبر منو كنظاـ السجالت في المستشفى يعتبر  .64 

        ة االداريةجزء من العممي -ا  

   نظام كامل ىو المستشفىضمننظام فرعي من  -ب  

  نظام مستقل عن المستشفى    -ج  

   ة القطاعات الصحية منظومضمننظام فرعي من  -د  

  :المراجعة النكعية لمسجؿ الطبي تعني ما يمي باستثناء  .65 

  اشتمال السجل الطبي لممعمومات االجتماعية   -ا  

  اشتمال السجل الطبي لممعمومات الضرورية -ب  

  وضوح المعمومات من المسؤولين               -ج  

  و تناقضاتأخطاء أمن عدم وجود التأكد  -د  

   مف محتكيات السجؿ الطبي؟يعتبر ال ةمف التاليأم   .66 

  والنيائي          األولي التشخيص  -ا  

    ةالمعمومات االقتصادي -ب  

   عن المريض  ةالمعمومات االجتماعي -ج  

   والتاريخ المرضي لممريض  ةمعمومات االعراض المرضي -د  

  :مف اىـ البيانات التي يجب اف يتظمنيا نمكذج التفكيض ما يمي  .67 

             ةنوع الحالو المرضي -ا  

  تاريخ الدخول في المستشفى -ب  

   لممريض     ة المحولةالجو -ج  

  ة الزمة طبية او اي مداخلة جراحيةتفويض عام باجراء اي عممي -د  
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  ؟ة السجالت الطبية حرؾةأم مف المعمكمات التالية التي اليجب اف تشتمؿ عمييا بطاقو مراقب  .68 

  تاريخ استخراج السجل الطبي     -ب اسم المريض ونوع المرض    -ا  

    الجيو التي طمبت الممف -د رقم السجل الطبي                -ج  

  أم مف االىداؼ التالية التي اليحققيا ترتيب السجؿ الطبي؟  .69 

             ة الكمية المراجعةسيول -ا  

  وضع السجل الطبي داخل غالف بالستيكي -ب  

   استخدام المعمومات      ةسيول -ج  

  ة في اعداد التقارير االحصائية والسيولةالسرع -د  

  :باستثناء  يمي ماـكؿ مف ميزات حفظ السجؿ الطبي مركزيان   .70 

             ةتطبيق سياسات االجراءات الموحد -ا  

  ة عاليةيعتبر ذو تكمفو مالي -ب  

   عمى السجل الطبي   ة والرقاباإلشرافيسيل  -ج  

   بشكل موحدة واالدوات المكتبيةاستعمال االجيز -د  

  :كاىـ الجكانب التي تغطييا ىذه القاعدة ىي" قاعدة البيانات " ىـ مككنات السجؿ الطبي المكجو أمف   .71 

  خطة المعالجة الكمية -ا  

  معمومات عن المريض والسيرة المرضية -ب  

  خطة لتوعية المريض و تثقيفو صحيًا  -ج  

  الخطة المتعمقة بتجميع مزيد من المعمومات -د  

  :احدل العبارات التالية خاطئو فيما يتعمؽ بالصعكبات التي تكاجو تطبيؽ نظاـ السجؿ الطبي المكجو  .72 

  قائمة المشاكل الصحية تؤدي إلى تجزئة التشخيص الطبي وتشتيتو -ا  

   ال يستطيع الطبيب االحاطة بيا ومتشابيةيتطمب السجل الطبي الموجة معمومات كثيرة  -ب  

  السجل الطبي سيل التطبيق في الحاالت الطارئة -ج  

  ة بارزةالسجل الطبي الموجو يحتوي الكثير من المعمومات الشخصية عن المريض وعرضيا بطريق -د  

  :ة المستشفى المتاحيقصد بأسّرة  .73 

  ة باستمرار في اقسام المستشفى المختمفةالموجود -ا  

   في قسم االنعاشةالموجود -ب  

   السيدات في مرحمة المخاضةالتي تستخدم القام -ج  

  ة المرضى بعد اجراء الفحوصات الطبيةالتي تستخدم لراح -د  
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  : االحتفاظ بالسجالت الطبيو ما يمي باستثناءةمف العكامؿ التي يجب مراعاتيا عند تحديد مد  .74 

   لمسجل الطبي الغراض االبحاث والدراسات والتدريبة المستقبميةالحاج -ا  

  ةالمتطمبات القانوني -ب  

    لحفظ السجالتة المتوفرةالمساح -ج  

   االستخدام ليذه السجالتةالتوفير في النفقات من خالل اعاد -د  

  ؟ة الخطية في سجؿ المريض الطبي مف دكف اخذ المكافؽةفي أم الحاالت  يجكز االطالع عمى المعمكمات الكارد  .75 

  استعمال المعمومات إلغراض شخصيو -ا  

  تقديم المعمومات لألقارب في حاالت الخالف بينيم -ب  

            آليًا بيانات السجل الطبي ة معالج -ج  

  خر بناءًا عمى طمبوآتقديم المعمومات لمستشفى  -د  

 :  ةياخذىا المستشفى بعيف االعتبارعند تحديد مدة االحتفاظ بالسجالت الطبي احد العكامؿ التالية ال  .76 

  المتطمبات القانونيو -ا  

  المساحات المتوفره لمحفظ -ب  

  ة استخدام المصغرات الفمميةنظام المعمومات الموجود في المستشفى وامكاني -ج  

   التي اعطيت لممريضة واالدويةعدد العمميات الجراحي -د  

 مجمكع النتائج المرغكب الكصكؿ الييا كالمعمكمات المطمكب الحصكؿ عمييا مف البيانات التي تمت معالجتيا   .77 
 : الحاسكب ىيةبكاسط

 

  وحدة التشغيل والتخزين -ب وحدة االدخال -ا  

  االجراءات -د المخرجات -ج  

  : باستثناءجميع ما يمي ةمف اىـ الكحدات التابعة لقسـ السجالت الطبي  .78 

  وحدة الدخول والخروج -ب وحدة االستقبال والمواعيد -ا  

  وحدة االحصائات والمعمومات الطبية -د وحدة الرواتب واالجور -ج  

   مكتب الدخكؿ كالخركج؟كاجبات مف يعتبرأم مف التالية  ال   .79 

  تنظيم مواعيد الدخول الى المستشفى بالنسبو لالطباء المختصين وادارة المستشفى -ا  

  استقبال المرضى الذين تقرر ادخاليم او تحديد القسم الخاص بكل مريض -ب  

  نظمة وتعميمات المستشفى التي تيم المرضىأشرح  -ج  

   السجالت الطبيةةتوفير وفيرس -د  

  : في  المستشفى مف العناصر التاليو باستثناءةيتككف نظاـ االحصاءات الطبي  .80 

   لالقسام          ةاالحصاءات الشيري -ا  

  تقرير القاعو االحصائي اليومي -ب  

  احصاءات مكتب الدخول والخروج       -ج  

    ةالتقرير الشيري لمراجعي العيادات الخارجي -د  
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 الفيرسة كالتصنيؼ الطبي 

  لماذا يعتبر فيرس المريض ميمان؟  .81 

   يفيرس اسماء المرضى حسب الجنس  ألنو  -ا  

   يسييل استخراج ممف المريضألنو  -ب  

  يعرف بعدد المرضى الجدد           ألنو  -ج  

   في سجل خاص  ة يسجل الحاالت المرضيألنو  -د  

  :باستثناء كالتصنيؼ كالترميز ما يمي ةىداؼ الفيرسأمف   .82 

تصنيف االمراض والعمميات واالجراءات وفق نظام التصنيف المعتمد واستخراج الرقم الرمزي لكل  -ا  
 مرض

 

   فيارس المرضى واالمراض والعمميات واالطباء  ةتنظيم وحفظ وادام -ب  

   االطباء في البحوث والدراساتةتسييل ميم -ج  

   غير المكتممو مع االطباء واالشخاص المعنيين في المستشفىةمتابعو استكمال السجالت الطبي -د  

   مف اىداؼ استخداـ فيارس االمراض كالعمميات؟التعتبرأم التالية   .83 

تستخدم فيارس األمراض والعمميات لتمكين الميتمين من الوصول الى السجالت الطبية الخاصة  -ا  
 معين او عممية جراحية محددة بمرض

 

 مراجعة الحاالت السابقة الخاصة بمرض معين لالستفادة منيا في تشخيص معالجة الحاالت -ب  
 المرضية المشابية

 

تزويد ادارة المستشفى بالمعمومات التي تساعد عمى مراجعة استخدام مرافق وخدمات المستشفى  -ج  
 المختمفة وتقدير مدى حاجة االقسام الطبية المختمفة من المعدات واالسرة والموظفين

 

  تزويد دائرة االحصاءات العامة باعداد المرضى الذين تمت معالجتيم في المستشفى -د  

  :باستثناءكؿ مما يمي مف طرؽ تصنيؼ األمراض كالعمميات   .84 

                     واألمراضجزاء الجسم أوفق  -ا  

  وفق اسباب المرض -ب  

  وفق القسم الذي يتم ادخال المريض فيو  -ج  

  وفق التغيرات الوظيفية -د  

  :باستثناءالتصنيؼ لالمراض كالعمميات كاالجراءات ىك جميع ما يمي   .85 

تجميع العمميات الجراحية التي يتوقع األطباء إجراؤىا في المستقبل لممرضى الذين سيدخمون  -ا  
 المستشفى 

 

  مع بعضيا البعض تجميع االمراض ذات السمات الموحدة -ب  

  تجميع العمميات الجراحية المشتركة بسمات معينة مع بعضيا البعض -ج  

  تجميع االمراض حسب ارتباطيا باجيزة الجسم او مناطق الجسم -د  
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  :مف اغراض التصنيؼ لمعمميات كاالمراض  .86 

  تسييل قرائتيا                -ا  

  ادراك العالقة بين عناصر المجموعة الواحدة                -ب  

  سيولة تدوينيا               -ج  

  ستخراج العالمات المرضيةإ -د  

  :يستعمؿ الترميز في تصنيؼ االجراءات كالعمميات كىك ترجمة رقمية  .87 

  لمترميز -ب لمتصنيف                -ا  

  لمعمميات -د لالمراض               -ج  

  :باستثناءالكممات التالية تصؼ تصنيؼ االمراض حسب التغييرات الكظيفية لمجسـ   .88 

  االسياالت              -ب االورام                 -ا  

  السمنة -د التوتر العصبي -ج  

  :باستثناءامراض الدكرة الدمكية ىي ما يمي   .89 

  فقر الدم              -ب القمب                   -ا  

  ضغط الدم -د الكميتان -ج  

  أم الجيات التالية يصدر عنيا التصنيؼ العالمي لالمراض؟  .90 

  جميع البمدان تصدر تصنيفيا الخاص              -ب منظمة الصحة العالمية                            -ا  

  مستشفيات منظمة الصحة العالمية -د الواليات المتحدة االمريكية -ج  

   التصنيؼ العالمي لالمراض؟ منيايتألؼالتي جزء األ عدمف   .91 

  اربعة اجزاء -ب ستة اجزاء                       -ا  

  تسعة اجزاء -د جزئين                            -ج  

  ؟ مفيتألؼ الرقـ الرمزم لالمراض  .92 

   او عددين صحيحينةثالثة اعداد صحيح -ا  

  ثالثة اعداد صحيحة في االمراض والعمميات -ب  

  ثالثة اعداد صحيحة في االمراض     -ج  

 عددين صحيحين لالمراض وثالثة اعداد صحيحة لمعمميات -د  
 

  : عمى خاص بالعمميات كاالجراءاتاؿيحتكم الجزء الثالث   .93 

  ست عشرة مجموعة -ب خمس عشرة مجموعة           -ا  

  ثالث عشرة محموعة -د سبع عشرة مجموعة            -ج  
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  :كيؼ يتـ ترتيب العمميات الجراحية في القسـ الثاني مف الجزء الثالث؟ يتـ ترتبيا حسب  .94 

  العمميات الصغرى والعمميات الكبرى -ب الجراح المختص           -ا  

  االبجدية -د العمر                       -ج  

  : عمىيطمؽ اسـ فيرس السيد  .95 

  الجراح -ب الطبيب                 -ا  

  العمميات -د المريض           -ج  

  :االسماء بمكجب الفيرسة االبجدية في المستشفيات تعتبر مف  .96 

  افضل طرق تصويب فيرسة  االسماء المتشابية   -ا  

  اقدم الطرق المتبعة في الفيرسة -ب  

  اسيل الطرق المتبعة في الفيرسة               -ج  

  اقل الطرق استعمااًل في الفيرسة -د  

  تشتمؿ قكائـ تبكيب الكفيات عمى  .97 

  خمسة مجموعات من التصنيفات اربعة مخصصة لموفيات والخامسة لمحالة المرضية -ا  

  خمسة مجموعات من التصنيفات ثالثة مخصصة لموفيات والرابعة والخامسة لمحالة المرضية -ب  

  خمسة مجموعات من التصنيفات اثنتان مخصصة لموفيات وثالثة لمحالة المرضية -ج  

  خمسة مجموعات من التصنيفات واحدة مخصصة لموفيات واربعة لمحالة المرضية -د  

  :يتككف الرقـ الرمزم لممرض حسب المراجعة العاشرة مف  .98 

  من ثالثة خانات رقمين وحرف -ب حرف فقطوانة واحدة  خ -ا  

  اربعة خانات رقمين وحرفين -د من خانتين رقم وحرف -ج  

  : عمىICD10ػ يحتكم اؿ  .99 

  جزئين -ب جزء واحد -ا  

  اربعة اجزاء -د ثالثة اجزاء -ج  

  : يتألؼ الرقـ الرمزم لمعمميات مف  .100 

  أربعة اعداد صحيحة  -ب عددين صحيحين  -ا  

  عشرة أعداد صحيحة  -د ستة أعداد صحيحة  -ج  

 
انتيت األسئمة 


