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 :أجب عي أربعة أضئلة فقط هوب يأتي -: ايظؤاٍ األ-:ٍٚأ -ارنش أٖذاف ختطٝط املٛاسد ايبؼش١ٜ؟
بَ -ا َٖ ٞضاٜا تطبٝل االيهرت ١ْٝٚيف إداس ٠املٛاسد ايبؼش١ٜ؟

ايظؤاٍ ايجاْ-: ٞ
-ارنش َاتعشف٘ عٔ أْٛاع بشاَر ايتذسٜب؟

ايظؤاٍ ايجايح -:
أَ -اٖ ٢ايعٓاصش املدتًف ١اييت تذخٌ يف ته ٜٔٛاإلْتاز ؟
ب -قاسٕ بني ْعاّ األدش ايضَين ٚاألدش سظب اإلْتاز َٔ سٝح (ايتعشٜف – املُٝضات – ايعٛٝب) ؟

ايظؤاٍ ايشابع -:
أٚ -ضح طشم حتظني اإلْتاز؟
بَ -اٖ ٢ايعٛاٌَ اييت جيب َشاعاتٗا عٓذ ايبذ ٤يف تكذٜش تهًفَٓ ١تر ؟

ايظؤاٍ ارتاَع -:
أ -إرنش َفٗ ّٛإداس ٠املٛاسد ايبؼش١ٜ؟
بَ -اٖ ٢عٛاٌَ حتذٜح بشاَر ايتذسٜب؟

ايظؤاٍ ايظادغ-:

ضع عالَ(١صح) أ(ٚخطأ)

 -1يقصد بتخطيط اإلنتاج وضع خطٌ متكاملٌ لإلنتاج تحدد المطلوب عملى لتحقيق األهداف) ( .
 -2يعبر تخطيط اإلنتاج عن إعداد عناصر اإلنتاج من(مواد -عمالٌ – ماكينات ) فً الوقت المناسب وبالقدر الكافً .
(
 -3من مشاكل التخطيط ومتابعٌ اإلنتاج عدم االلتزام بمواعيد التسليم لعدم وجود خطٌ إنتاج جيدة ( .

)

 -4زيادة أسعار المنتجات عن مثيالتوا فً السوق لزيادة تكلفتوا وتودير الخامات ويعد ذلك بسبب التخطيط الجيد
للمصنع( .

)

 -5التخطيط عمليٌ ذهنيٌ يقوم بوا أفراد ذوى خبرة وكفاءة وموارات إداريٌ( .

)

)

ايظؤاٍ ايظابع-:
اختاس َٔ عباسات اجملُٛع( ١أ) َا ٜٓاطبٗا َٔ عباسات اجملُٛع(١ب)
اجملُٛع(١ب)

اجملُٛع( ١أ)
 -1تك ِٝٝايٛظا٥ف ٖٞ

أ -عباس ٠عٔ طشٜك ١يتشذٜذ ايعالق ١بني َعذالت األدٛس املذفٛع ١ملدتًف

 -2حتً ٌٝايٛظا٥ف ٜؼٌُ

ايٛظا٥ف.

َٛ -3اصفات ػاغٌ ايٛظٝف١

ب  -زتُٛع َٔ ١ايٛادبات اييت تؤد ٣بٛاطط ١فشد َا ٚهلا صف ١ايتهشاس

ٖٞ

ٚهلا صف ١ايتُاثٌ.

 _4ايٛظٝفٖٞ ١

ز  -اذتذ األدْ ٢يًصفات اإلْظاْ ١ٝاملكبٛي ١ايطشٚس ١ٜيتأد ١ٜايعٌُ بؼهٌ

 -5ايذسدٖٞ ١

َٓاطب .
د ٚ -( -صف ايٛظٝف - ١املٛاصفات املطًٛب ١يف ػاغًٗا ).
ٖـ -ػشحيَ ١ع َٔ ١ٓٝاألدش تتطُٔ مجٝع ايف٦ات اييت تتؼاب٘ يف َظت٣ٛ
صعٛب ١ايٛادبات ٚأُٖ ١ٝاملظٛ٦يٝات َٚطايب ايتأٖٚ ٌٝيهٓٗا ختتًف
فْٛ ٢ع ايعٌُ.

ايظؤاٍ ايجأَ-:
ضع نٌ نًُ ١مماٜأت ٢يف َهاْٗا املٓاطب -:
(االستقصاء -الدور التنفيذي -الدور االستزاتيجي -أهداف -السزد الكتابي -التدريب العالجي -األجــز ) .
ٚ -1ظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜتك ّٛبذٚسُٖ ٜٔا...............ٚ..............
 َٔ -2أٖذاف ختطٝط املٛاسد ايبؼش ١ٜحتكٝل ............املؤطظ١
 َٔ -3ايطشم االنجشػٛٝعا يف دساط ١ايٛظٝفٚ ١حتًًٗٝا طشٜكٚ .........ٚ.......... ١املالسعٚ ١املكابً.١
 َٔ ٖٛ ................. -4أْٛاع بشاَر ايتذسٜب ٚقذ ٜه ٕٛستشدا يًعاٌَ ٜٚعترب ٙتكً َٔ ٌٝرناٚ ٘٥نفا٥ت ١ألْ٘ ٜتِ يف
ساي ١فؼٌ أْٚظٝإ ايعاٌَ ملظت ٣ٛاألدا ٤املطًٛب َٓ٘.
َ ٖٛ .............. -5كابٌ عٌُ َبزٚ ٍٚفل َا بٓص عً ٘ٝايعكذ املربّ بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ

ايظؤاٍ ايتاطع -:
إختاس َٔ بني ايكٛطني -:
 ٖٛ.......... -1عًُ ١ٝمجع ٚحتًٚ ٌٝتشنٝب املعًَٛات ارتاص ١بهٌ ٚظٝف.١
(ايتشً ٌٝايٛظٝف – ٞايعٌُ  -األدش)
 -2تعذ  َٔ ..............ايعٛاٌَ ايذاخً ١ٝاييت تؤثش عً ٢اإلْتاد ١ٝفإرا تٛفشت فإْٗا تؤد ٟإىل صٜاد٠
( ايطاق - ١ايالفت - ١املٛاد األٚي)١ٝ

اإلْتاز .

َ -3عاسض ارتذَٜ................١تِ فٗٝا تٓظٝل املعشض حبٝح ٜتُهٔ ايعُال َٔ ٤تٓا ٍٚايظًع١
( ايصٓاع - ١ٝايؼدص - ١ٝايزات)١ٝ

املعشٚض ١يًبٝع بأْفظِٗ بذَ ٕٚظاعذ ٠ايبا٥عني ،

 ٢ٖ...............- 4تصٓع َٔ ارتؼب أٚاملعذٕ ٚايبالطتٝو ٚايعذاٚ ٔ٥تعًل عًٗٝا املالبع .
(َٓاضذ ايعشض  -املؼادب – األسفف )
 -5االضاٖ ٢ٖٚ..................٠٤اَ ١ألْ٘ ٜتٛقف عًٗٝا اختٝاس ايعُال ٤يٓٛع ١ٝايظًع ٢ٖٚ ١تُُذ
أَانٔ ايٓؼاطات بهجاف ١عاي َٔ ١ٝاألضا. ٠٤

(املشنض - ١ٜايعاَ - ١املتكطع) ١

ايظؤاٍ ايعاػش -:
إرنش املصطًح ايعًُ ٢املٓاطب يهالً مما ٜأت: ٢
 ٢ٖ -1تك ّٛبذٚسُٖ ٜٔا دٚس اطرتاتٝذ ٚ ٞدٚس تٓفٝز.ٟ
 -2طاعذت عً ٢سفع عب ٤املعاَالت ايشٚت ١ٝٓٝعٔ ناٌٖ ٚظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش.١ٜ
 ٖٛ -3عًُ ١ٝمجع ٚحتًٚ ٌٝتشنٝب املعًَٛات ارتاص ١بهٌ ٚظٝف ١بػشض ايتعشف عً ٢نٌ َا
ٜتعًل بايٛظٝف َٔ ١سٝح َتطًباتٗا ٚخصا٥صٗا ٚطبٝعتٗا .
 ٖٞ - 4اذتذ األدْ ٢يًصفات اإلْظاْ ١ٝاملكبٛي ١ايطشٚس ١ٜيتأد ١ٜايعٌُ بؼهٌ َٓاطب.
ْٖٛٛ -5ع َٔ األدش ٜصشف عً ٢اطاغ ٚسذات َٔ ايضَٔ نايظاع ١أ ٚاي ّٛٝأ ٚايؼٗش ٜكطٗٝا
ايعاٌَ ف ٢عًُ٘ ٚ ،إٔ ٖزا األدش ال ٜتأثش بتػري َعذٍ اإلْتاز.
ْٖٛٛ -6ع َٔ األدش ٚاألطاغ فٖ ٢زا ايٓٛع َٔ األدش استباط األدش استباطا ٚثٝكا مبعذٍ إْتاز ايعاٌَ أٚ
مبتٛطط إْتاز زتُٛع َٔ ١ايعُاٍ ٚتذٚس فهشت٘ سَ ٍٛهافأ ٠ايعاٌَ اجملذ.
ٚ ٢ٖ -7ضع خطَ ١تهاًَ ١يإلْتاز حتذد املطًٛب عًُ٘ يتشكٝل األٖذاف.
ْ َٔ ٢ٖ -8عِ اإلضا ٠٤تتِ عٔ طشٜل اطتدذاّ َصباح تٖٛر َشنب أطفً٘ ططح عانع
َعذْ ٢سٝح ٜٛد٘ ايفٝض ايط ٢٥ٛبايهاٌَ العً. ٢
ْٛ ٢ٖ -9ع َٔ أْٛاع اإلضاَ ٚ ٠٤صذسٖا ايؼُع َ ٢ٖٚصذس سخٝص ايجُٔ .

منٛرز اإلداب-: ١
 إداب ١ايظؤاٍ األ-:ٍٜٚهتف ٞخبُظَٗٓ ١ا فكط.

أ -أٖذاف ختطٝط املٛاسد ايبؼش-:١ٜ
 -1حتكٝل أٖذاف املؤطظ١

 -2سفض ايعاًَني عً ٢ايتكذّ املظتُش.

 -3تٛفري َٓاخ ٜظاعذ عً ٢االبتهاس

 -4تطٜٛش املٗاسات ايفٓ ١ٝيًعاًَني.

 -5تؼذٝع ايٓعش ٠املظتكبًٚ ١ٝايتب٤ٛ

 -6ايتٓظٝل بني ْؼاطات األفشاد.

-7حتكٝل ايكذس ٠عً ٢ايتذذٜذ

 -8تطٜٛش ايظًٛنٝات ٚايعالقات ٚاملٗاسات ايكٝاد.١ٜ

-9ايرتقٚ ١ٝايتكذّ يف املظاس املٗين ايظًِٝ

 - 11صٝاْ ١املٛاسد ايبؼش. ١ٜ

 -11صٜاد ٠اإلْتاز

بَ -ضاٜا تطبٝل االيهرت ١ْٝٚيف إداس ٠املٛاسد ايبؼش-:١ٜ
ٜهتف ٞبأسبعَٗٓ ١ا فكط.
 -1سفع عب ٤املعاَالت ايشٚت ١ٝٓٝعٔ ناٌٖ ٚظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش.١ٜ
 -2إعطا ٤ايفشص يًعاًَني اإلطالع عًَٛ ٢قف َعاَالتِٗ د ٕٚايشدٛع إلداس ٠املٛاسد ايبؼش.١ٜ
 -3متهني ايعاًَني َٔ تعذ ٌٜبٝاْاتِٗ َباػش. ٠

 -4تظشٜع َعاَالت ايعاًَني.

 -5ختفٝض سذِ ايعاًَني بٛظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش - 6 . ١ٜتٛفري اطتدذاّ ايٛسم .

 إداب١ايظؤاٍ ايجاْ-: ٞ :أْٛاع بشاَر ايتذسٜب-: -1ايرباَر ايتٛد-:١ٝٗٝ
ٚفٗٝا تعشٜف املٛظف ادتذٜذ بضَال ٘٥يف ايعٌُ ٚتعشٜف٘ بأُٖٚ ١ٝظٝفت٘ َٚشنض ٙبايٓظب ١يًُٓعُ ١يظشع ١استباط٘
بٗا يًتػًب عًَ ٢ؼاعش ارتٛف ٚايكًل اييت تصاسب أ ٟعٌُ دذٜذ ٚػعٛس ٙبايشضا عٔ عًُ٘.

 -2ايتذسٜب يف ايٛظٝف ١أ ٚيف أَانٔ خاص-:١
عٓذَا ٜهَ ٕٛهإ ايعٌُ ال ٜظُح بايتذسٜب بظبب(صعٛب ١ايعٌُ أٜ ٚؤثش عً ٢اإلْتاز أ ٚتعشض املتذسب  ٚطالَ١
اآلخش ٜٔإىل ارتطش أ ٚإتالف املعذات غاي ١ٝايجُٔ )ٜتذ٘ ايتذسٜب إىل أَانٔ خاص ١تؼب٘ أَانٔ ايعٌُ ايفعًَ.١ٝجاٍ
تذسٜب ايطٝاس حيٌ َؼهالت ايطريإ املعكذ ٖٛٚ ٠يف َهإ ال ٜرتى األسض بتاتا
عٛٝب ٖز ٙايطشٜك -:١إٔ ايعاٌَ يف ساد ١يًعشٚف ايطبٝع ١ٝايٛاقعَ ١ٝع املذسب أثٓا ٤تأد ١ٜعًُ.١

 -3ايتذسٜب ايعالد-:ٞ
قذ حيتاز ايعاٌَ إىل تذسٜب اضاف ٢إرا فؼٌ يف حتكٝل َظت ٣ٛاألدا ٤املطًٛب.بظبب ْظٝإ ايعاٌَ ايطشٜك١
ايظًٚ ١ُٝإتباع طشم شتتصش ٠أقٌ دٗذا -أ ٚإدخاٍ ٚطاٚ ٌ٥آالت سذٜجٚ - ١قذ ٜهٖ ٕٛزا ايتذسٜب ايعالد ٞستشدا
يًعاٌَ ٜٚعترب ٙتكً َٔ ٌٝرناٚ ٘٥نفا٥تٚ ١قذ تك ّٛايؼشنات بتكذ ِٜبشاَر تذسٜب ١ٝعً ٢األَٔ ايصٓاعٚ ٞطشم
ايعٌُ بصف ١عاَ ١ست ٢تتشاػ ٢نؼف األػداص ر ٚاألدا ٤ايطعٝف

 -4ايتذسٜب يًرتق- :١ٝ
تشق ١ٝاألفشاد إىل ٚظا٥ف أعًًٜ ٢ضّ ريو َٗاسات ٚظٝف ١ٝأعً ِٖٚ ٢يف ٚظا٥فِٗ اذتايٚ ١ٝميهٔ ايظُاح
يًعاًَني بذساط ١بعض ايٛقت ٚدفع دض ٤أ ٚنٌ املصاسٜف ايذساطٚ.١ٝقذ ٜٓتكٌ ايعاٌَ بعذ نٌ ٖزا ايتذسٜب ٚايتهًف١
اييت صشفت عً ١ٝيف ايتذسٜب إىل ػشن ١أخشٚ .٣يزيو جيب عً ٢ايؼشن ١ته ٕٛدارب ١يًعاٌَ ٚتٗ ٧ٝي٘
ايعشٚف املٓاطب ١يًعٌُ ٚبزيو ٜه ٕٛي٘ ٚال ٤يًؼشن.١

 إداب١ايظؤاٍ ايجايح -:أ -ايعٓاصش املدتًف ١اييت تذخٌ يف ته ٜٔٛاإلْتاز -:
 -1األدا-:٤
ٚخيتص بادتاْب االْظاْ ٢فٗ ٛزتُٛع َٔ ١األبعاد املتذاخً-: ٖٞ ١
أ -ايعٌُ ايزٜ ٟؤد ٜ٘ايفشد َٚذ ٣فُٗـ٘ يـذٚسٚ ٙايتٛقعـات املطًٛبـَٓ ١ـ٘ ٚإتباعـ٘ الطـًٛب ايعُـٌ ايـز ٟتشػـذ ٙيـ٘
اإلداس.٠
ب -االصتاصات اييت حيككٗا َٚذَ ٣طابك ١إْتاد٘ يًُعاٜري املٛضٛع( ١ايهُ -١ٝايٓٛع – ١ٝايضَٓ.) ١ٝ
ز -طًٛى ايعاٌَ يف ٚظٝفت٘ َٚذ ٣ستافعت٘ عً ٢األدٚات ٚارتاَات ٚاألدٗضٜ ٌٖ ٠ظشف يف اطتدذاَٗا أّ
حيشص عً ٢صٝاْتٗا – َ ٚعذٍ ايفاقذ ٚاألعطاٍ.
د -اذتاي١ايٓفظٚ١ٝاملضاد ١ٝيًعاٌَ (محاط٘ سغبت٘ يف األداٚ ٤إتكاْ٘ االٖتُاّ مبؼهالت٘ ٚايتشفض يعالدٗا ٚساي١
ايٝكعٚ ١اذتطٛس ايزٖٓ.)٢
ٖـ -طشم ايتشظني ٚايتطٜٛش اييت ٜظًهٗا ايعاٌَ يٝضٜذ نفا ٠٤أداؤَٗٚ ٙاسات٘ ٚاملعًَٛات اييت ميهٔ تعًُٗـا
َٔ خالٍ بشاَر ايتذسٜب.

 -2ايتهٓٛيٛدٝا -:
 ٢ٖٚايطشف ايجاْ ٞيف َعادي ١اإلْتاز  ٢ٖٚاييت تعاجل ادتاْب ايفين-:
أ -ألٕ اإلْتاد ١ٝالتعتُذ عً ٢األدا ٤االْظاْ ٢فكط ٚيهٔ حتتاز إىل َعذات ٚأدٗض. ٠
ب -يًُٓعُات دسدات يف ايتهٓٛيٛدٝا اييت تظتدذَٗا (بظٝطَ – ١تطٛس٠
ز -تهٓٛيٛدٝا َصاْع اإلْتاز املظتُش ختتًف عٔ َصاْع ايعًُٝات ٚاييت تعتُذ عً ٢األٜذ ٟايعاًَ ١اييت ختتًف عـٔ
اييت ٜظتدذَٗا َصٓع آي.ٞ
د -ميهٔ إٔ منٝض بني َشسًيت ايتطٜٛش ايتهٓٛيـٛد( ٞاملٝهٓـٚ ١اآليٝـ ،)١فأَـا املٝهٓـٖ ١ـ ٞإدخـاٍ اآلالت ملظـاعذ٠
اإلْظــإ،أَا اآليٝــ ١أ ٚاألٚتَٛاتٝهٝـ ١فٗــ ٞإدخــاٍ ايٓعــاّ اآليــٚ ٞتًعــب اآلالت فٝــ٘ ايــذٚس ايشٝ٥ظــ ٞبــذ ٕٚتــذخٌ َــٔ
اإلْظإ.

 تابع إداب١ايظؤاٍ ايجايح -:ب -املكاسْ ١بني ْعاّ األدش ايضَين ٚاألدش سظب اإلْتاز -:
ٚد٘
املكاسْ١

ايتعشٜف

األدش ايضَين

األدش سظب اإلْتاز

 -عً ٢أطاغ ٚسذات َٔ ايضَٔ نايظاع١أ ٚاي ّٛٝأٚ

ٚ -عً ٢اطاغ استباط األدش مبعذٍ إْتاز ايعاٌَ

ايؼٗش ٜكطٗٝا ايعاٌَ

أ ٚمبتٛطط إْتاز زتُٛع َٔ ١ايعُاٍ ٚتذٚس

يف عًُ٘ َٚ ،عٓ ٢ريو أْ٘ عٓذ حتذٜذ أدش ايعاٌَ ال ٜٓعش

فهشت٘ سَ ٍٛهافأ ٠ايعاٌَ اجملذ إرا َاسكل

إىل إْتاد٘ ٚإمنا ٜٓعش إىل ايضَٔ ايزٜ ٟعًُ٘ ٚإٔ ٖزا

َعذال ستذدا أ ٚفام عٓ٘ ٜٚظتدذّ ٖزا ايٓعاّ

األدش ال ٜتأثش بتػري َعذٍ اإلْتاز.

عاد ٠يف ساي ١ايصٓاعات ٚاألعُاٍ اييت
ٜظٌٗ فٗٝا قٝاغ نُ ١ٝإْتاز ايعاٌَ أٚ

ـــــ
املُٝضات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ضُإ دخٌ َعني يًعاٌَ فٛٝفش االطتكشاس ايٓفظٞ
يًعاٌَ
 -2صالس ١ٝايٓعاّ بايٓظب ١يًعاٌَ ف ٢ساي ١أدا٤
زتُٛعَ ١تفاٚت َٔ ١األعُاٍ غري ايُٓط.

زتُٛع َٔ ١ايعُاٍ بذق.١
ـــــــــــــــــــــ
 -1عذاي ١ايطشٜكٚ ١اتكاْٗا ف ٢املبذأ َع
ايهفا ٠٤اإلْتاد.١ٝ
 -2طٗٛي ١سظاب األدش.
 -3اطتعاد ٠صاسب ايعٌُ َٔ نُ ١ٝاإلْتاز
ايضا٥ذ مما ٜكًٌ ايتهًف.١
 -4دٛد ٠ايظًع ١رات أُٖ ١ٝخاص.١

ــــــــــــــــــــ
ـــــ
ايعٛٝب

ٖ -1بٛط َظت ٣ٛاألداْ ٤عشا يعذّ ايتُٝٝضٜني ايعاٌَ
املُٝض ٚايعاٌَ ايعاد. ٟ
 -2اْعذاّ تٛفش اذتافض ملطاعف ١اإلْتاز عال ٠ٚعً٢
إسباط ايعاٌَ املُتاص.

ٚ -5دٛد اإلػشاف ايظًَٚ ِٝعشف ١ايهُ١ٝ
ايٛادب اْتادٗا ف ٢اي.ّٛٝ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ط ٤ٛصش ١ايعاًَني ٚاالسٖام ايزٜ ٣صٝب
ايعاٌَ.
 -2صعٛب ١اطتدذاّ ٖزا ايٓعاّ ايٓذاح إرا
ناْت ايعًُٝات َتعًك ١ببعطٗا ايبعض .

إداب ١ايظؤاٍ ايشابع -:
طشم حتظني اإلْتاز-:
 -1االٖتُــاّ بظٝاطــات األفــشاد (اختٝــاس األفــشاد يًٛظــا٥ف بذقــ – ١االٖتُ ـاّ بــاألدٛس ٚاذتــٛافض ٚايتــذسٜب ٚاألَــٔ )-2 .
االٖتُاّ باإلْظإ َٚؼاسن ١ايعاًَني يف اختار ايكشاسات .
 -3االٖتُاّ بايتدطٝط (ٚضع خطط َٓاطب ١يًعٌُ – ٚايتٛفٝل بني اإلَهاْٝات املتاس. )١
 -4االٖتُاّ بـايعشٚف ايٝطـ ١بايعُـٌ (دسدـات اذتـشاس – ٠ايشطٛبـ – ١ػـذ ٠اإلضـا – ٠٤ايػـاصات -ايطٛضـا -٤األيـٛإ –
ايٓعاف -١ارتذَات ايصشٚ) ١ٝريو يتكً ٌٝاذتٛادخ ٚاألَشاض املٗٓٚ ١ٝاألعطاٍٚ -5 .ضع َعاٜري ألدا ٤شتتًـف األعُـاٍ
(نُْٛ -١ٝع -١ٝصَٓ)١ٝيتشذٜذ اجملذ َٔ املٌُٗ .
 -6االٖتُاّ بايذساطات ٚاألحباخ (ملعشف ١أطباب األعطاٍ ٚاملؼانٌ املدتًف.) ١
 -7االٖتُاّ بذساط ١ايعٌُ (يتظذ ٌٝايٓتا٥ر ٚايبٝاْات ارتاص ١بأدا ٤عٌُ َعني ٚحتظٗٓٝا ).
 -8االتصاٍ بادتاَعات َٚعاٖذ ايبشـٛخ ٚاهل٦ٝـات املعٓٝـ ١باإلْتادٝـ ١يالطـتفاد ٠ممـا تـٛفشَ ٙـٔ أحبـاخ ٚتكـاسٜش تفٝـذ
تطٜٛش اإلْتاد.) ١ٝ

ب -ايعٛاٌَ اييت جيب َشاعاتٗا عٓذ ايبذ ٤يف تكذٜش تهًفَٓ ١تر -:
 -1ايتصُ -:ِٝتصُ ِٝاملالبع  ٖٛٚارتط ٠ٛاألٚىل ٚفٜ ٘ٝتِ حتذٜذ سغبات ايظـٛم (املظـتًٗو ) ٚايعُـٌ عًـ ٢تـٛفري
َعًَٛات عٔ خصا٥ص املٓتر املطًٛب ٚريو يتذٓب األخطا ٤يف ايتصُٜٚ ،ِٝالسغ تػري املٛض ١طٜٓٛا.
 -2ادتــٛد -: ٠جيــب حتذٜــذ ادتــٛد ٠املطًٛبــ ١يف املالبــع املــشاد تظــٜٛكٗا فــادتٛد ٠األقــٌ تــؤد ٣إىل اْصــشاف
املظتًٗو عٔ َٓتذو .
 -3ايؼهٌ -:ايً َٔ ٕٛأِٖ ايعٓاصش دارب ١ٝيًُظتًٗو ٚػشاؤ ٙيًُٓتر ٚأٜطا ايؼهٌ يتظٗٚ ٌٝظـا٥ف املٓـتر ٚدـزب
املظتًٗو.
 -4ارتاَات -:ارتاَات املظتدذَ ١هلا تأثري فعاٍ عً ٢املٓتر ٚق ٠ٛحتًُ٘ َٚالُ٥ـ ١ارتاَـات يًطكـع ٚال تطـش بصـش١
اإلْظإ ٚته ٕٛصش.١ٝ
 -5ايظعش  ٖٛ -:ايك ١ُٝايبٝع ١ٝيًُالبع  َٔٚخالهلا ٜك ِٝاملظتًٗو املٓتر ٚجيب إٔ ٜه ٕٛايظعش َٓافظا يف ايظـٛم
ٚحيكل سحبا َٓاطبا ،ايظعش = ايتهًف ١ايهًٖ + ١ٝاَؽ ايشبح

إداب ١ايظؤاٍ ارتاَع -:
أَ -فٗ ّٛإداس ٠املٛاسد ايبؼش-:١ٜ
ٖ ٛعباس ٠عٔ عًُٝات ختطٝط ٚتٛدٚ ٘ٝتٓعَٚ ِٝتابع ١األفشاد ايعاًَني يف أَٓ ٟعُ ١باختالف ختصصاتٗا
ٚأٖذافٗا سٝح إٔ املٛاسد ايبؼش ٖٞ ١ٜسأمساٍ اطتجُاس ٟجيب تُٓٝت٘ ٚتطٜٛش ٙيٓذاح املٓعُ ١أ ٚايعٌُ.
ب-عٛاٌَ حتذٜح بشاَر ايتذسٜب-:
 -1حتً ٌٝايتٓع ِٝاذتاي -:ٞايػشض َٓ٘-:
أ -ايتأنذ َٔ إٔ املٛاسد ايبؼش ١ٜناف ١ٝيًكٝاّ بايعٌُ يف اذتاضش ٚاملظتكبٌ
ب -ايتأنذ َٔ األدا ٤ايعاّ ف ٢مجٝع ايٓٛاس ٞطٛا ٤باطتدذاّ املٛاسد املاد ١ٜأ ٚاألفشاد
ز -ايتأنذ َٔ إٔ ايتٓع ِٝاذتايٜ ٞظُح يألفشاد باإلْتاز بذسد ١عاي َٔ ١ٝايهفا٠٤
 -2حتً ٌٝاألعُاٍ-:
ٜٚؼٌُ (َعاٜري األدا ٤ـ حتذٜذ ايٛادبات ـ طشٜك ١األدا ٤ـ املٗاسات) ٜٚظتًضّ ريو دساط ١اآلت:ٞ
تهًف ١ايعٌُ ايالصّ إلْتاز ايظًع - ١تهًف ١املٛاد املظتدذَ ١يف اإلْتاز  -دٛد ٠ايظًع ١املٓتذ١
َ -عذٍ اطتدذاّ اآلالت ٚاملعذات يف اإلْتاز  -تهًف ١تٛصٜع ايظًع ١املٓتذ١

 -3حتً ٌٝاألفشاد-:
ٜٗذف إىل َعشفَ ١ذ ٣استٝاز ايعاٌَ يًتذسٜبَٚ .ا ْٛع ايتذسٜب ايز ٣حيتاد٘ ايعاٌَ ٚايٛادبات ايٛظٝفٚ ١ٝأْٛاع
املٗاسات املشاد تُٓٝتٗا ٚحتذٜذ طًٛى األفشاد تتصف ٖز ٙاملعًَٛات بايذقٚ ١تؼٌُ:ارتالفات اييت تٓؼأ بني االفـشاد
ٚتظبب إبطـا ٤يإلْتـازَ - .عـذٍ دٚسإ ايعُـٌ - .ايػٝـاب ْٛٚعـ٘ بايٓظـب ١يألفـشاد  -اقرتاسـات األفـشاد  -إْتادٝـ ١األفـشاد -
اذتٛادخ ٚاألداصات املشض١ٝ

إداب ١ايظؤاٍ ايظادغ-:
) √ ( -1

ضع عالَ(١صح) أ(ٚخطأ)
) √ ( -2

) √ ( -3

) × ( -4

) √ ( -5

اداب ١ايظؤاٍ ايظابع-:
اختاس َٔ عباسات اجملُٛع( ١أ) َا ٜٓاطبٗا َٔ عباسات اجملُٛع(١ب)
اجملُٛع(١ب)

اجملُٛع( ١أ)
 -1تك ِٝٝايٛظا٥ف ٖ______ٞ

أ -عباس ٠عٔ طشٜك ١يتشذٜذ ايعالق ١بني َعذالت األدٛس املذفٛع ١ملدتًف
ايٛظا٥ف.

 -2حتً ٌٝايٛظا٥ف ٜؼٌُ_____

دٚ -( -صف ايٛظٝف - ١املٛاصفات املطًٛب ١يف ػاغًٗا ).

َٛ -3اصفات ػاغٌ ايٛظٝفٖٞ ١

ز  -اذتذ األدْ ٢يًصفات اإلْظاْ ١ٝاملكبٛي ١ايطشٚس ١ٜيتأد ١ٜايعٌُ بؼهٌ
َٓاطب .

 _4ايٛظٝف_________ ٢ٖ ١

ب  -زتُٛع َٔ ١ايٛادبات اييت تؤد ٣بٛاطط ١فشد َا ٚهلا صف ١ايتهشاس ٚهلا
صف ١ايتُاثٌ.

 -5ايذسد__________ ٖٞ ١

ٖـ -ػشحيَ ١ع َٔ ١ٓٝاألدش تتطُٔ مجٝع ايف٦ات اييت تتؼاب٘ يف َظت٣ٛ
صعٛب ١ايٛادبات ٚأُٖ ١ٝاملظٛ٦يٝات َٚطايب ايتأٖٚ ٌٝيهٓٗا ختتًف ف٢
ْٛع ايعٌُ.

( -1أ )  – 2 ( ،د )  – 3 ( ،ز )  – 4 ( ،ب ) ٖ – 5 ( ،ـ ) .
 -إداب ١ايظؤاٍ ايجأَ-:

ضع نٌ نًُ ١مماٜأت ٢يف َهاْٗا املٓاطب -:

 -1ايذٚس االطرتاتٝذ ٚ ٞايذٚس ايتٓفٝزٟ
 -3االطتكصا ٚ ٤ايظشد ايهتابٞ
 -5األدــش

 -2أٖذاف
 -4ايتذسٜب ايعالدٞ

إداب ١ايظؤاٍ ايتاطع -:

إختاس َٔ بني ايكٛطني -:
 -3ايزات١ٝ

 -1ايتشً ٌٝايٛظٝفٞ

 -2املٛاد األٚي١ٝ

- 4املؼادب

 -5املشنض١ٜ

إداب ١ايظؤاٍ ايعاػش :

املصطًح ايعًُ ٢املٓاطب ٖ: ٛ

ٚ -1ظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش( ١ٜأ ٚايذٚس ايز ٣تك ّٛب٘ إداس ٠املٛاسد ايبؼش.) ١ٜ
 -2تطبٝل اإليهرت ١ْٝٚفٚ ٢ظٝف ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش.١ٜ

 -3ايتشً ٌٝايـــــــــــــــــــــــٛظٝف.ٞ

َٛ - 4اصفات ػاغٌ ايٛظٝف. ١

 -5األدـــــــــــــــــــش ايضَٓ.٢

 -6األدش سظب اإلْتاز .

 -7ختطٝط اإلْتاز .

 -8اإلضا ٠٤ايػري َباػش. ٠

 -9اإلضا ٠٤ايطبٝع. ١ٝ

