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 ألاولىاملحاضرة 

 : أدت التحوالت على املستوى الصناعي من جراء ثورة املعلومات إلى 

 التحسن في إلانتاجية .1

 املنافسة بين الشركات .2

 ثبوت زمن دورة إلانتاج .3

 املنافسة املبنية على املكان .4

 نية على الوقت ودورة انتاج أقصر و ظهور منتجات وخدمات جديدة منافسة مب: تصاد املعتمد على ثورة املعلوماتمن فوائد التحول لإلق 

 التحسن في إلانتاجية .1

 ألافقية  .2

 الالمركزية  .3

 الرأسية  .4

 : من فوائد التحول لالقتصاد املعتمد على ثورة املعلومات : ظهور منتجات وخدمات جديدة , منافسة مبنية على الوقت و 

 تهديد الشركات املحلية .1

 الافقية .2

 اصبحت دورة الانتاج اقصر .3

 الراسية .4

 التي يتم متوسط اعداد التذاكر  أو ا كان عندنا نظام يرصد كمية هطول ألامطار فيعتبر إجمالي كمية ألامطار املرصودة : إذ

  -بيعها يوميا هي مثال ل :

 بيانات .1

 معلومات .2

 معرفة .3

 تغذية مرتدة .4

  :  تصنف املخرجات العادية لنظم املعلومات على أنها 

 بيانات .1

 معلومات .2

 معرفة .3

 تغذية مرتدة .4

 هطول الامطار السنوي خالل سنوات ملنطقه معينه يعتبر من: معدل 

 املدخالت  .1

 بيانات  .2

 معلومات  .3

 عمليات  .4

  النسبه املئوية لعدد السكان في منطقه ما الذين يعملون بالزراعة تمثل 

 بيانات  .1

 معلومات  .2

 تغذيه مرتدة  .3

 بيانات حكومية  .4
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 : عادة ما يشار إلى مدخالت ألانظمة على أنها 

 بيانات .1

 ماتمعلو  .2

 معرفة .3

 تغذية مرتدة .4

 : عند جمع املعلومات والقيام بالدراسة والتجارب فإننا نحصل على 

 بيانات .1

 معلومات .2

 معرفة .3

 تغذية مرتدة .4

 :نتيجة ملس جسم شديد الحرارة تعتبر مثال لـــ 

 البيانات .1

 املعلومات .2

 التغذية الراجعة .3

 املعرفة .4

 أولخبرة : ينتج عن جمع املعلومات والدراسة والتجارب والحصول على ا 

   أو علم وثقافة في وقت معين  معلومات و أو املجتمع من حصيلة مايمتلكه الفرد أو املنظمة 

 حصيلة لجميع املعلومات خالل الدراسة واكتساب الخبرات ( 

 بيانات .1

 مدخالت .2

 معرفة .3

 مخرجات .4

 : يتمحور مفهوم ثورة املعلومات حول 

 كثافة املعلومات وإمكانية إدارتها حسب العمالقة .1

 كثرة املعلومات املخزنة في قواعد البيانات .2

 إمكانية نقل املعلومات والوصول إليها .3

 إستخدام الحاسب في الاعمال املكتبية .4

  املعلومات بحرية وتمكنهم من الوصول الفوري إلى املعرفة :تتمحور.......حول خاصية تكمن ألافراد من نقل 

 نظم املعلومات املعرفية .1

 معمار نظم املعلومات .2

 املعلومات إلادارية نظم .3

 ثورة املعلومات .4

 الت على مستوى املؤسسات من جراء ثورة املعلومات :من التحوي 

 دعم املركزية .1

 جعل هيكلية وتنظيم املنظمة أقل أفقية .2

 التعلق بموقع العمل .3

 إعادة تنظيم إنسياب العمل .4
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 : ليست من التحويالت على مستوى املؤسسات من جراء ثورة املعلومات 

 ة القرار دعم مركزي .1

 تقليص عدد املستويات الادراية  .2

 اعادة تعريف حدود املنظمة  .3

 اعادة تنظيم انسياب العمل  .4

 نعيش اليوم في عصر يسمى بالعصر :

 الصناعي .1

 الجغرافي .2

 الرقمي .3

 الطرفي .4

 : تعد الفرص من العوامل املؤثرة على بناء النظم وهي تتمحور حول 

 حاجة العمالء ملنتجات جديدة  .1

 املواردزيادة تكلفة  .2

 تغيير القوانين والتشريعات .3

 القيود التسهيلية املنبثة من املنافسين .4

 : يشار الى الوقت الذي بمقدور العمالء التسوق فيه عبر الانترنت بالتعبير التالي-  

 على مدار النهار  .1

   24\ 24و  7\7 .2

 24\24على مدار اليوم   .3

  7\7على مدار ألاسبوع   .4

 رفة:من اثار ثورة املعلومات واملع 

 التركيز على الاقتصاد الصناعي  .1

نسبه زيادة باعتماد على اقتصاد الدول املتقدمة مثل امريكا والدول املتقدمة صناعيا في اوروبا والصين على الاستيراد  .2

 والتصدير 

 العمالة املطلوبة   التغيير في نوع .3

 التركيز على الاقتصاد الزراعي  .4

 :مصطلح العوملة 

 د حيث تندمج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العاملي من خالل التجارة والاعمال يشير الي عوملة الاقتصا .1

يصف العملية املستمرة التي جعلت املجتمعات والحضارات والاقتصاديات املحلية وإلاقليمية تندمج من خالل شبكه  .2

 اتصاالت وأعمال واسعه 

 تصادية ,التكنولوجية ,الثقافة الاجتماعية ,السياسية والبيولوجية املتعارف عليه حاليا ان العوملة هي مزيج من العوامل الاق .3

 كل مما ذكر صحيح .4

  وحتى ظهور إلانترنت في   التسعينات يرتبط باالستفادة من إمكانية تصنيع الحاسبات الشخصية في أواخر السبعينات امليالدية

 امليالدية واعتماد تلك التقنيات من قبل العامة في العقد التالي :

 العصر الصناعي .1

 العصر املدني .2

 العصر الرقمي .3

 الصناعة التقليدية .4
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 : اعطاء املدراء في املستوى ألادنى صالحيات أكبر إلتخاذ القرارات 

 ألافقية  .1

 الالمركزية     .2

 املرونة  .3

 استقاللية املوقع  .4

  : تميزت هيكلية املؤسسات بوجود عدد أقل من املستويات إلادارية 

 ألافقية     .1

 الالمركزية  .2

 املرونة  .3

 استقاللية املوقع  .4

 : أصبح بإمكان املؤسسات تحسس متطلبات بيئتها والاستجابة لها بشكل سريع 

 ألافقية  .1

 الالمركزية  .2

 املرونة   .3

 استقاللية املوقع  .4

  توفر نظم املعلومات إمكانيات للمدراء تسمح لهم بالقيام بوظائف التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة بشكل مستقل عن

 وقع الجغرافي للمؤسسة :امل

 ألافقية  .1

 الالمركزية  .2

 املرونة  .3

 استقاللية املوقع    .4

 املحاضرة الثانية

 : من الذي يقوم بمراقبة سير الاداء اليومي لألفراد واملعامالت الروتينية في املنظمة 

 املدير الوسط .1

 املدير ألاعلى .2

 املدير التشغيلي .3

 عامل املعرفة .4

  عمال الروتينية اليومية : ) ممكن يجي السؤال يقوم املدير التشغيلي ب ( من الذي يقوم باإلشراف على الا 

 املدير العام  .1

 املدير في إلادارة الوسطى .2

 املدير التشغيلي .3

 املدير الخبير بالتصميم .4

 من الذي يقوم بمراقبة تنفيذ املشاريع في املنظمة 

 إلادارة الوسطى .1

 املدير الاعلى .2

 املدير التشغيلي .3

 عامل املعرفة .4
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  م مدراء الادارة الوسطى في املؤسسات يقو 

 بوضع استراتيجية للمنظمة  .1

 بمراقبة ألاعمال التشغيلية  .2

 بتحديد أهداف املنظمة  .3

 بمتابعة تنفيذ قرارات الادارة العليا .  .4

 : لضبط إستقرار النظام والتحكم بأدائه يتم إستخدام :أو ) لقياس أداء النظام وضبط استقراره ليعمل كما مخطط له- 

 ياناتب .1

 معلومات .2

 معرفة .3

 تغذية مرتدة .4

 : تستخدم التغذية املرتدة 

 إلعادة تشغيل النظام من البداية .1

 لقياس إدارة النظام وضبط أدائه .2

 لتعويض البيانات الناقصة في إلانتاج .3

 كل إلاجابات السابقة صحيحة .4

  مخرجات النظام وتستعمله كمدخالت له: من عناصر النظام : تأخذ جزء من 

 :مخرجات النظام وتستعمله كمدخالت له تأخذ جزء من

 تغذية مرتدة .1

 تنظيف البيانات .2

 تنقية البيانات .3

 تدوير البيانات .4

 : عمال املعرفة هم 

 الذين يضعون إستراتيجية املنظمة  .1

 الذين يشرفون على ألاعمال التشغيلية .2

 املهندسون الذين يصممون املنتجات .3

 الذين يشرفون على تنفيذ املشاريع .4

   عمال املعرفة (knowledge worker : تعني  )-  

 الذين يضعون إستراتيجية املنظمة  .1

 الذين يشرفون على ألاعمال التشغيلية .2

 املهندسون واملعماريون واملحاسبون وغيرهم ممايساعدون في خلق معارف جديدة للمؤسسة  .3

 الذين يشرفون على تنفيذ املشاريع .4

 عدون في خلق معارف جديدة للمؤسسة :املهندسون واملعماريون واملحاسبون وغيرهم ممن يسا 

 .  knowledge workersعمال املعرفة  .1

       Data workersعمال البيانات   .2

 Production or service workersاملنتجون / عمال الخدمات   .3

  Operation Managersمدراء التشغيل    .4
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 :  Production or Service Workersعمال الخدمات 

 مون باإلجراءات والاعمال املكتبية للمنظمةالكتبة الذين يقو  .1

 املهندسون واملعماريون واملحاسبون وغيرهم ممن يساعدون في خلق معارف جديدة للمؤسسة .2

 العمال الذين يقومون باإلنتاج وتقديم الخدمات في املنظمة .3

 الادارة العليا للمؤسسة .4

 : أي عنصر من العناصر التالية من بيئة املنظمة 

 الكتبة .1

 ءالعمال .2

 املحاسبون  .3

 املدراء .4

  أي من العناصر البيئية أدناه تتفاعل مع املؤسسة ونظم معلومات املؤسسة 

 العمالء  .1

 املوردين .2

 الجهات التشريعية  .3

 كل ماذكر صحيح  .4

 : مجموعة من العناصر املترابطة معا والتي تعمل على جمع وتخزين البيانات وبثها للمستفيد 

 التي تكون إجراءات املعامالت .1

 ملعلوماتنظم ا .2

 سلسلة معالجة البيانات .3

 سلسلة فرز البيانات .4

  : أي عنصر من العناصر التالية يشكل جزءا أساسيا من أجزاء النظام 

 عناصر النظام  .1

 العالقات بين عناصره  .2

 أهداف النظام  .3

 كل إلاجابات صحيحة  .4

 املعلومات : من املهام الرئيسية للمنظمات التجارية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أنظمة-  

 املحاسبة  .1

 املبيعات  .2

 املوارد البشرية  .3

 كل ااجابات صحيحة  .4

 النظام يعمل أن حيث يمكن البيانات وقواعد وإلاجراءات والتجهيزات الافراد من مجموعة بأنه املعلومات نظام تعريف يمكن 

 املدراء تزويد ثم ومن ومعالجتها هاالبيانات وتخزين جمع اجل من وذلك ألالي الحاسب على باالعتماد ألي او يدوي  بشكل

  -:  في ستساعدهم املناسبة والتي والصيغة واملكان بالوقت باملعلومات واملستفيدين

  البيانات وتدفق الاتصال .1

 جديدة منتجات خلق .2

 الاصلية مصادرها في تكون  التي البيانات تحليل .3

 القرارات اتخاذ .4
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 وهي  عملياتها ادارة في املؤسسة تحتاجها التي لوماتاملع تنتج املعلومات نظام في انشطة ثالث هنالك 

 Outputs املخرجات , Feedback املرتدة التغذية , analysis data البيانات تحليل .1

 Outputs املخرجات , Feedback املرتدة التغذية , Inputs املدخالت .2

  Outputsاملخرجات  , Processesالعمليات  , Inputsاملدخالت .3

 analysis التحليل , research البحث, retrieval information وماتاملعل استرجاع .4

  من العناصر الاربعة التالية يتكون اي نظام معلومات 

 رجات . املدخالت , املعرفة والتغذية املرتدة خامل .1

 املخرجات . املدخالت , املعرفة والعمليات   .2

 املخرجات . املدخالت , االعمليات والتغذية املرتدة  .3

 رفة . املدخالت , االعمليات والتغذية املرتدة املع .4

 ات مفيدة يسمى نات الى معلومتحويل البيا 

 عمليات  .1

 استحواذ على البيانات  .2

 تنظيم  .3

 تغذية مرتدة  .4

  تسجيل مقررات لطالب في فصل دراس ي : من عناصر النظام : يمثل عملية 

 Inputsاملدخالت   .1

     Processesالعمليات   .2

  Outputsاملخرجات   .3

  Feedbackالتغذية املرتدة   .4

  من عناصر النظام :هي الانشطة التي يمارسها النظام علي مدخالته باعتماد املستلزمات الضرورية من قوى بشرية وماديه

 واجرائية للحصول علي املخرجات املرجوة .

 Inputsاملدخالت   .1

  Processesالعمليات   .2

  Outputsاملخرجات   .3

  Feedbackالتغذية املرتدة   .4

 املعلومات(  لنظام بالنسبة من ) امثلة تعتبر باملتجر الاطفال حليب علبه في املشفر والرقم معين شراء طلب في املوجودة البيانات

 )الواجب(  -:

 Outputs املخرجات .1

  Inputsاملدخالت .2

 معين بمنتج خاصة معلومات .3

 بالبيع خاصة معلومات .4

 من عناصر النظام : يعتمد عليها النظام حيث ت: 
ً
 كون مادة أو بيانات أو الاثنين معا

   Inputsاملدخالت   .1

  Processesالعمليات   .2

  Outputsاملخرجات   .3

  Feedbackالتغذية املرتدة   .4
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  النظام وهي العناصر ,ألاهداف . الحدود , العالقات , و هناك خمس أجزاء أساسية يجب أن تتوفر في 

 بيئة العمل  .1

 نظام املعلومات  .2

 العمالء  .3

 العمل  آليات .4

  : هناك خمس اجزاء اساسية يجب ان تتوفر في النظام وهي 

 العناصر , ألاهداف , الحدود , العالقات وبيئة العمل .1

 العناصر , ألاهداف , الحدود , العالقات ونظام املعلومات .2

 العناصر , ألاهداف , الحدود , العالقات والعمالء .3

 العملالعناصر , ألاهداف , الحدود , العالقات وآليات  .4

  جغرافي الى آخر تسمى من مكان  واملعلوماتاملستعملة في نقل البيانات ألاجهزة والبرمجيات 

 التخزين  اتكنولوجي .1

 تكنولوجيا ادارة البيانات  .2

 تكنولوجيا ادارة البيانات والشبكات  .3

 تكنولوجيا الاتصال  .4

  م املعلومات ألجل :الصرف آلالي يعتبر من انواع الاستثمار في نظقيام البنوك بإنشاء آالت 

 الاستمرار والبقاء في مجال اعمال املؤسسة .1

 مواكبة القوانين الحكومية الجديدة .2

 متطلبات البيئة الخارجية .3

 تشجيع العمالء على التوفير .4

 املحاضرة الثالثة

 

 لومات:التحدي املتمحور حول إستخدام نظم املعلومات دون إنتهاك خصوصية ألافراد وامللكية الفكرية وقرصنة املع 

 تحدي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .1

 تحدي إلاستثمار في تكنولوجيا املعلومات .2

 تحدي ألامن واخالقيات استعمال تكنولوجيا املعلومات .3

 تحدي استراتيجية ألاعمال .4

 : التحدي الذي يتعلق بمدى إلاستفادة القصوى من تكنولوجيا ألاعمال هو 

 ألاعمالتحدي البنية التحتية لتكنولوجيا  .1

 تحدي إلاستثمار في تكنولوجيا ألاعمال .2

 تحدي العوملة .3

 تحدي إستراتيجية ألاعمال .4

  على اداء العمل داخل املنظمة )املؤسسة ( يمثل : املفهوم الذي يركز على تأثير تقنيه املعلومات 

 البيروقراطية الاليه  .1

 البيروقراطية الانقسامية  .2

 املفهوم التقني املنظمة ) للمؤسسة ( .3

 فهوم السلوكي املنظمة )للمؤسسة(امل .4
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 : أي مفهوم يفضل إعتماده ألنظمة املعلومات كي تتم إلاحاطة بها بشكل كامل 

 املفهوم الفني للمنظمة .1

 املفهوم التقني للمنظمة .2

 املفهوم السلوكي للمنظمة .3

 املفهوم إلاجتماعي التقني للمنظمة .4

 .ماهو املفهوم الافضل للتعامل مع نظم املعلومات 

 Approach  Technicalالتقنياملدخل  .1

 Behavioral Approachاملدخل السلوكي  .2

 املفهوم الاجتماعي التقني  .3

 املدخل الاجتماعي  .4

 : من املفاهيم التقنية أو الفنية لنظم املعلومات 

 علم النفس .1

 علم الحاسب .2

 علم إلاجتماع .3

 علم إلاقتصاد .4

 : من املفاهيم الفنية أو التقنية لنظام املعلومات 

 علم النفس .1

 علم إلادارة .2

 علم إلاجتماع .3

 علم إلاقتصاد .4

 :تعتبر من العلوم التي تساهم في الجانب التقني لنظم املعلومات 

 )الجانب السلـ وكي( sociologyعلوم الاجتماع  .1

 )الجانب السلـ وكي( Psychologyعلم النفس  .2

 Management Sciencesعلوم الادارة  .3

 )الجانب السلـ وكي( Economyعلم الاقتصاد  .4

 القرارات وعلى املمارسات إلادارية :  ركز على تطوير النماذج التخاذ ت 

 علوم الكمبيوتر .1

 ادارة الخدمات .2

 علوم إلادارة  .3

 الهندسة .4

 : ليس من  املفاهيم الفنية أو التقنية لنظام املعلومات 

 بحوث العمليات  .1

 علم إلادارة .2

 علوم الحاسب  .3

 علم إلاقتصاد .4

 

 



 

 

 1435 - 2اختبار  1435 - 1اختبار  اسئلة الدكتور القديم 

 أم حنان omjehaad +   مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

 1437 -2اختبار  1437 -1اختبار  1436 -2اختبار  1436 - 1اختبار 

 تقني لنظم املعلومات هي :العلوم التي تساهم في املنظور ال-  

 علوم الكمبيوتر , الهندسة والشبكات  .1

 الهندسة والخدمات والكمبيوتر  .2

 بحوث العمليات وعلوم املكبيوتر وعلوم الادارة  .3

 علوم الادارة والكمبيوتر والهندسة  .4

 : كيف يمكن أن تكون طبيعة مايعرف باملنظمات إلافتراضية 

 منظمات تعمل ضمن منطقة جغرافية ما .1

 منظمات تحتاج إلى الكثير من الوسطاء .2

 منظمات تدير أعمالها عبر شبكة إلانترنت .3

 كل إلاجابات صحيحة .4

 : تسمى املنظمات التي يكون لديها استقاللية بالنسبة ملوقعها 

 منظمات غير موقعية  .1

 منظمات تقليدية  .2

 منظمات افتراضية  .3

 منظمات عاملية  .4

 د الالكتروني التطبيقات على الانترنت مثل الخدمات البريemails   و امكانية اجراء املؤتمرات املرئيه عن بعدvideo 

conferencing  :ساعدت في مايسمي بـ 

 flattering Organizationsالتنظيم الافقي  .1

 Enterprise Resource Planningتخطيط موارد املؤسسة  .2

 Virtual Organizationاملؤسسات الافتراضيه  .3

  التجارة الالكترونيه .4

 و املقصود باملنظمات )املؤسسات (الافتراضية ماهVirtual Organization 

 النماذج الافتراضيه التي تستخدم بالتنبؤ بمستقبل املؤسسه  .1

 مجموعه العاملين  .2

 الفصل بين القيام بالعمل واملوقع الجغرافي للمؤسسة  .3

 كل ماذكر غير صحيح  .4

  افي للمؤسسة :  تقوم على فكرة الفصل بين القيام بالعمل واملوقع الجغر 

 Flattering Organizationsالتنظيم ألافقي  .1

 التنظيم الرأس ي .2

 املؤسسات املرنة .3

 Virtual Organizationsاملؤسسات الافتراضية  .4

  من التطبيقات التي سهلت مفهوم املنظمة )املؤسسة (الافتراضية 

 خدمات املؤتمرات عن بعد  .1

 قله تكلفه الوقود  .2

 جوده الطرق  .3

 صالت التقليديه مثل الطائرات توفر سبل املوا .4
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 : التخدم نظم معلومات املجاالت الوظيفية التالية في املنظمة-  

 أمن املعلومات  .1

 املبيعات والتسويق  .2

 املوارد البشرية  .3

 املحاسبية  .4

 الواجب ( للمؤسسة التقني املنظور  في (  : 

 املعتادة العمل طرق  ون العامل الافراد يطور  حيث املفهوم هذا ملكونات رسمية قواعد هناك ليس .1

 واملسؤوليات والامتيازات الواجبات و الحقوق  من مجموعة هو .2

 البيئة توفرها التي الانتاج عوامل أهم من البشرية واملوارد املال رأس يعتبر .3

 صحيح اعاله ماذكر كل .4

  وتكاليف في املخزون  والتحكمالنقل الرياضية لزيادة الفاعلية املؤسسات في مجاالت العلم الذي يركز على التقنيات

  -الصفقات :

 علم الادارة .1

 بحوث العمليات .2

 ادارة الخدمات .3

 الهندسة  .4

  مجال الدراسة الذي جمع العمل في علوم الجانب التقني  مع التوجه الى تطوير انظظمة حلول للمشاكل الواقعية وادارة

  -ير واستخدام وتأثير نظم املعلومات هو :مع الاهتمام بالقضايا السلوكية املحيطة بتطو  موارد تكنولوجيا املعلومات

 نظم املعلومات الادارية  .1

 علم الاجتماع  .2

 علم النفس .3

 علوم الكمبيوتر  .4

  التي تحيط عملية التطوير والاستخدام وآلاثار الناتجة عن الاستخدام الحقل اللذي يختص بنواحي السلوك والنواحي التقنية

  -عاملين في املؤسسة يسمى :املعلومات التي يستخدمها املدراء واللنظم 

 نظم املعلومات املعرفية .1

 معمار نظم املعلومات .2

 نظم معلومات ادارية  .3

 البنية ألاساسية لنظم املعلومات  .4

 : يمكن تعريف ............بأنها دراسة نظم املعلومات بالتركيز على استخداماتها في العمل وإلادارة 

 تقنية املعلومات .1

 نظم املكاتب .2

 ت نظم الاتصاال  .3

 نظم املعلومات إلادارية   .4

  الافراد واملجموعات النظم ,باإلضافة الي تأثير النظم على واملؤسسات في نمو وتطوير يهتم بدراسة كيفيه مساهمه املجموعات

 واملنظمات 
 علم الاجتماع  .1

 )الاهتمام بكيفية فهم واستخدام املعلومات الرسمية من قبل متخذي القرارات(علم النفس  .2
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 )تركز على بناء النظريات العد واملساهمة في علم البرمجيات(بيوتر علم الكم .3

 )الاهتمام بمعرفه تأثير ألانظمة على هياكل التحكم والنفقات داخل الشركات التجاريةعلم الاقتصاد  .4

   الارتباط التشعيبيhyperlinks  

 ر املواقع او داخل املوقع نفسه هو رابط الي صفحه اخري او مكان اخر داخل نفس الصفحه وال يستخدم للتنقل عب .1

 هو رابط يستخدم للتنقل عبر املواقع املختلفه وال يستخدم داخل املوقع نفسه  .2

 هو رابط الي صفحه اخرى او مكان اخر داخل نفس الصفحه للتنقل عبر املواقع او ادخل املوقع نفسه  .3

 هو رابط يستخدم للتنقل بين الاجهزة في شبكة محلية واحده  .4

 يارات عديدة لهيكلية املنظمة نتيجة للتطور في نظم املعلومات وفيها :ظهرت اخت 

 flattering Organizationsالتنظيم الافقي  .1

 Adhocracyالتنظيمات غير الرسميه  .2

 Enterprise Resource Planningتخطيط موارد املؤسسة  .3

 Professional Bureaucracyالبيروقراطية املتخصصة  .4

 ات الادارية من تخطيط وتصنيع وبيع وتمويل من خالل تبادل املعلومات بين الادارات وإلغاء يعزز تكامل جيمع العملي

 الوصالت املعقده وامللكلفه بين نظم املعلومات املختلفه داخل املنظمه ..

 نظام خدمه العمالء  .1

 نظام املوارد البشرية  .2

 نظم املشتريات  .3

 نظام تخطيط موارد الؤسسة  .4

  يتم استخدامه إلدارة املوارد الداخلية والخارجية بما فيها ألاصول املحسوسة , املوارد املالية , هو نظام حاسوبي متكامل

 املواد , واملوارد البشرية :

 شئون املوظفين  .1

  Enterprise Resource Planningتخطيط موارد املؤسسة   .2

 خدمة العمــالء  .3

 املبيعــات  .4

 ت تامة الصنع  عن سير العمل وتضععني امر التصنيع تتحري مخازن منتجاعند تلقي طلب شراء من عميل يتلقي املصنع امل 

جدول لشحن املنتج النهائي للعمالء تتدفق املعلومات تلقائيا الي اداره الحسابات إلصدار فاتوره وتحصيل الثمن العميل هذا 

 املثال يمثل 

 نظم الترابط بين املؤسسات  .1

 تخطيط موارد املؤسسة  .2

 ية التجارة إلالكترون .3

 اعاده تنظيم انسياب العمل  .4

  اسس ومقاييس وتكنولوجيا الانترنت ..هي شبكة خاصة باملؤسسة قائمه على 

 (Electronic Businessاملعامالت إلالكترونيه ) .1

 (Intranet)الانترانت  .2

 ( )هي شبكه عاملية للشبكات تجمع بي مئات وآلاآلف من شبكات(Internetالانترنت ) .3

 خدم لربط بعض العمالء بالزبائن ()شبكه خارجيه تست (Extranet)الاكسترانت  .4
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  تتعلق املشاكل الصحيه املتعلقه بالحاسب ,وجرائم الحاسوب وتقليل عدد الوظائف بالجوانب التاليه 

 تحدي البنيه التحتيه لتكنولوجيا املعلومات  .1

 تحدي العومله  .2

 الاخالقيات والامن : املسئوليه والتحكم  .3

 نظم املعلومات تحدي الاستثمار في  .4

  هناك عده مشاكل وتحديات يجب على املدراء مواجهتها بما يتعلق بتطبيق نظم املعلومات منها 

 تحدي استراتيجه الاعمال  .1

 تحدي العوملة  .2

 تحدي البنيه التحتية لتكنولوجيا املعلومات  .3

 كل ما ذكر صحيح  .4

  بالتركيز على استخداماتها في ..يمكن تعريف نظم املعلومات إلادارية بأنها دراسة نظم املعلومات 

 السلوك والنواحي التقنية  .1

 العمل والادارة  .2

 اداره موارد تكنولوجيا املعلومات  .3

 املبيعات .4

 املحاضرة الرابعة

 

 : أي نظم معلومات تمكن املنظمة من تغيير أهدافها وعالقتها مع بيئتها واملنظمات الاخرى 

 نظم املعلومات إلادارية . .1

 ستراتيجية.نظم املعلومات إلا  .2

 نظم معلومات إلانتاج .3

 نظم إلادارة املكتبية .4

 : النظم التي ليس لها إمكانيات تحليلية كبيرة وتوجهها لداخل املنظمة وغير مرنة هي 

1. TPS ) نظم معالجة املعامالت ( 

2. MIS   ) نظم املعلومات الادارية ( 

3. DSS ) نظم دعم القرار ( 

4. ESS  ) نظم مساندة الادارة العليا ( 

 استثنائية وتقارير الجارية العمليات سير روتينية خاصة باالدارة الوسطى عن يومية تقارير بإصدار تقوم التي مالنظ: 

1. Management Information Systems  )نظم املعلومات الادارية (  

2. Decision Support Systems) نظم دعم القرار ( 

3. Transaction Processing Systems الت () نظم معالجة املعام 

4. Knowledge Work Systems  ) نظم العمل املعرفي ( 

 .. ماهو نوع النظم الذي يستخدم البيانات املدخله التاليه .. ملخص البيانات املعامالت ,بيانات كبيره الحجم ,نماذج بسيطه 

1. ESS ) تجميع البيانات الداخليه والخارجيه( 

2. DSS  ضخمه لتحليلها ,نماذج تحليله ,ادوات تحليل البيانات()استخدام أمثل لبيانات قليله من قاعده بيانات 

3. MIS )نظم املعلومات الادارية ( 

4. KWS ) مواصفات التصميم ,قواعد املعرفه( 
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  الروتينية عن املخزون تقوم بتسجيل عمليات البيع والشراء والشحن واملصروفات الروتينية وباالجابة عن التساؤالت

 الرواتب . و والفواتير 

 ة املعامالت نظم معالج .1

 نظم املعلومات الادارية  .2

 نظم مساندة القرارات  .3

 نظم العمل املعرفي  .4

 Transaction Processing System) نظم معالجة املعامالت ( 

 نظام معلومات يخدم املستويات العليا باملنظمه )املؤسسة( .1

 نظام معلومات يخدم املستويات الوسطي باملنظمه )املؤسسة( .2

 املستويات مدراء الاقسام باملنظمه )املؤسسة( نظام معلومات يخدم .3

 ات اليوميه باملنظمه )املؤسسة ( نظام معلومات يساند العمليات والقرار  .4

 قوم بتغذية باقي الانظمة باملعلومات , وتعتبر مخرجاته مفيدة في عمليه يعتبر املصدر الاساس ي للمعلومات داخل الؤسسه وي

 الرقابه التشغلية 

 Knowledge Work Systems  KWSفي نظم العمل املعر .1

 Office Automation Systems – OASنظم أتمته املكاتب  .2

 Management Information – MISنظم املعلومات الادارية  .3

 TPS–ing System Transaction Processنظم معالجه املعامالت  .4

 Knowledge work System  ) هو ) نظم العمل املعرفي 

 من يتطلب عمله التفكير وإلاستخدام املكلف للمعرفة.نظام معلومات يساند  .1

 نظام معلومات يساند العمليات والقرارات اليومية باملنظمة ومع بيئتها .2

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة التشغيلية في املنظمة .3

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة الوسطى في املنظمة .4

 باشر من النظام أي نظام ال يأخذ معلومات بشكل مKWS : 

1. TPS ) نظم معالجة املعامالت ( 

2. MIS ) نظم املعلومات الادارية ( 

3. DSS ) نظم دعم القرار ( 

4. ESS ) نظم مساندة الادارة العليا ( 

 Executive Support System ) هو : ) نظم مساندة الادارة العليا 

 بيئتها نظام معلومات يساند العمليات والقرارات اليومية باملنظمة ومع .1

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة التشغيلية في املنظمة .2

بصيغة أخرى يساند الالدارة العليا والتنفيذية في  أو نظام معلومات يساند العمليات والقرارات إلاستراتيجية في املنظمة   .3

 مطية نظم تعمل بشكل تفاعلي مع مستخدميها وتساعد في اتخاذ القرارات الغير نأ و  املنظمة

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة الوسطى في املنظمة .4

 .. ماهو نوع النظم الذي يستخدم البيانات املدخله التاليه :تجميع البيانات الداخلية والخارجية 
1. TPS  )معامالت وأحداث( 

2. OAS ) وثائق ,جداول( 

3. ESS نظم مساندة الادارة العليا 

4. MIS 



 

 

 1435 - 2اختبار  1435 - 1اختبار  اسئلة الدكتور القديم 

 أم حنان omjehaad +   مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

 1437 -2اختبار  1437 -1اختبار  1436 -2اختبار  1436 - 1اختبار 

  نه ليس هناك حل وحيد ومعلوم لها بل تتعامل مع املشكالت غير الروتنيه املحتاجه لتقيم التوفر حلول مباشره للمشكالت أل

 وتفكير عميق وتعتمد كثيرا على الحكم الشخص ي 

 ESSنظم مساندة الاداره العليا  .1

 DSSنظم دعم القرار  .2

 MISنظم املعلومات الادارية  .3

 KWSنظم العمل املعرفي  .4

 م :الذي يقوم بإنشاء تصاميم املنتجات ه 

 عمال املعرفة .1

 عمال البيانات .2

 عمال إلانتاج .3

 عمال الخدمات .4

 : النظام الذي يعمل بطريقة التفاعل مع مستخدميه هو 

1. DSS ) نظم دعم القرار ( 

2. TPS ) نظم معالجة املعامالت ( 

3. OAS  ) نظم أتمة املكاتب( 

4. MIS  )نظم املعلومات الادارية ( 

  لنقل بضائعها . تستخدمها شركات الشحن لتحديد الطريق ألامثل 

1. Management Information Systems   )نظم املعلومات الادارية ( 

2. Decision Support Systems) نظم دعم القرار ( 

3. Transaction Processing Systems ) نظم معالجة املعامالت ( 

4. Knowledge Work Systems  ) نظم العمل املعرفي ( 

  سكي الي امريكا الشماليه لتطوير برامج التسويق لجذب العمالء عن طريق تجميع نظام انترا وست املستخدم من قبل شركة

 بيانات العمالء وتحليلها لتحديد الارباح ومدى والء العمالء الشركه هو مثال :

1. Transaction Processing Systems ) نظم معالجة املعامالت ( 

2. Knowledge Work Systems  ) نظم العمل املعرفي ( 

3. Management Information Systems   )نظم املعلومات الادارية ( 

4. Decision Support Systems) نظم دعم القرار ( 

  هي النظم التي تزود املدراء في إلادارة الوسطى بأدوات معلوماتية ) جدوال , رسومات, نماذج ( التي تساعدهم في اتخاذ

ي تكون شبه مبرمجة ) هيكلية ( وغير مبرمجة ) غير هيكلية ( وذلك من ة بحل املشكالت املتغيرة باستمرار التالقرارات املتعلق

 خالل تحليل البيانات :   

 Transaction Processing Systems-TPSنظم معالجة املعامالت   .1

 Transaction Processing Systems-MISنظم املعلومات إلادارية  .2

 Office Automatiom Systems-OAS نظم أتمتة املكاتب  .3

 DSS-Decision Support Systemsدعم القرار  نظم .4
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 : من العمليات التي تقوم نظم املعلومات إلادارية بها 

 النمذجة واملحاكاة .1

 إنشاء التقارير إلاستثنائية والتلخيصية .2

 إنشاء التصاميم .3

 جدولة املواعيد وإنشاء الوثائق .4

 صاالت إلادارية أي نظم معلومات تمكن املنظمة من جدولة ألاعمال واملواعيد وإلات 

 نظم املعلومات إلادارية .1

 نظم إلادارة املكتبية .2

 نظم املعلومات إلاستراتيجية .3

 نظم معلومات إلانتاج .4

 Knowledge work System : ) هو ) نظم العمل املعرفي-  

نظمة تساعد في تصميم املنتجات والخدمات الجديدة في املنظمة أ بصيغة أخرى يساعد على تطوير منتجات وخدمات امل .1

 ويقوم املهندسون باستخدامها . 

 نظام معلومات يساند العمليات والقرارات اليومية باملنظمة ومع بيئتها .2

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة التشغيلية في املنظمة .3

 نظام معلومات يخدم املستويات إلادارة الوسطى في املنظمة .4

 ت الادارية هي من ألامور املهمة التي تتميز بها نظم املعلوما 

 ال تتفاعل مع بيئة املنظمة  .1

 غالبا ماتقوم بإنشاء التقارير  .2

 تأخذ بياناتها من نظم معالجة املعامالت  .3

 جميع الاجبات صحيحة  .4

  نظم تساعد في زيادة انتاجية وكفاءة الكتبة بتحسين جودة الاتصاالت الداخلية والخارجية 

1. DSS ) نظم دعم القرار ( 

2. TPS عامالت () نظم معالجة امل 

3. OAS  ) نظم أتمتة املكاتب( 

4. MIS  )نظم املعلومات الادارية ( 

  .. ترتب انواع نظم املعلومات من اعلى الي اسفل في هرم استخدامات نظم املعلومات واملستويات في املؤسسة كالتالي 

 املستوي التشغيلي , املستوي املعرفي ,املستوي الاداري , ثم املستوي الاستراتيجي  .1

 توي الاستراتيجي ,املستوي الاداري , املستوي املعرفي ,ثم املستوي التشغيلي املس .2

 املستوي املعرفي ,املستوي التشغيلي ,املستوي الاداري ,ثم املستوي الاستراتيجي  .3

 املستوي الاستراتيجي ,املستوي املعرفي ,املستوي الاداري , ثم املستوي التشغيلي  .4

  مهامهم باستعمال التكنولوجيا الجديدة لتحسين أداءهم مثل الاتصاالت ن بمكاتب في انجاز تدعم عمال البيانات الذين يعملو

 وارسال الرسائل وكتابه التقارير ..

 Knowledge  level systemsنظم املستوي املعرفي  .1

 Operational  level systemsنظم املستوي التشغيلي  .2

 Strategic  level systemsنظم املستوي الاستراتيجي  .3

 Management Level Systemsنظم املستوي الاداري  .4
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  بعض أنظمة هذا املستوى تدعم أخذ القرارات غير الروتينية املرتكزة على القرارات قليلة التنظيم بحيث تكون املعلومات

 : 
ً
 املطلوبة غير واضحة أحيانا

  Operational – level systems نظم املستوى التشغيلي  .1

  Knowledge –level systemsي نظم املستوى املعرف .2

     level systems–Management نظم املستوى الاداري  .3

  Strategic – level systemsنظم املستوى الاستراتيجي  -د .4

  تساعد في تتبع النشاطات واملعامالت البسيطة في املؤسسة , مثل املبيعات , الايصاالت النقدية والفواتير وتدفق املواد في

 التصنيع :

    level systems  –Operationalنظم املستوى التشغيلي .1

  Knowledge –level systemsنظم املستوى املعرفي  .2

  Management –level systemsنظم املستوى الاداري  .3

  Strategic – level systemsنظم املستوى الاستراتيجي  .4

 ودة باملؤسسة كأداء العمال بعد خمس سنوات , ما من مهامها مطابقة التغيرات في البيئة الخارجية مع القدرات املوج

 املنتجات والخدمات التي ستقدم بعد خمس سنوات : 

  Operational – level systems نظم املستوى التشغيلي  .1

  Knowledge –level systemsنظم املستوى املعرفي  .2

  Management –level systemsنظم املستوى الاداري  .3

    level systems  –Strategicجي نظم املستوى الاستراتي .4

 

 املحاضرة الخامسة

 

 : القوانين والقواعد الرسمية التي يتم تصميمها إلستخدامها في إنجاز املهام واملعامالت هي 

 نظم املعلومات .1

 نظم املعامالت .2

 إجراءات ألاعمال .3

 تسجيل املعامالت .4

 : أي من التالي خطأ 

 املنظمة هي نظام إصطناعي .1

 ديناميكياملنظمة هي نظام  .2

 املنظمة هي نظام رسمي .3

 املنظمة هي نظام مغلق .4

 :تصنف املنظمة على انها نظام- 

 مفتوح  .1

 ديناميكي .2

 تي التوجه اذ .3

 كل ماسبق صحيح .4

 



 

 

 1435 - 2اختبار  1435 - 1اختبار  اسئلة الدكتور القديم 

 أم حنان omjehaad +   مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

 1437 -2اختبار  1437 -1اختبار  1436 -2اختبار  1436 - 1اختبار 

 :تصنف املنظمة على انها نظام- 

 نظام مغلق  .1

 نظام غير ديناميكي .2

 نظام طبيعي  .3

 نظام رسمي  .4

 : من السمات املشتركة بين املنظمات 

1. Organizational Type 

2. Organizational Politics 

3. Business Process 

4. Goals 

 : من السمات املشتركة بين املنظمات 

 ألانواع التنظيمية .1

 إجراءات الاعمال .2

 سياسة املنظمة .3

 أهداف املنظمة .4

 : من السمات املشتركة بين املنظمات 

 ألانواع التنظيمية .1

 العمليات التجارية  .2

 البيروقراطية  .3

 أهداف املنظمة .4

 ملشتركة بين املنظمات :من السمات ا 

 ألانواع التنظيمية .1

 العمليات التجارية  .2

 الثقافة التنظيمية  .3

 أهداف املنظمة .4

 : تتصف العالقة بين املنظمة ونظم املعلومات بأنها عالقة-  

 تأثير باتجاه واحد فقط  تؤثر املنظمة على نظم املعلومات  .1

 تأثير باتجاهين بين املنظمة ونظم املعلومات  .2

 جاه واحد فقط  تؤثر نظم املعلومات على املنظمة  تأثير بات .3

 ال يتأثر أي احد بالالخر  .4

 النمطية التشغيل إجراءات SOP-Procedures Operating Standard الواجب ( هي( : 

 املؤسسة ومننتجات اهداف حول  الاساسية الافتراضات مجموعة .1

 العمالء قبول  على للتأثير الترويجية بالحمالت القيام وكذلك الدولة في السياسية العملية على للتأثر املنظمات دمج .2

 ملنتجاتهم

 وميولهم وتجاربهم والعملية الثقافية خلفياتهم بسبب املؤسسة في املوظفين بين النظر وجهات اختالف .3

 وقعهاملت املواقف كل في عمليا للتصرف املنظمات قبل من املطورة واملمارسات والاجراءات واملحددة املعروفة القواعد .4
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 اتها وخدماتها على متخصصين وخبراء في املعرفة تصنف ضمن :املنظمات التي تعتمد على املعرفة حيث تعتمد منتج- 

 البيروقراطية الالية  .1

 البيروقراطية الانقسامية  .2

 البيروقراطية املتخصصة  .3

 التنظيمات غير الرسمية  .4

 طية املتخصصة هو مثال للبيروقرا 

 ألاعمال الصغيرة والحديثة  .1

 الجامعات  .2

 الشركات متوسطة الحجم  .3

 الشركات الاستشارية  .4

 : البيروقراطية الضخمة التي تعمل في بيئة بطيئة التغيير النتاج منتجات قياسية ويديرها فريق اداري مركزي تصنف ضمن 

 البيروقراطية الالية  .1

 البيروقراطية الانقسامية  .2

 البيروقراطية املتخصصة  .3

 التنظيمات غير الرسمية  .4

  نواع التنظيمية للمؤسسات: الاعمال الصغيرة والحديثة تمثل الا 

 البيروقراطية الانقسامية  .1

 التركيب التجاري / الصناعي  .2

 البيروقراطية املتخصصة  .3

  التنظيمات غير الرسمية .4

  : مثال للبيروقراطية الانقسامية 

 شركات القانون / املؤسسات التعليمية / املستشفيات  .1

 ديثة الاعمال الصغيرة والح .2

 مجموعة شركات متوسطة الحجم مثل جنرال موتور  .3

 التنظيمات غير الرسمية  .4

  مثال للتنظيمات غير الرسميةAdhocracy     : هو 

 الاعمال الصغيرة والحديثة  .1

 الجامعات  .2

 الشركات متوسطة الحكم  .3

 الشركات الاستشارية  .4

 ( ليست من العوامل الوسيطةMediating Factorsفي العالقة بين ا ). ملؤسسة ونظم املعلومات 

 Environmentالبيئة  .1

 Cultureالثقافة  .2

 Management decisionsاتخاذ القرار  .3

 Information Technologyتكنولوجيا املعلومات  .4
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 : املؤسسة هي نظام ديناميكي مفتوح ذاتي التوجه , لها تنظيم إداري وهيكل رسمي اجتماعي ثابت 

 املنظور السلوكي للمؤسسة  .1

 ر التقني للمؤسسة   املنظو  .2

 املنظور املالي للمؤسسة  .3

 املنظور الاقتصادي للمؤسسة  .4

  هو مجموعة من الحقوق والواجبات والامتيازات التي تعمل بشكل متوازن خالل فترة زمنية الحتواء النزاعات وحل املشاكل

 داخل املؤسسة :

 املنظور السلوكي للمؤسسة    .1

 املنظور التقني للمؤسسة  .2

 الي للمؤسسة املنظور امل .3

 املنظور الاقتصادي للمؤسسة  .4

 : يعتبر رأس املال واملوارد البشرية من أهم عوامل الانتاج التي توفرها البيئة وتحولهم املؤسسة إلى منتجات وخدمات في عملية 

 ألانتاج    .1

 التحويل  .2

 التبادل  .3

 ألاستهالك  .4

  داخل املؤسسة : يركز .......... على تأثير تقنية املعلومات على أداء العمل 

 الجانب التقني  .1

 الجانب السلوكي     .2

 الجانب الفني  .3

 الجانب العملي  .4

  يساعد املؤسسة في العمل ضمن بيئة تنافسية لالستخدام ألامثل لرأس املال واملوارد البشرية وتقنية املعلومات 

 املفهوم التقني   .1

 الجانب السلوكي .2

 الجانب الفني  .3

 الجانب العملي  .4

 

 ادسةاملحاضرة الس

 

  الحالية او النظام القائم هو نموذج يعتمد على املفهوم الشبكة حيث تمكن الفكره في ان اضافه مشارك جديد الي املجموعه

 لن يزيد في التكاليف لكنة سيزيد في املردود املادي على النظام 

 نموذج بورتر  .1

 نموذج سلسه القيمة  .2

 استراتيجات املخرجات املتبادلة  .3

 Network Economicsاملترابط نموذج الاقتصاد  .4
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 : النموذج املعتمد على مفهوم الشبكة حيث باضافة مشترك جديد اليها سيزيد املردود والتزيد التكاليف-  

 نموذج تسجيل النقاط .1

 نموذج الاقتصاد املترابط  .2

 نموذج القوى التنافسية .3

 نموذج القوى التعاونية .4

 جارية التي تنتجها شركات البرمجة في نموذج الاقتصاد املترابط قيمة البرامج الت 

 تزداد مع ازدياد املستخدمين  .1

 تقل مع ازدياد املستخدمين  .2

 تزداد نتيجة زيادة هامش الربح  .3

 التتأثر في هذا النموذج  .4

 تصاد املترابط :   في نموذج الاق 

 ادي للنظام اضافة مشارك جديد الى املجموعة الحالية لن يزيد في التكاليف لكنه يقلل من املردود وامل .1

 اضافة مشارك جديد الى املجموعة الحالية يزيد في التكاليف لكنه يزيد من املردود املادي للنظام .2

 اضافة مشارك جديد الى املجموعة الحالية لن يزيد في التكاليف لكنه سيزيد في املردود املادي للنظام .3

 اضافة مشارك جديد  ليس له اثرعلى املودود املادي للنظام .4

 لفكرة في أن إضافة مشارك جديد إلى املجموعة الحالية أو النظام القائم لن يزيد في التكاليف لكنه سيزيد في املردود تكمن ا

 املادي على النظام :

 نموذج بورتر  .1

 نموذج سلسلة القيمة  .2

 استراتيجيات املخرجات املتبادلة  .3

   )نموذج الاقتصاد املترابط ( الاستراتيجية القائمة على الشبكات  .4

 والخدمات املنتجات , الاعمال لسوق  الجدد الداخلين , التقليديين املنافسين النموذج هذا حسب التنافسية القوى  تشمل 

 : ) الواجب (  واملوردين والعمالء , البديلة

 بورتر نموذج .1

 للمؤسسة التنافسية امليزة .2

 املتبادلة املخرجات .3

 القيمة سلسلة نموذج .4

  سية واقتراح الاستراتيجيات العامة :التناف........ يستخدم لتحديد القوى-  

 بورتر نموذج .1

 الاقتصاد املترابط  .2

 املتبادلة املخرجات .3

 القيمة سلسلة نموذج .4

  التنافسية حسب نموذج بورتر :   أي من آلاتي ال يعتبر من القوى 

 املوردون  .1

 املنافسون  .2

 البيئة الخارجية  .3

 العمالء  .4
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 ة رئيسية وأنشطة مساعدة لها هو :النموذج الذي ينظر للمنظمة كمجموعة أنشط 

 نموذج تسجيل النقاط .1

 Value Chain Moleنموذج سلسلة القيمة  .2

 نموذج القوى التنافسية .3

 نموذج القوى التعاونية .4

  القيمة :سلسة نموذج- 

 يحدد خمس فوائد إلضافة قيمة ملنتجات وخدمات املؤسسة  .1

 ينظر للموارد البشرية كأحد ألانشطة الاولية  .2

 نشطة في املؤسسة والتي يمكن تطبيق استراتيجيات القوة التنافسية عليها يحدد بعض الا .3

 يحدد اربعة استراتيجيات اساسية يمكن للمؤسسة اتباعها لتحسين سلسة القيمة  .4

  يحدد بعض ألانشطة في املؤسسة والتي يمكن تطبيق استراتيجيات القوة التنافسية عليها والتي تتميز بإمكانية أن يكون هناك

 ثير استراتيجي لنظم املعلومات على هذه ألانشطة :تأ

 نموذج بورتر  .1

 نموذج سلسلة القيمة    .2

 استراتيجيات املخرجات املتبادلة  .3

 الاستراتيجية القائمة على الشبكات  .4

   : هذا النموذج غير محدد في ما يجب القيام به وال يوفر آلية معينة للوصول الى الافضلية التنافسية 

 قيمة نموذج سلسة ال .1

 نموذج املخرجات املتبادلة  .2

 نموذج بورتر .3

 نموذج الاقتصاد املترابط  -د .4

  : من عيوبه أنه ال يوفر آلية معينة للوصول إلى ألافضلية التنافسية 

 نموذج بورتر  .1

 نموذج سلسلة القيمة   .2

 استراتيجيات املخرجات املتبادلة  .3

 الاستراتيجية القائمة على الشبكات  .4

 كتب لالنترنت لبيع الكتب يمثل تكتيك الستخدام نظم املعلومات للوصول الى :استخدام شركة بيع ال- 

 الريادة عن طريق السعر  املخفض .1

 املنتج امميز  .2

 التركيز على شريحة تسويقية  .3

 تقوية اعتمادية العمالء واملوردين  .4

 م املعلومات للوصول لالتي استخدام شركة بيع اجهزة الكترونية لالنترانت لبيع منتجاتها يمثل تكتيك الستخدام نظ 

 الريادة عن طريق السعر املنخفض  .1

 املنتج املميز  .2

 التركيز على شريحة تسويقيه  .3

 تقويه اعتمادية العمالء واملوردين  .4
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  نموذج بورتر للقوى التنافسية : يعني ذلك استخدام نظم املعلومات للوصول إلى تكلفة تشغيل منخفضة وبالتالي تمرير ذلك

 رة سعر أقل :للعميل في صو 

  Strengthen Customer and Supplier Intimacyتقوية اعتمادية العمالء واملوردين  .1

  Focus on Market Niche التركيز على شريحة تسويقية  .2

 Product Differentiationاملنتج املتميز  .3

   Cost Leadership  –Lowالريادة عن طريق السعر املنخفض  .4

  في بناء لتصنيع السيارات الذي يقوم بالتنقيب  في بيانات العمالء بهدف مساعدة الشركة  يوتا او تو  برنامج شركة املنار

  -سيارات يرغبها العمالء يمكن تصنيفها على انها استخدام ألنظمة املعلومات لالستراتيجية التالية :

 الريادة عن طريق السعر  املخفض .1

 املنتج املميز  .2

 التركيز على شريحة تسويقية  .3

 ية اعتمادية العمالء واملوردينتقو  .4

 : نموذج بورتر للقوى التنافسية : يعني ذلك استخدام نظم املعلومات لتغيير نظرة العميل في املنتجات والخدمات املوجودة 

  Strengthen Customer and Supplier Intimacyتقوية اعتمادية العمالء واملوردين  .1

  Focus on Market Niche التركيز على شريحة تسويقية  .2

   Product Differentiationاملنتج املتميز  .3

  Low – Cost Leadershipالريادة عن طريق السعر املنخفض  .4

  ألانشطة ألاولية للمؤسسة حسب نموذج سلسة القيمة تشمل 

 التموين )املخزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسويق والخدمات  .1

 يات , املبيعات , التسويق والخدمات البنية التحتية للمؤسسة  العمل .2

 التموين )املخزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسويق والتكنولوجيا  .3

 التموين )املخزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسويق واملناقصات  .4

 :ألانشطة الثانوية )املساعدة(  للمؤسسة حسب نموذج سلسة القيمة تشمل- 

 خزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسويق والخدمات التموين )امل .1

 البنية التحتية للمؤسسة  املوارد البشرية , التكنولوجيا . واملناقصات  .2

 التموين )املخزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسويق والتكنولوجيا  .3

 ق واملناقصات التموين )املخزون ,املشتريات( العمليات , املبيعات , التسوي .4

 مثال للمخرجات ( املتبادلةSynergies Concept) 

 قيام الشركة باستخدام لبيع منتجاتها  .1

 الاتحاد بين شركتين بحيث توفر احداهما لألخرى شبكة من فروع بيع التجزئة  .2

 قيام الشركة بدمج الطريقة التقليدية لبيع منتجاتها مع بيع عن طريق الانترنت  .3

 دخال الطلبات واداره املخزونشركة لديها نظام إل  .4

 ( من فوائد استراتيجيه املخرجات املتبادلةSynergies Concept) 

 استخدام نظم املعلومات إلنتاج منتجات وخدمات جديدة او تغيير نظره العميل في املنتجات والخدمات  .1

ه هذه الشريحة بصورة افضل استخدام نظم املعلومات للمساعدة في التركيز على قطاع معين من السوق وبالتالي خدم .2

 من املنافسين 

 خفظ التكاليف عن طريق مشاركة اكثر من مؤسسة في تقاسيم السوق والخبرة املكتسبه  .3
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 تقويه اعتمادية العمالء واملوردين  .4

  من من آلاتي ليست من انواع استراتيجيات مواجهة القوي املنافسة 

 low  cost Leadershipالريادة عن طريق السعر املنخفض  .1

 Product Differentiationاملنتج املميز  .2

             Strategic Transitionالتحوالت الاستراتيجية  .3

        Focus on Marketالتركيز على شريحة تسويقية  .4

  للمنظمة او الانتقال من نظام الي آخر يعتبر من التغيير في العناصر الاساسية املكونه 

 التغيرات في بيئة املؤسسة  .1

 لتحوالت الاستراتيجية ا .2

 التحوالت املرحلية  .3

 التحوالت النموذجية  .4

  : نموذج بورتر للقوى التنافسية : يعني ذلك استخدام نظم املعلومات للمساعدة في التركيز على قطاع معين من السوق 

  Strengthen Customer and Supplier Intimacyتقوية اعتمادية العمالء واملوردين  .1

     Focus on Market Nicheشريحة تسويقية التركيز على  .2

 Product Differentiationاملنتج املتميز  .3

  Low – Cost Leadershipالريادة عن طريق السعر املنخفض  .4

 

 املحاضرة السابعة

 

  جداول ثنائية ألابعاد تسمى :تتعامل مع  تخزين البيانات في نظم قواعد بيانات التي 

 جهقاعدة البيانات كائنية التو  .1

 قاعدة البيانات الهرمية .2

 Reletional Databaseقاعدة البيانات العالئقية  .3

 قاعدة البيانات الشبكية . .4

   يعتبر هذا النوع من قواعد البيانات ألاكثر انتشارا ويستخدم مع الحاسبات الشخصية مثلMS ACCESS   وOracle Lite   

 :  MS SQL SERVER و  Oracleو   DB2ومع الحاسبات الكبيرة مثل 

 بيئة امللفات التقليدية  .1

 نظم ادارة قواعد البيانات العالئقية     .2

 نظم إدارة قواعد البيانات الجغرافية  .3

 نظم إدارة امللفات  .4

  في تنظيم البيانات بالبيئة التقليدية للملفات يمثل العمودCOLUMN : في الجدول 

 Fieldحقل  .1

 سجل .2

 ملف .3

 أسماء الحقول  .4
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 اسم مثل ال يمكن فصلها متكاملة وحده البيانات التي تمثل مجموعة البيانات العالئقية بقاعدة جدول بيانات العمالء في 

 تسمى الطالب

 الحقل .1

 السجل .2

 امللف .3

 الصفة .4

  في تنظيم البيانات بالبيئة التقليدية للملفات يمثل امللفFile 

 مجموعة من الحقول  .1

 Recordsمجموعة من السجالت  .2

 Databaseمجموعة من قواعد البيانات  .3

 مجموعة من الحقول املفتاح .4

  الحقل املفتاحKey Field : هو 

 صفة أو بيئة عن السجل يمكن أن تكون نفسها عند عدة سجالت . .1

 حقل يسمح بالتعرف على كل سجل بشكل فريد أو يستحيل أن تتكرر قيمته  .2

 صفة أو بيئة مثل الراتب في سجل العمال .3

 أي حقل من حقول السجل .4

  ن يكون حقل مفتاح أي من التالي يصلح ألKEY FIELD : في سجل عمالء شركة الهاتف 

 اسم املدينة .1

 اسم العميل .2

 رقم الهاتف .3

 رقم املبنى .4

 في تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات تتألف قاعدة البيانات من :

 Fileمجموعة من امللفات  .1

 Fieldsمجموعة من الحقول  .2

 مجموعة من السجالت .3

 فتاحمجموعة من الحقول امل .4

  أي من التالي يصلح ألن يكون حقل مفتاحKEY FIELD : في سجل غرف الفندق 

 رقم الفندق .1

 رقم الخدمة .2

 رقم الغرفة  .3

 رقم االطابق  .4

  أي من التالي يصلح ألن يكون حقل مفتاحKEY FIELD :في سجل الطالب 

 رقم االقاعة  .1

 رقم ااملقرر  .2

 رقم الطالب  .3

 رقم املبنى  .4
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  العالئقية املعلومات الخاصة بعميل معين تخزن في :بقاعدة البيانات في جدول بيانات العمالء- 

 Fieldحقل  .1

 سجل .2

 ملف .3

 أسماء الحقول  .4

  الجدول في قاعدة البيانات العالئقية يسمى :الحقل الذي التتكرر قيمته بكل السجالت-  

 حقل أساس ي  .1

 حقل اجنبي .2

 الصف الاساس ي  .3

 السجل الرئيس ي  .4

 لملفات :ليس من عيوب النظم التقليدية ل 

 الحشو في البيانات  .1

 النقص في املرونة .2

 الرداء ألامنية لحماية البيانات  .3

 إستقاللية البرامج التطبيقية عنها  .4

   الحشو في البيانات أو فائض البياناتData Redundancy : 

 تكرار تخزين نفس البيانات في قاعدة البيانات .1

 يحمي من تناقض البيانات في قاعدة البيانات .2

 ة ضغط البيانات لتأخذ حجم أقل .هو عملي .3

 ميزة مهمة في قواعد البيانات .4

  من الاتي يعتبر من عيوب تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات 

 فائض البيانات   .1

 عدم اعتمادية البرامج والبيانات  .2

 ضعف سيطرة على البيانات  .3

 نقص في املرونة في الحصول على التقارير  .4

  تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات من عيوب  من من الاتي اليعتبر 

 فائض البيانات  .1

 عدم اعتمادية البرامج والبيانات  .2

 ضعف سيطرة على البيانات  .3

 نقص في املرونة في الحصول على التقارير  .4

  : ما معنى النقص في مشاركة البيانات 

 ا طويال للتنفيذ لتشتت امللفات بين ألاقسامإذا طلب تقرير ما يحتاج لبيانات في عدة ملفات فانه يأخذ وقت .1

 تواجد البيانات واملعلومات على مستوى كل ألاقسام يضعف السيطرة عليها وإدارتها .2

 نفس البيانات يمكن ان تخزن في ملفات مختلفة ويؤدي ذلك ايضا ملشكلة اخري هي عدم التطابق .3

 ر صعب.تشتت امللفات يجعل عملية تقاسم البيانات والحصول عليها ام .4
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  عيوب تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات : أي تغيير في طريقة تنظيم البيانات أو نوعها يتطلب تغيير البرامج

 املستخدمة والتطبيقات :

 Data Redundancyفائض البيانات  .1

    Data Dependence -Program اعتمادية البرامج والبيانات .2

 Lack of Flexibilityنقص في املرونة   .3

 Lack of Data Sharingالنقص في مشاركة البيانات  .4

 : من العمليات ألاساسية في النموذج العالئقي بقواعد البيانات 

 عملية السحب .1

 عملية التكرار .2

 عملية إلاختيار .3

 عملية الربط .4

  النموذج العالئقي بقواعد البيانات :ليس من العمليات ألاساسية في 

 عملية إلاختيار .1

 طعملية إلاسقا .2

 عملية التكرار .3

 عملية الربط .4

 : يوجد ثالث من العمليات ألاساسية في النموذج العالئقي بقواعد البيانات ملعاجة واسترجاع البيانات- 

 الربط والاسقاط والاختيار  .1

 سترجاع والاسقاط والاختيار الا  .2

 الربط والاسقاط واالتعديل .3

 لتعديل والاسقاط والاختيار ا .4

  لبيانات العالئقية هي قواعد اعملية الاسقاط في 

 استخراج مجموعة سجالت من جدول أو أكثر حسب شروط محددة  .1

 ربط عدة جداول ببعضهم السترجاع بيانات منهم  .2

 اختيار عدة حقول من جدول النشاء جدول جديد يحتوي فقط على البيانات في الحقول املطلوبة  .3

 الغاء سجل من جدول معين  .4

 حقول من جدول إلنشاء جدول جديد يحتوي فقط على  ات من قاعدة البيانات : اختيار عدةعمليات ملعالجة واسترجاع البيان

 البيانات في الحقول املطلوبة :

 Selectعملية الاختيار  .1

          Projectعملية الاسقاط    .2

  Join عملية الربــط  .3

 Updateعملية التعديـل   .4

  عملية الاختيارSelect هي  في قواعد البيانات العالئقية 

 استخراج مجموعة سجالت من جدول أو أكثر حسب شروط محددة  .1

 ربط عدة جداول ببعضهم السترجاع بيانات منهم  .2

 اختيار عدة حقول من جدول ألنشاء جدول جديد يحتوي فقط على البيانات في الحقول املطلوبة  .3

 الغاء سجل من جدول معين  .4
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 مل أمثلة قواعد البيانات على الحاسبات الكبيرة ال تش 

1. Oracle 

2. DB2 

3. MS SQL Server  

4. MS Access 

  مثال لقواعد البيانات على الحاسبات الكبيرة هو 

1. MS Exeel  

2. MS Office  

3. MS SQL Server      

4. MS Access     

 املحاضرة الثامنة

  يتم تطبيق التطبيعNormalization : 

 مع قواعد البيانات الهرمية .1

 اناتلتفادي تخزين نفس البيانات في قاعدة البي .2

 مع قواعد البيانات متعددة الوسائط .3

 مع قواعد البيانات كائنية التوجه .4

 انطالقا من مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة تسمي ومستقرة ,وأيضا مرنة وقابلة للتكيف  عملية إنشاء هياكل بيانات صغيرة 

 تنظيف البيانات  .1

 تعريف البيانات  .2

 ترتيب البيانات  .3

 التطبيع  .4

 انات من ناحية التصور املادي يتم عرض البيانات :في تصميم قواعد البي 

 حسب تنظيمها في مصطلحات التصميم .1

 حسب تنظيمها على وسط التخزين .2

 من وجهة نظر املستخدم .3

 حسب تحديدها من قبل املحلل .4

  العنصر في نظم ادارة قواعد البيانات الذي يمكن من تحديث البيانات او استرجاعها او الاضافة عليها 

 البيانات  لغة تعريف .1

 لغة معالجة البيانات  .2

 قاموس البيانات  .3

 عناصر البيانات  .4

  هي لغة تستعمل بالتزامن مع لغات البرمجة من الجيل الثالث والرابع ملعالجة البيانات في قاعدة البيانات وتحتوي على ألاوامر

 التي تمكن من استرجاع واستخالص البيانات من داخل قواعد البيانات :

  Data Definition Language – DDLلبيانات لغة تعريف ا .1

   DML –Data Manipulation Languageلغة معالجة البيانات  .2

 Data Dictionary –DDقاموس البيانات  .3

  DBMSقواعد البيانات  .4
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  من أشهرها لغة الاستفسار املهيكلةStandard Query Language (SQL) 

 قواعد البيانات العالئقية  .1

 للملفات البيئة التقليدية  .2

 قواعد البيانات كائنية التوجه  .3

 لغة معالجة البيانات  .4

  من لغات معالجة البيانات في قواعد البيانات وتحتوي على الاوامر الي تمكن من استرجاع واستخالص البيانات من داخل

 -قواعد البيانات تسمى :

1. SGL 

2. SQL   لغة الاستفسار املهيكلة 

3. XML 

4. JAVA 

 جة البيانات في قاعدة البيانات وتحتوي على الاوامر الي تمكن من استرجاع واستخالص البيانات من اللغة التي تستعمل  ملعال

 داخل قواعد البيانات تسمى:   

 لغة الاستفسار املهيكلة  .1

 لغة تعريف البيانات .2

 قاموس البيانات  .3

 قاموس العالقات  .4

 أي نظم ادارة قواعد بيانات يتم تهجينها لالستفادة من قدراتها معا :- 

 العالئقية والهرمية .1

 العالئقية والشبكية  .2

 الشبكية والكائنية  .3

 العالئقية وكائنية التوجه  .4

  هي قواعد بيانات تخزن البيانات وإلاجراءات في عنصر واحد يسمى كيانObject  : 

 قواعد البيانات العالئقية .1

 قواعد البيانات كائنيه التوجه   .2

 نظام امللفات كائنيه التوجه  .3

 ئنيه التوجه البرمجة كا .4

  البيانات هي :مهمة قاموس- 

 تخزين تعريف عناصر البيانات وخصائصها  .1

 اضافة صفات بيانات .2

 عرض البيانات في صورة نهائية  .3

 حفظ البيانات املعدلة  .4

 ميم املنطق لنماذج البيانات :يستخدم ......... لتوثيق التص- 

 العالقة  –مخطط الكيان  .1

 التطبيع .2

 لغة تعريف البيانات .3

 ط تقاطع العالقات مخط .4
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  العالقة العالقة بين الطالب واملقرر تمثل عالقة  –في مخطط الكيان 

 واحد الى واحد  .1

 واحد الى متعدد  .2

 متعدد الى متعدد  .3

 واحد الى خمسة  .4

  العالقة, العالقة بين موظف الشركة ومديره املباشر تمثل عالقة –في مخطط الكيان 

 واحد الى واحد .1

 واحد الى متعدد .2

 الى متعددمتعدد  .3

 متعدد الى  واحد .4

  العالقة  العالقة بين الزبون والطلبية  تمثل عالقة  –في مخطط الكيان 

 واحد الى واحد  .1

 واحد الى متعدد  .2

 متعدد الى متعدد  .3

 واحد الى خمسة  .4

 املشكلة غير الناقصة, بيانات الخطأ, على للتعرف تنفذ نشاطات هي  
ً
 لتصحيحها واملكررة جيدا

  ata Scrubbing Dالبيانات تنظف .1

 Data Consistency البيانات تجانس .2

 redundancy الحشو .3

 inconsistency التناقض .4

  هي اللغة الرسمية التي يستعملها املبرمجون لتحديد هيكل محتوي قاعده البيانات 

 Data Definition Language  DDLلغة تعريف البيانات  .1

 Data Manipulation Language  DMLلغة معالجة البيانات  .2

 Data Dictionary  DDقاموس البيانات  .3

 قواعد البيانات العالئقية  .4

 : ليست من انواع التصاميم التي يتم اعدادها خالل تصميم قاعدة البيانات- 

 التصميم املنطقي .1

 التصميم ألامني .2

 التصميم الكياني  .3

 التصميم املادي  .4

 وتحديد مدير لقاعدة   قاعدة البيانات, مستخدمي من لكل عدمه الوصول الى البيانات وامكانية تغيرها من يتم تحديد صالحيات

 البيانات ضمن 

 Physical Database Design التصميم املادي .1

  Security Designالامني  التصميم .2

 Logical Database Designالتصميم املنطقي  .3

 Normalizationعملية التطبيع  .4
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 املحاضرة التاسعة

 

  مخازن البيانات لتحليل البيانات وإستخراج ألانماط الخفية منها :أي تقنية يتم إستخدامها مع 

 Data Markسوق البيانات  .1

 Data Generationتوليد البيانات  .2

 Data Miningالتنقيب في البيانات  .3

 Data Reportتغليف البيانات  .4

 من البيانات  واسعة مخفية وعالقات في مجموعهانماط  الكتشاف متعددة يستخدم وسائل

 الابعاد ل البيانات متعددةتحلي .1

 مخازن البيانات  .2

 مستودعات البيانات  .3

 التنقيب في البيانات  .4

  التنقيب في البياناتData mining :الارتباط Association :- 

 يمثل حقيقة تتعلق بحدث معين  .1

 ألاحداث مرتبطة خالل وقت معين  .2

 حالية تم تصنيفها ضمن مجموعة من الفرضيات يكتشف انماط تكشف الي مجموعة ينتمي عنصر ما بدراسة العناصر ال .3

 تستخدم مجموعة من القيم املوجودة للتنبؤ عن ماذا يمكن ان تكون القيم الاخرى  .4

  ضخمة تحتوي على هي قاعدة بيانات مخازن البيانات 

 املعلومات  التاريخية والحالية  .1

 قاعدة البيانات مخصصة ملجال محدد .2

 نوع من سوق البيانات .3

 ت متعددة الوسائطقاعدة بيانا .4

 : قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على املعلومات الحالية والتاريخية 

 قواعد بيانات العالئقية  .1

 قواعد البيانات كائنيه التوجه .2

 مخازن البيانات   .3

 سوق البيانات  .4

  سوق البياناتData Market مستودع البيانات وبتكلفة أقل ملاذا ؟ انشائه اسهل من  يكون 

 ير يخزن البيانات الحالية والتاريخية للمنظمةمخزن بيانات كب .1

 قاعدة بيانات ملؤسسة صغيرة .2

 هو مخزن بيانات صغير يحتوي على ملخص أو جزء مركز بعناية من بيانات املؤسسة لخدمة مستخدمين محددين .3

 قاعدة بيانات هرمية مختصة بأسواق املال .4

  املؤسسة لخدمة مستخدمين محددين أو هدف ما :بيانات مخزن بيانات صغير يحتوي على ملخص أو جزء مركز بعناية من 

 قواعد البيانات العالئقية .1

 قواعد البيانات كائنيه التوجه .2

 مخازن البيانات .3

 سوق البيانات  .4
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  جديد فانه يتم شراء جهاز طهي التنقيب في البيانات املثال التالي يمثل اي نوع من البيانات املستنبطة في حالة شراء منزل

 -من الحاالت : %70ل شهر في بالغاز خال

 الارتباط .1

 التسلسل .2

 التصنيف .3

 التجميع .4

  املعلومات ومن املسؤول عن وحدات تشارك املعلومات ومتى يمكن توزيع تنظم .......... الاجراءات واملسؤوليات التي تحدد اي

  -تحديث وصيانة املعلومات :

 سياسة املعلومات .1

 مراجعة جودة البيانات  .2

 ناتسياسة حوكمة البيا .3

 سياسة توصيف البيانات  .4

  باستخدام اتجاهات متعددة اكثر من منظور يتيح للمستخدم رؤية البيانات من 

1. OLAP 

 التنقيب في البيانات .2

 خادم الانترنت .3

 قواعد البيانات متعددة الوسائط .4

 ي يمكن لإلدارة ان هذه الطريقة تساعد في استنتاج من من العمالء يحتمل ان يتحول الى احدى الشركات املنافسة وبالتال

 تستعمل الترغيب للحفاظ على العميل 

 Associationالارتباط  .1

 In sequences التسلسل .2

3. Classification  التصنيف 

4. Forecastingالتنبؤ 

  أي من املعلومات صحيحة بخصوص التنقيب في البياناتData mining 

 ردية للعمالءتمكن من إنشاء رسائل شخصية وفردية باالعتماد على التفضيالت الف .1

 يقتصر استخدامها على مجاالت إلادارة .2

 تستخدم لحماية الحرية الشخصية لألفراد .3

 يتيح للمستخدم رؤية البيانات من أكثر من منظور باستخدام اتجاهات متعددة .4

  يهدف تحليل املؤسسة الى التعرف على الكيانات الاساسيةkey entities  والصفاتattributes ف بيانات والعالقات التي تؤل

 املنظمة

 سياسة املعلومات .1

 مراجعه جودة البيانات  .2

 سياسةحوكمة البيانات  .3

 منهجية تخطيط ونمذجة البيانات  .4
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    من الحاالت بشراء مشروب الكوال ولكن عند وجود   65دراسة بيانات متجر معين تشير الى ان شراء علبة فيشار مرتبط في %

 يوضح لالدارة اهمية برامج العروض للمبيعات .هذا مثال ل: % . هذا   85عرض ترتفع النسبة الى    

 In sequencesالتسلسل   .1

 Associationالارتباط   .2

 Forecastingالتنبؤ   .3

 Clusteringالتجميع   .4

  التنقيب في البياناتData mining -  التصنيفClassification  : 

 يمثل حقيقة تتعلق بحدث معين .1

 الاحداث مرتبطة خالل وقت معين .2

كتشف انماط تكشف الية مجموعة ينتمي عنصر ما بدراسة العناصر الحالية التي تم تصنيفها وباستخدام مجموعة ي .3

 من الفرضيات.

 تستخدم مجموعة من القيم املوجودة للتنبؤ عن ماذا يمكن ان تكون القيم الاخرى  .4

   : وسائل التحليل املختلفة الخاصة بأدوات الذكاء لالعمال تشمل 

 Data miningولتنقيب في البيانات   Databaseنات قواعد البيا .1

 -Dataوقواعدالبيانات  Analysis OLAP Multidimensional Dataتحليل البيانات متعددة ألابعاد  .2

 - Analysis OLAP Multidimensional Dataتحليل البيانات متعددة ألابعاد  .3

 Dataولتنقيب في البيانات 

 Dataوسوق البيانات   Analysis OLAP Multidimensional Dataتحليل البيانات متعددة ألابعاد  .4

 : من العيوب املحتملة للتنقيب عن البيانات 

 غير دقيقة العتمادها على التنبؤ  .1
ً
 النتائج دائما

 مكلفة للغاية .2

 سهلة الاختراق  .3

 قد تقوم بانتهاك الحرية الشخصية لألفراد  .4

  ربط قواعد بيانات املؤسسة الداخلية باالنترنت: 

     SQLإلى تعليمات   HTMLيقوم خادم الانترنت بتمرير طلب البيانات إلى برنامج متخصص يقوم بتحويل أوامر  .1

  HTMLمباشرة مع أوامر   SQLيتعامل برنامج   .2

 داخل قاعدة البيانات وتسترجع مباشرة عن طريق الخادم   HTMLتخزن كل صفحات  .3

  HTMLال يمكن الاستجابة ألوامر  .4

 شكل عقد مرتبطة بروابط وتكون على شكل شبكة :يانات تخزن قطع املعلومات على هي قواعد ب 

 قواعد البيانات العالئقية .1

 قواعد البيانات كائنيه التوجه .2

 قواعد البيانات متعددة الوسائط     .3

 قواعد البيانات العقدية  .4
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 : ربط قواعد بيانات املؤسسة الداخلية باإلنترنت 

 رنت تغيرات في قاعدة البيانات الداخلية تتطلب وجهة متصفح الانت .1

 كما هي الحالة مع متصفح  .2
ً
 كثيرا

ً
 في الاستخدام وال تتطلب تدريبا

ً
تعتبر ألادوات الاستفسارية لقواعد البيانات سهلة جدا

 الانترنت

إلى نترنت لتوصيلها بتحويل املعلومات من قاعدة بيانات املؤسسة الداخلية في الخلف إلى خادم الا   Middlewareيقوم برنامج  .3

  املستخدم بصيغة صفحات انترنت

تعتبر تكلفة إضافة موقع انترنت ) واجهة ( أمام نظام قديم أكثر بكثير من إعادة تصميم وانشاء نظام لتسحين وصول  .4

 املستخدم للمعلومات 

 

 املحاضرة العاشرة
 : إعادة وضع املفاهيم والتصور الجداري لطبيعة املنظمة وعملها هو 

 حول النموذجيالت .1

 أتمة العمليات .2

 إعادة هندسة الاعمال .3

 كل إلاجابات صحيحة .4

 املخاطر التنظيمية التالية من حيث التغير بين انواع هو ألاعلى ما 

  املخاطر  حيث من الاعلى التنظيمية التغييرات نوع ماهو      : 

 التجارية هندسة اعاده .1

 الاتمتة .2

 لإلجراءات املنطقي التبرير .3

 النموذجي التحول  .4

      : ماهو نوع التغييرات التنظيمية الاعلى من حيث املخاطر 

 Paradigm Shiftالتحول النموذجي   .1

 Rationalization of Proceduresالتبرير املنطقي لإلجراءات  .2

 Automationألاتمتة  .3

 Business Process Redesignإعادة هندسة الاعمال   .4

 ظام وقبوله بآخر مراحل تطويره هم :الذين لهم الدور ألاكبر في تحديد متطلبات الن 

 مبرمجو النظام .1

 مصممو النظام .2

 مستخدمو النظام .3

 مختبرو النظام .4

 : ترتكز طريقة التحليل إلاستراتيجي لتحديد حاجات املنظمة من املعلومات 

عناصر و أإمكانية تحديد حاجات املنظمة من خالل عدد قليل من عناصر النجاح الرئيسية الخاصة باملدراء التنفيذيين. .1

 النجاح الرئيسية الخاصة باملدراء

 إمكانية إجراء حوارات مع عمال إلانتاج ملعرفة أهدافهم وعناصر النجاح الناتجة عنها. .2

 إمكانية تحديد حاجات املنظمة من خالل عدد كبير من عناصر النجاح الرئيسية الخاصة باملدراء التنفيذيين .3

 كبير من عناصر النجاح الرئيسية الخاصة باملدراء التشغيليين إمكانية تحديد حاجات املنظمة من خالل عدد .4
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  التغيير  في املنظمة من خالل تحليل اجراءات الاعمال لتبسيطها وتعديل تصميمها عند الحاجة لذلك 

 التبرير املنطقي لالجراءات .1

 الاتمتة .2

 اعادة هندسة اجراءات ألاعمال  .3

 التحول النموذجي  .4

  كتاب تتبع الي نوع من التغييرات التنظيمية :شراء عملية اعادة تصميم اجراءات- 

 التبرير املنطقي لالجراءات .1

 الاتمتة .2

 اعادة هندسة اجراءات ألاعمال  .3

 التحول النموذجي  .4

 : استخدام الحاسب في تادية املوظفين ألعمالهم اليومية يشير الى التغيير التنظيمي الاتي 

 التبرير املنطقي لإلجراءات  .1

 مال اعادة هندسة ألاع .2

 التحول النموذجي  .3

 الاتمتة  .4

 التنظيمية التالية من حيث العائد منه  التغير هو ألاكثر انخفاضا بين انواع ما 

 التجارية هندسة اعاده .1

 الاتمتة .2

 لإلجراءات املنطقي التبرير .3

 النموذجي التحول  .4

  الاقل من حيث العائد من التغيير :     ماهو نوع التغييرات التنظيمية 

 Paradigm Shiftذجي  التجول النمو  .1

 Rationalization of Proceduresالتبرير املنطقي لإلجراءات  .2

 Automationألاتمتة  .3

 Business Process Redesignإعادة هندسة الاعمال   -د .4

 من طرق تحديد حاجات املنظمة من املعلومات 

 Business Intelligenceادوات الـذكاء لألعمال  .1

 Strategic Analysis: critical Successعناصر النجاح الرئيسية طريقة التحليل الاستراتيجي:  .2

 Business Process Reengineeringإعادة هندسة اجراءات الاعمال  .3

 TQMإدارة الجودة الشاملة  .4

 ميزات طريقة التحليل الاستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية 

 انتاج كمية بيانات كبيرة  .1

 تحصل ف البيئة املحيطة باملنظمةتأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي  .2

 تستخدم هذه الطريقة لتحديد الاحتياجات التشغيلية للمؤسسة .3

 تتضمن اسلوب عمل محدد وواضح يبين كيفية تحويل اهداف املدراء الفردية الى اهداف واضحة للمنظمة .4
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 :ليست من ميزات طريقة التحليل الاستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية 

  .نات أقل من طريقة تحليل املؤسسة حيث يمكن تحليلهاإنتاج كمية بيا .1

  .تأخذ بعين الاعتبار  التغيرات التي تحصل في البيئة املحيطة باملنظمة وكيفية تأثير البيئة في احتياجات املنظمة من املعلومات .2

  Essم الادارة العلياونظ DSS تستخدم هذه الطريقة لتحديد احتياجات الادارة العليا وفي تطوير نظم مساندة القرار .3

 تتضمن أسلوب عملي محدد وواضح يبين كيفية تحويل أهداف املدراء الفردية إلى أهداف واضحة للمنظمة ككل .4

  ليست من عيوب طريقة تحليل املؤسسة او تخطيط  نظم الاعمالor Analysis Enterprise 

Planning  Systems Business 

 تنتج كمية كبيرة من البيانات  .1

 مية كبيرة من البيانات حيث يكلف جمعها كثيرا وتكون صعبة التحليل تنتج ك .2

تنحاز لالدارة العليا  والوسطى حيث تركز على جمع املعلومات منهم وتتجاهل الطبقات الاداريه الاخرى  واحتياجاتها مثل  .3

 الكتبة واملستوى التشغيلي

 ة للمعلومات بل تركز على استخدام املعلومات املوجودة ال تركز الاسئلة على أهداف الادارة الرئيسية وعن مكان الحاج .4

  ال تعتبر من اهداف املشاريع غير الربحية: 

 الرعاية الصحية املمتازة .1

 احتياجات الصحة املستقبلية .2

 مطابقة التشريعات الحكومية .3

 مردود الاستثمار .4

 

 11املحاضرة 

  ستمرة لتطوير العديد من اجراءات الاعمال الداخلية او احتياجات املنظمة املتقدم ........ طريقة ووسائل للتعامل مع

 -الاخرى مثل املوردون واملوزعون  :املشتركة مع املنظمات 

 ادارة الجودة الشاملة .1

 ستة سيجما .2

 ادارة اجراءات ألاعمال  .3

 معايير التقييم  .4

 القوانين والقواعد الرسمية التي يتم تصميمها الستخدامها في انجاز املهام واملعامالت  

 اداره الاعمال  .1

 قوانين الاعمال  .2

 إجراءات الاعمال  .3

 هندسة الاعمال  .4

 الاعمال اجراءات هندسة اعاده الصحيح بخصوص ما هو: 

 تصميمها تبسيطها وإعادة , ألاعمال اجراءات تحليل فيها التي يتم املؤسسات ف املحدود الاثر من التغيرات ذات هو نــوع .1

 الطبيعة اليدوية  واملهام ذات املهام تكرار من والتخلص الفاقد بغرض تقليص لخطواتا ودمج العمل, تدفق طريقة فهم يتم .2

واحدة او اثنتين(  (الرئيسية الاعمال اجراءات تحديد على حيث تــركز متكررة بصوره الاعمال اجراءات هندسة اعادة تتم .3

 تغيرات جذرية  الى التي تحتاج

 الرئيسية الالاعم اجراءات تغيير العديد من الحاجة عدم .4
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  أخطاء في مليون فرصة :   3,  4وهو عبارة عن هو مقياس دقيق يستخدم لتحديد الجودة 

 إدارة إجراءات الاعمال .1

 إدارة الجودة الشاملة .2

     ستة سيجما .3

 معايير التقييم .4

      : عملية إعادة تصميم إجراءات شراء كتاب تتبع ألي نوع من التغييرات التنظيمية 

 لإلجراءات التبرير املنطقي .1

 الاتمتة .2

 إعادة هندسة اجراءات الاعمال .3

 التحول النموذجي .4

      : ماهو غير الصحيح بخصوص إعادة هندسة إجراءات الاعمال 

 تركز على تحديد إجراءات الاعمال الرئيسية التي تحتاج إلى تغيرات جذرية .1

 ملنظمةتعتبر مشاريع إعادة هندسة إجراءات الاعمال مكلفة وقد تسبب عرقلة أداء ا .2

 تخلق إدارة اجراءات الاعمال وبرامج تحسين الجودة فرص لتغييرات إضافية ومستمرة في املنظمة .3

 لعائدكل مشاريع إعادة هندسة إجراءات الاعمال مضمونة ا .4

  , حيث يصبح على كل فرد املساهمة في تحسين الجودة تجعل من الجودة واجبا على كل العاملين والاقسام في املنظمة     : 

 إدارة اجراءات الاعمال .1

 إدارة الجودة الشاملة .2

 ستة سيجما .3

 معايير التقييم .4

 برنامج التصميم الهندس ي بمساعدة الحاسوب هي مثال ل 

 تبسيط إلاجراءات .1

  وضع معايير منطقية للتقييم .2

 وإلانتاجتحسين جودة ودقة التصميم  .3

 تحقيق مقترحات العمالء .4

  ليست من خواص مراحل تطوير النظم: 

 تم تنفيذ الانشطه بشكل تتابعي عادة ماي .1

 يمكن تكرار بعض الانشطه .2

 اليمكن تكرار الانشطه .3

 يمكن العمل علي بعض الانشطه بنفس الوقت  .4

  أي من العبارات التالية صحيحة 

 تمثل دورة تطوير النظم الطريقة املتبعة في تطوير النظم سواء كان النظام جديدةاو كان نظاما قائما يتم  تعديله  .1

 ره تطوير النظم الطريقة املتبعة في التطوير النظم اذا النظام جديدة فقط تمثل دو  .2

 تمثل دورة تطوير النظم الطريقة املتبعة في تطوير النظم اذا كان النظام قائما ويتم تعديله فقط .3

 دوره تطوير النظم املستخدم بواسطه شركات البرمجة الخاصة فقط  .4
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 جة من الجيل الثالث والرابع ملعالجة البيانات في قاعدة البيانات وتحتوي على ألاوامر هي لغة تستعمل بالتزامن مع لغات البرم

 التي تمكن من استرجاع واستخالص البيانات من داخل قواعد البيانات :

  Data Definition Language – DDLلغة تعريف البيانات  .1

   DML –Data Manipulation Languageلغة معالجة البيانات  .2

 Data Dictionary –DDالبيانات قاموس  .3

  DBMSقواعد البيانات  .4

 

 12املحاضرة 

 

 : من الذي يعمل على صياغة حلول املشاكل التي تظهر في املنظمة 

 مصممي النظم .1

 مستخدمي النظم .2

 محللي النظم .3

 مبرمجي النظم      .4

 : الذين لهم الدور ألاكبر في تحديد متطلبات النظام وقبول كيفية عمله هم- 

 النظم مبرمجو  .1

 مصممو النظم  .2

 مستخدمو النظم  .3

 مختبرو النظم  .4

 : عند إستخدام النظام الجديد في أقسام محددة في املنظمة ثم تعميمه على باقي ألاقسام هو تطبيق 

 إلاستراتيحية املباشرة .1

 إستراتيجية الطريقة املرحلية .2

 Pilot Study Strategyاستراتيجية الدراسة التجريبية   .3

 ماثلة واملتوازيةإلاستراتيجية امل .4

   اختبار القبولAcceptance testing 

 اختبار لتحديد املوافقة النهائية على صالحية عمل النظام .1

 اختبار يتم على كل وحدة من وحدات النظام  .2

 اختبار يتم على كامل النظام .3

 كل إلاجابات صحيحة .4

 : ليس من العاملين على تطوير ألانظمة في قسم نظم املعلومات 

 رمجينمدير املب .1

 مدير املحللين .2

 مدير املحاسبين .3

 مدير املصممين .4
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 : من العاملين في قسم نظم معلومات- 

 املبرمج .1

 املحلل  .2

 املصمم  .3

 كل الاجابات صحيحة  .4

 : تستعمل تقنية الوراثة مع قواعد البيانات 

 كائنية التوجه .1

 العالئقية .2

 الشبكية .3

 الهرمية .4

 ة في نمذجة وتصميم النظم ليست من ألادوات التي تستخدمها املنهجية الهيكلي 

 قاموس البيانات  .1

 مخطط تدفق البيانات  .2

 العالقة  –مخطط الكيان  .3

 مخطط التقسيم الوظيفي  .4

  خالل تطوير نظم املعلومات تتم دراسة جدوى النظم في مرحلة 

 التحليل  .1

 التصميم  .2

 البرمجة  .3

 التحول  .4

 تحليل النظم اليشمل: 

 ظام تعريف املساله او املشكله التي توجهه الن .1

 التعرف علي مسببات املساله .2

 وصف الحل والتعرف علي املعلومات املطلوبه لهذا الحل  .3

 توضيح كيف يصمم النظام .4

      : دراسة الجدوى هي جزء من 

 تحليل النظم .1

 تجميع النظام  .2

 تصميم النظم .3

 البرمجة .4

      : أي من املراحل تطوير النظم يشتمل على دراسة الجدوى 

 تحليل النظم .1

 نظمتصميم ال .2

 البرمجة .3

 التحول  .4
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  :ليست من مراحل تطوير النظم 

 التحليل  .1

 التسويق واملبيعات  .2

 التصميم  .3

 التحويل   .4

  التشمل دوره تطوير النظم النشاط التالي: 

 التجميع  .1

 التحويل .2

 تحليل النظم .3

 الاختبار  .4

  ليست من الاستراتيجيات التحول املستخدمة لالنتقال من النظام القديم الى النظام الجديد 

 إلاستراتيحية املتتالية  .1

 استراتيجية الطريقة املرحلية .2

 إستراتيجية الدراسة التجريبية .3

 إلاستراتيجية املباشرة  .4

  من انواع الاختبارات التي تتم على أنظم املعلومات خالل تطويرها 

 اختبار النظام  .1

 اختبار القبول  .2

 اختبار وحدات النظام  .3

 كل الاجابات صحيحة  .4

  مدى صحة عمل وحدات النظام املنفصلة مع بعضها البعض : الاختبار الذي يختبر-  

 اختبار النظام  .1

 اختبار القبول  .2

 اختبار وحدات النظام  .3

 اختبار صحة املدخالت  .4

 : أي استراتيجية يتم تطبيقها عند التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد للمنظمة بإستخدام النظامين معا 

 إلاستراتيحية املباشرة .1

 اتيجية الطريقة املرحليةاستر  .2

 إستراتيجية الدراسة التجريبية .3

 إلاستراتيجية املماثلة أو املتوازية .4

 النظم تحليل بمرحلة عالقة له ليس الاتي من اي : Analysis Systems  ) الواجب ( 

 الحل لهذا املطلوبة املعلومات على والتعرف الحل وصف .1

 أهدافه ويحقق املتطلبات هذه النظام سينجز  ( how )كيف يبين .2

 للبيانات الاساسين واملالكين املستخدمين على التعرف .3

 املعلومات نظم باستخدام حلها املنظظمة تحاول  التي املشكلة او املسأله تحليل .4

 

 



 

 

 1435 - 2اختبار  1435 - 1اختبار  اسئلة الدكتور القديم 

 أم حنان omjehaad +   مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

 1437 -2اختبار  1437 -1اختبار  1436 -2اختبار  1436 - 1اختبار 

 الواجب (  : القبول  اختبار ( 

 لألستخدام جاهز النظام بأن النهائية الشهادة القبول  اختبار يزود .1

عمل  الى تؤدي التي للسلسلة الضرورية الترتيبات وتتضمن املستخدمين مع باالشتراك يرالتطو  فريق قبل من إعدادها يتم .2

 صحيح بشكل النظام

 لها مخطط هو كما سوية ستعمل املنفصلة الواحدات كانت اذا تحديد يحاول  .3

 النظام في منفردة بطريقة برنامج أو وحدة كل اختبار على يتوقف .4

 ( النظم يت تطوير أي من مراحل تصميم )شكلة التي تحاول املؤسسة حلها باستخدام نظم املعلومات علق بتحليل امل 

 تحليل النظم  .1

 تصميم النظم  .2

 البرمجة  .3

 التحول  .4

  تعبر هذه الطريقة اكثر امانا بين استراتيجيات التحول من النظم القديمة للجديدة حيث ال يؤثر ظهور أي مشاكل في النظام

 الستمر 
ً
 ارية العمل بالنظام القديم ايضا:الجديد على سير العمل نظرا

 Direct Cutover Strategyاستراتيجية الانتقال املباشر  .1

 Pilot Study Strategyاستراتيجية الدراسة التجريبية  .2

 Parallel Strategyاستراتيجية التوازي  .3

 Phased Approach Strategyاستراتيجية الطريقة املرحلية  .4

 ابة والتحكم تتمثل في:في مرحلة تصميم النظم: خاصية الرق 

 رقابة قيود املدخالت / املخرجات / رقابة التشغيل   .1

 اعادة تصميم املهام / تصميم الاعمال / تصميم العمليات  .2

 توثيق العمليات / وثائق النظم / دليل املستخدمين  .3

 التحكم بالوصول / خطة الطوارئ / مراجعه وتدقيق الحسابات  .4

 ي تحدد ما اذا كان الحل يمكن تنفيذه وانجازه من الناحية املالية والتقنية والتنظيمية :من ضمن انشطة تطوير النظم والت 

 دراسة الجدوى  .1

 تصميم النظم  .2

 البرمجة .3

 الاختبار  .4

 التقنيه والتنظيمية  اذا ما كان الحل يمكن تنفيذه وانجازه من الناحيه 

 الدراسة الجدوى  .1

 الدراسة الجدوى الاقتصادية  .2

 الدراسة الفنية  .3

 لدراسة الرأسمالية ا .4

 هي امكانيه دراسه الحل املقترح باملعدات والبرمجيات واملوارد التقنيه املتاحه 

 الجدوى الفنيه  .1

 الجدوى الاقتصاديه .2

 الجدوى القانونيه .3

 الجدوى التشغيليه  .4

 الدكتور كتبت تصميم وهي خطأ المفروض تطوير 
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 : هي مقارنه املردود املالي من النظام املطور نسبه الي التكاليف 

 الجدوى الفنيه  .1

 الجدوى الاقتصاديه .2

 الجدوى القانونيه .3

 الجدوى التشغيليه  .4

  هي دراسه مدى مطابقه القوانين والتشريعات املعمول بها : سوال مالقيت له وجود في امللخص 

 الجدوى الفنيه .1

 الجدوى الاقتصاديه .2

 الجدوى القانونيه .3

 الجدوى التشغيليه  .4

 الي:     تهتم بدراسة مدى تناسب النظام املقترح مع الهيكل إلاداري والتنظيمي الح 

 الجدوى الفنية .1

 الجدوى الاقتصادية .2

 الجدوى القانونية .3

 الجدوى التشغيلية .4

   يصف ( ماذا ....what( يجب على النظام انجازه وفقا ملتطلبات املعلومات, بينما   .... كيف )how سينجز النظام هذه )

 املتطلبات ويحقق اهدافه:

 تحليل النظام     تصميم النظام  .1

 نظام     تحليل النظام اختيار ال .2

 تصميم النظام       اختبار النظام   .3

 تصميم النظام       برمجة النظام  .4

  النظم :تصميم-  

 يصف ماذا يجب على النظام انجازه  .1

 يصف كيف سينجز النظام املتطلبات  .2

 هي عملية ترجمة مواصفات النظام الى شفرة برامج مكتوبة بلغة البرمجة  .3

 تقال من النظام القديم الى النظام الجديد هي عملية الان .4

  : تحليل النظم 

 يصف ماذا يجب علي النظام انجازه .1

 يصف كيف سينجز النظام املتطلبات .2

 هي عملية ترجمة مواصفات النظام الي شفرة برامج مكتوبة بلغة البرمجة .3

 هي عملية الانتقال من النظام القديم اي النظام الجديد .4

 عة في عملية تطوير النظم : يتم تطبيق النظام الجديد في منطقة محدودة من املنظم مثل قسم واحد من انواع التحول املتب

ة عمل النظام من دون مشاكل فيعمم العمل به على باقي ألاقسام عما وقت واحد او على سبيل التجربة , وإذا ثبتت فاعلي

 على مراحل :     

 استراتيجية الانتقال املباشر .1

 وازي استراتيجية الت .2

 استراتيجية الدراسة التجريبية .3
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 استراتيجية الطريقة املرحيلة .4

      : من انواع دراسة الجدوى , تهتم بدراسة مدى تناسب النظام املقترح مع الهيكل إلاداري والتنظيمي الحالي للمؤسسة 

 الجدوى الفنية .1

 الجدوى الاقتصادية .2

 الجدوى القانونية .3

 الجدوى التشغيلية .4

 نظم : خاصيه املدخالت تشمل :في مرحله تصميم ال 

 الوسيله )الطباعه( .1

 التدفق ) دفعه / متداخل( .2

 الفعاليه والكفاءه  .3

 نموذج البيانات املنطقي  .4

  : خاصيه التغير التنظيمي في مرحلة تصميم النظم يعني 

 السر( رقابه قيود املدخالت / املخرجات/ رقابه التشغيل )الثبات وعدد السجالت( / رقابه الاجراءات )كلمات .1

 التحكم بالوصول / خطه الطوارئ / مراجعه وتدقيق الحسابات  .2

 اعاده تصميم املهام/ تصميم الاعمال/ تصميم العمليات / تصميم هيكل املنظمه  .3

 تحويل امللفات / بدء اجراءات جديدة / اختيار طريقه الاختبار/ الانتقال لنظام الجديد  .4

 :اي الجمل التاليه صحيحة 

 دم بعملية تطوير النظام واعطائه التحكم الكافي بعملية التصميم يجب اشراك املستخ .1

 يجب اعطاء التحكم الكافي بعملية التصميم للمطورين النهم اكثر دراية بعمليه تطوير النظم .2

 املستخدم يهمه املنتج النهائي واليجب اقحامه بعملية تطوير النظام .3

ام واعطائهم التحكم الكافي بعملية التصميم علي عكس يجب اشراك ادراة املوسسه العليا بعملية تطوير النظ .4

 املستخدمين الاخرين 

  هي عملية ترجمه مواصفات النظام التي اعدت اثناء مرحلة التصميم الي شفره البرامج املكتوبة بلغة  برمجة املناسبه لطبيعه

 النظام :

 التحليل  .1

 التصميم .2

 البرمجة .3

 التجول  .4

  النظر لالختبار على انه التركيز علي ايجاد كل السبل البرنامج يفشل بدال من البحث عن في هذا النوع من الاختبارات يجب

 الاخطاء في البرنامج : 

 اختبار الوحدات  .1

 اختبار النجاح والفشل .2

 اختبار النظام .3

 اختبار القبول  .4

 ة التشغيل  والاجراءات اليدوية :يتم اختبار وقت الانجاز قدرة تخزين امللف وادارة قمه التحميل  والاسترجاع وقدرات اعاد 

 اختبار الوحدات  .1

 اختبار النجاح والفشل .2
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 اختبار النظام .3

 اختبار القبول  .4

 ائيه بان النظام جاهز لالستخدام يتم تقييم اختبار النظام من قبل املستخدمين ومراجعتها من قبل الادارة  ويزود الشهادة النه 

 اختبار الوحدات  .1

 اختبار النجاح والفشل .2

 بار النظاماخت .3

 اختبار القبول  .4

 

 

 13املحاضرة 

 

 : النظام الذي يحتفظ بقاعدة بيانات عن عناوين إلانترنت العديدة املقابلة لعناوين إلانترنت النصية هو 

 نظام إختصارات ألاسماء .1

 نظام مجاالت ألاسماء .2

 نظام تبديل ألاسماء .3

 نظام عنونة إلانترنت .4

 سب وإجراء بعض ألاعمال على حاسب آخر :البروتوكول الذي يمكن من الدخول على حا 

1. FTP 

2. TELENT 

3. TCP 

4. HTTP 

 : بروتوكول إتصال بين خادم ويب وعميل إلسترجاع وتشغيل صفحات املوقع لعرضها على العميل 

1. URL 

2. HTTP 

3. FTP 

4. HTML 

 : أي بروتوكول يستعمل لنقل امللفات من كمبيوتر إلى آخر على شبكة إلانترنت 

1. URL 

2. HTTP 

3. FTP 

4. HTML 

 ريف البيانات ضمن صفحات الويب للتمكن من البحث عنها يتم إستخدام لغة :من أجل تع 

1. URL 

2. XML 

3. HTML 

4. HTTP 
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  الذي يعرف ويحدد عنوان مواقع صفحات الويب على الانترنت يشار اليه 

1. URL 

2. XML 

3. HTML 

4. HTTP 

 قسم :عند إرسال رسالة الكترونية لعدة أشخاص من دون كشف عناوينهم فيما بينهم توضع العناوين في ال 

1. TO 

2. Cc 

3. Bcc 

4. Subject 

 :البرنامج الذي نستخدمه في محركات البحث إليجاد الصفحات الجديدة على الويب ألخذها باإلعتبار 

 WEB SPIDERبرنامج العنكبوت  .1

 برنامج ألاخطبوط .2

 برنامج املفهرس .3

 برنامج التصنيف .4

 وتصنفها هو : البرنامج الذي يجمع ويخزن البيانات في قاعدة ضخمة توصف صفحات مواقع الويب 

 WEB SPIDERبرنامج العنكبوت  .1

 برنامج ألاخطبوط .2

 برنامج املفهرس .3

 برنامج التصنيف .4

 :يسمى مصطلح الصفحة الرئيسية ملواقع الويب على شبكة إلانترنت 

1. URL 

2. WEP MASTER 

3. Home Page 

4. MULTICASTING 

 الانترنت ) الواجب (  بروتوكوالت انواع من ليس التالي من من 

1. TCP\IP 

2. ISP 

3. HTTPS 

4. HTTP 

 : لنظام أسماء املجاالت هيكلية هرمية يكون في أعالها- 

 child domainمجال ألابناء  .1

 root domainاملجال ألاساس ي  .2

 مجاالت املستوى الثاني  .3

  مجاالت املستوى الثالث  .4
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  املسار ألانسب  يستعمل الانترنت مجموعة بروتكوالت للتحكم بإرسال البيانات عبر وسائط إلارسال ولتوجيه إلارسال الختيار

 لنقل البيانات من مكان آلخر تسمى:

1. TCP/IP 

2. HTML 

3. XML  

4. DDL 

  البحث املعروفة :    ليست من محركات 

 1-Oracle 

 2-Alta Vista 

3- Lycos 

4- Google 

  يضم موقع ملحرك البحث على الانترنت ويمثل نقطة الدخول الاولى إلى الانترنت, ويقدم خدمات البريد إلالكتروني والاخبار

 لعاب والتسلية واملنتديات :    والا

 Push Technology or server pushتكنولوجيا الدفع   .1

 Portalاملدخل   .2

 indexerبرنامج املفهرس   .3

 web spiderبرنامج العنكبوت   .4

 14املحاضرة 

 : النموذج الذي يجمع خدمات ومنتجات عدة جهات لتوفيرها للعمالء للبحث واملقارنة والتسوق هو 

 ل إلافتراضيةواجهة العم .1

 Marketplace concentratorمراكز  التسوق  .2

 وسطاء املعلومات .3

 كل إلاجابات السابقة صحيحة .4

 :التحديات التي تواجه التجارة وألاعمال الالكترونية 

 عامل ألامن والخصوصية .1

 عدم وجود أرضية مشتركة للحكم في القضايا القانونية .2

 صعوبة وبطء إلاتصال في ساعات الذروة .3

 ت السابقة صحيحةإلاجابا .4

 : عند السماح لبعض العمالء والزبائن خارج املنظمة بالدخول على شبكتها إلجراء املعامالت تكون بحالة 

 شبكة اكسترا نت .1

 شبكة إنترنت .2

 شبكة انترا نت .3

 كل إلاجابات السابقة صحيحة .4

 ظمة:     هي شبكة خارجية تستخدم لربط بعض العمالء والزبائن والشركاء بالشبكة الداخلية للمن 

 Intranetالانترانت  .1

 Extranetالاكسترانت  .2

 Global Connectivityالجدار العاملي  .3
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 Global Connectivityالترابط العاملي   -د .4

  ليست من فوائد الانترنت للمنظمات 

 التفاعل واملرونة  .1

 الترابط العاملي  .2

 تخفيض ثمن التصاالت  .3

 صعوبة ربط العمالء باملنظمة  .4

 ظمة من الانتهاكات والاختراقات يجب استخدام برنامج لحماية شبكة املن 

  Firewallالناري  الجدار .1

 جدار الكتروني .2

 مضاد حيوي  .3

 ضغط ملفات  .4

  تسمى الشبكة التي يكون مسموح فقط ملوظفي املنظمة بالدخول عليها بشبكة 

 انترنت  .1

 Extranet الاكسترانت .2

 شبكة واسعة  .3

  Intranetالانترانت .4

 الحاسبات تربط حيث املؤسسة في الحالية للشبكة التحتية البنية تستخدم داخلية شبكة هي 

 ) الواجب ( : الانترنت تقنيات وتستخدم فيها املختلفة

 Firewall الناري  الجدار .1

 Extranet الاكسترانت .2

 Interchange Data Electronic للمعلومات الالكتروني التبادل خدمات .3

  Intranetالانترانت .4

 لتجارة الالكترونية من ألانظمة الداعمة ل 

 نظم التسديد البنكي  .1

 انظمة خدمات الانترنت  .2

 نظم البحث عن عمالء  .3

 نظم تبديل العمالت  .4

  املصطلحB2C        :يشير الى 

 تجارة إلكترونية من زبون إلى زبون  .1

 تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات .2

 تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن .3

 ة من زبون إلى الشركاتتجارة إلكتروني .4

      : ماذا أضاف الانترنت للمعامالت 

 عمليات الشراء اصبحت امنة لعدم وجود القرصنة والتخريب  .1

 نماذج العمل املؤكدة  .2

 نزاع القنوات .3

 إمكانية تحديث معلومات املنتج ومساندة العمالء  .4
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  ليس من نماذج تجارة معامالت الانترنت 

 تسليم املنتجات الرقمية  .1

 اد العكس ي املز  .2

 مزود املعلومات  .3

 واجهة املحل الحقيقية  .4

  من نماذج معامالت الانترنت التي تقوم بعرض خدمات ومنتجات املنظمة بشكل مباشر مثل واجهات الحقيقية , ويتم تسليم

 الخدمات واملنتجات غير الرقمية عبر القنوات التقليدية :     

 On-Line Services Providerمزود خدمات مباشر  .1

 Virtual Storefrontواجهة املحل الافتراضية  .2

 Information Brokers وسطاء ) سماسرة ( املعلومات  .3

 Transaction Brokersوسطاء ) سماسرة ( املعامالت  -د .4

 ماهو املقصود بنزاع القنواتChannel Conficts    :في مجال التحديات التي تواجه منظمات ألاعمال إلالكترونية 

 ن قناة تلفزيونية تروج ملنتج معين وجود اكثر م .1

 القضايا القانونية  .2

 املنافسة او التعارض بين اكثر من سلسلة لتقديم الخدمات او املنتجات لنفس الشركة  .3

 Technical Hurdlesعقبات التكنولوجيا  .4

 

أم حنان على تزويدي نماذج مع اسئلة الدكتور القديم وأشكر  5تم بحمد اهلل االنتهاء من تجميع أسئلة نظم معلومات ل
 Ms.MOODYلملفها المحتوي على اربعة نماذج وأشكر 

 على كتابة اخر نموذج واألخ ابن الشاطر على تبويب األسئلة 
  Zainabوكل الشكر 

 فجزاهم اهلل عني خير الجزاء 
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 

 Omjehaad أختكم وأمكم 

 #حتديث األخري أم حنان 
 

 

 

 


