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ملتقى طالب وطالبات جامعة امللك فيصل   

الثالث  –الثاني  –األول : أسئلة الواجب

 لينونة حامضة

 :الواجب األول

 المعلومات ثورة جراء من الصناعً المستوى على التحدٌات من: 

a) اإلنتاجٌة تحسٌن 

b) االنتاج دورة تقصٌر 

c) جدٌدة منتجات ظهور 

d) صحٌحة المذكورة االجابات كل 

 

 استثنائٌة وتقارٌر الجارٌة العملٌات سٌر عن ٌومٌة تقارٌر بإصدار تقوم التً النظم: 

a) Management Information Systems 

b) Decision Support Systems 

c) Transaction Processing Systems 

d) Knowledge Work Systems 

 

 اإلدارٌة المعلومات لنظم التقنً الجانب فً تساهم العلوم أي: 

a) الحاسب علم 

b) النفس علم 

c) االقتصاد علم 

d) االجتماع علم 
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الثالث  –الثاني  –األول : أسئلة الواجب

 لينونة حامضة

 :الواجب الثانً

 هو المعلومات تكنولوجٌا من للمنظمة القصوى باالستفادة ٌتعلق الذي التحدي: 

a) األعمال استراتٌجٌة تحدي 

b) العولمة تحدي 

c) المعلومات نظم فً االستثمار تحدي. 

d) واألمن االخالقٌات تحدي 

 

 ٌصعب فرٌدة جدٌدة ومنتجات خدمات وتطوٌر إنشاء للمنظمة تتٌح التً التنافسٌة االستراتٌجٌة 

 :هً تقلٌدها

a) المنتجات اختالف استراتٌجٌة product differentiation. 

b) البٌانات فً التنقٌب استراتٌجٌة Data mining. 

c) التركٌز اختالف استراتٌجٌة focused differentiation. 

d) التموٌن سلسلة استراتٌجٌة supply chain. 

 

 باإلدارة اقسامها وربط المنظمات إلى المعلومات نظم أدخل الذي المعلومات لنظم التارٌخً التطور 

 :فترة خالل كان وحمفت بخط العلٌا

a) المٌالدٌة السبعٌنات حقبة. 

b) المٌالدٌة الستٌنات حقبة 

c) المٌالدٌة الثمانٌنات حقبة 

d) المٌالدٌة التسعٌنات بعد ما حقبة 
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الثالث  –الثاني  –األول : أسئلة الواجب

 لينونة حامضة

 :الواجب الثالث

 هو تطوٌره بنهاٌة وقبوله النظام متطلبات تحدٌد فً اساسٌا دورا ٌلعب الذي: 

a) المحلل. 

b) المصمم. 

c) المبرمج. 

d) المستخدم. 

 

 المنظمة على المعلومات نظم تأثٌر فً االقتصادٌة النظرٌات من لٌس: 

a) الكلً االقتصاد نموذج. 

b) المعامالت تكلفة نظرٌة. 

c) الوكالة نظرٌة. 

d) الجزئً االقتصاد نموذج. 

 

 تطبٌق هو معا القدٌم والنظام باستخدامها الجدٌد للنظام االنتقال استراتٌجٌة: 

a) المرحلٌة الطرٌقة استراتٌجٌة Phased Approach Strategy. 

b) التجرٌبٌة الدراسة استراتٌجٌة Pilot Study Strategy. 

c) المباشرة لالستراتٌجٌة Direct Strategy. 

d) المتوازٌة أو المماثلة لالستراتٌجٌة Parallel Strategy. 

 

 هو النصٌة االنترنت لعناوٌن المقابلة العددٌة االنترنت عناوٌن عن بٌانات بقاعدة ٌحتفظ الذي النظام 

 :نظام

a) مجاالت اسماء. 

b) االسماء اختصارات. 

c) االسماء تبدٌل. 

d) االنترنت عنونة. 


