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كان   onlineظهور نظم المعلومات التً تربط اإلدارة العلٌا واآلقسام فٌما بٌنها بشكل / 1

 :فً 

 م 1661حقبة الستٌنات المٌالدٌة -أ

 م 1691حقبة السبعٌنات المٌالدٌة -ب

 م 1691حقبة الثمنٌنات المٌالدٌة -ج

 م 1661حقبة التسعٌنات المٌالدٌة -د

 :لمشاكل التً تظهر فً المنظمة من الذي ٌعمل على صٌاغة حلول ا/ 2

 مصممً النظم/أ

 مستخدمً النظم /ب

 محللً النظم / ج

  مبرمجً النظم/  د

 :لٌس من العملٌات األساسٌة فً النموذج العالئقً بقواعد البٌانات / 3

 عملٌة األختٌار / أ

 عملٌة اإلسقاط/ ب

 عملٌة التكرار / ج

 عملٌة الربط / د

 :لسجالت دون تدخل وبخط مغلق تسمى طرٌقة العمل على ا/ 4

 التشغٌل التفاعلً/ أ

 التشغٌل بالدفعة/ ب

 التشغٌل المتداخل/ جـ

  تشغٌل العملٌات الجارٌة/ د

 :إعادة وضع المفاهٌم والتصور الجداري لطبٌعة المنظمة وعملها هو/ 5

 التحول النموذجً / أ

 أتمة العملٌات / ب

 إعادة هندسة اآلعمال / جـ

 صحٌحة  كل اإلجابات/ د

عند استخدام النظام الجدٌد فً اقسام محدده فً المنظمه ثم تعمٌمه على باقً االقسام هو / 6

 :تطبٌق 

 االستراتٌجٌة المباشرة / أ

 إستراتٌجٌة الطرٌقة المرحلٌة / ب

 Pilot Study Strategy.استراتٌجٌة الدراسة التجرٌبٌة / ج

  اإلستراتٌجٌة المماثلة أو المتوازٌة/ د

 :  Acceptance testingختبار القبول إ/ 9
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 .اختبار لتحدٌد الموافقه النهائٌه على صالحٌة عمل النظام/ أ

 إختبار ٌتم على كل وحدة من وحدات النظام / ب

 إختبار ٌتم على كامل النظام / ج

 كل االجابات صحٌحة / د

 :تطوٌره هم  الذٌن لهم الدور االكبر فً تحدٌد متطلبات النظام وقبوله بآخر مراحل/ 9

 مبرمجو النظام/أ

 مصممو النظام / ب

 مستخدمو النظام / ج

 مختبرو النظام / د

 -:ترتكز طرٌقة التحلٌل االستراتٌجً لتحدٌد حاجات المنظمه من المعلومات / 6

امكانٌة تحدٌد حاجات المنظمه من خالل عدد قلٌل من عناصر النجاح الرئٌسٌة الخاصة / أ

 بالمدراء التنفٌذٌٌن 

 إمكانٌة إجراء حوارات مع عمال اإلنتاج لمعرفة أهدافهم وعناصر النجاح الناتجة عنها / ب

امكانٌة تحدٌد حاجات المنظمه من خالل عدد كبٌر من عناصر النجاح الرئٌسٌة الخاصة / ج

 بالمدراء التنفٌذٌٌن 

الخاصة  امكانٌة تحدٌد حاجات المنظمه من خالل عدد كبٌر من عناصر النجاح الرئٌسٌة/ د

 بالمدراء التشغٌلٌن 

النظام الذي ٌحتفظ بقاعدة بٌانات عن عناوٌن االنترنت العدٌده المقابله لعناوٌن االنترنت / 11

- :النصٌة هو

 نظام إختصارات االسماء/ أ

 نظام مجاالت االسماء/ ب

 نظام تبدٌل االسماء/ ج

 نظام عنونة األنترنت/ د

ت عدة جهات لتوفٌرها للعمالء للبحث والمقارنه النموذج الذي ٌجمع خدمات ومنتجا/ 11

 -:والتسوق هو 

 واجهة العمل اإلفتراضٌة / أ

 .Marketplace concentratorمراكز التسوق / ب

 وسطاء المعلومات / ج

 كل االجابات السابقة صحٌحة / د

 :Data Redundancyالحشو فً البٌانات /12

 .بٌانات التكرار تخزٌن نفس البٌانات فً قاعدة ال/ أ

 ٌحمً من تناقض البٌانات فً قاعدة البٌانات / ب

 هو عملٌة ضغط البٌانات لتؤخذ حجم أقل/ ج
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  مٌزه مهمه فً قواعد البٌانات/ د

عند تخزٌن السجالت فً اماكن متفرقه وسط التخزٌن فٌكون تنظٌم تخزٌن الملفات حسب / 13

: 

 التنظٌم التتابعً / أ

 التنظٌم المتفرق/ ب

 .م المباشر العشوائًالتنظٌ/ ج

 التنظٌم المفهرس/ د

 :لٌس من عٌوب النظم التقلٌدٌة للملفات / 14

 الحشو فً البٌانات / أ

 النقص فً المرونة / ب

 الرداء األمنٌة لحماٌة البٌانات / ج

 إستقاللٌة البرامج التطبٌقٌة عنها / د

 :من لغات معالجة البٌانات فً قواعد البٌانات لغة / 15

 SGL/ أ

  SQL/ ب 

 XML/ ج

 JAVA/ د

 :أي نوع قواعد بٌانات ٌقوم بتخزٌن البٌانات فً جداول ثنائٌة األبعاد / 16

 قاعدة البٌانات كائنٌة التوجة / أ

 قاعدة البٌانات الهرمٌة / ب

 Reletional Databaseقاعدة البٌانات العالئقٌه / جـ

 قاعدة البٌانات الشبكٌة / د

 :alizationNormٌتم تطبٌق التطبٌع / 19

 مع قواعد البٌانات الهرمٌة / أ

 .لتفادي تخزٌن نفس البٌانات فً قاعدة البٌانات/ ب

 مع قواعد البٌانات متعددة الوسائط/ ج

 مع قواعد البٌانات كائنٌة التوجة / د

 :لكسب رهان المنافسه على  Switching Costsترتكز وسٌلة تكالٌف االنتقال / 19

 .ل الى المنظمات المنافسهتكالٌف انتقال العمٌ/ أ

 تكالٌف زائدة للشركة جراء تطوٌر منتجاتها/ ب

 تكالٌف انتقال الزبون من خدمة إلى آخرى/ ج

 تكالٌف زائدة ارتفاع أسعار الشحن / د
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اي نظم معلومات تمكن المنظمه من تغٌٌر اهدافها وعالقتها مع بٌئتها والمنظمات / 16

 :االخرى

 نظم المعلومات االدارٌة/ أ

 .نظم المعلومات االستراتٌجٌه/ ب

 نظم المعلومات االنتاج/ ج

 نظم االدارة المكتبٌة / د

القوانٌن والقواعد الرسمٌة التً تم تصمٌمها الستخدامها فً انجاز المهام والمعامالت / 21

 :هً

 نظم المعلومات/ أ

 نظم المعامالت / ب

 إجراءات األعمال/ ج

 تسجٌل المعامالت / د

 :التً تواجه التجاره واالعمال االلكترونٌة  التحدٌات/ 21

 عامل االمن والخصوصٌه/ أ

 عدم وجود ارضٌه مشتركه للحكم فً القضاٌا القانونٌه / ب

 .صعوبة وبطء االتصال فً ساعات الذروه/  ج

  األجابات السابقة صحٌحة/ د

 :رنتاي بروتوكول ٌستعمل لنقل الملفات من كمبٌوتر الى اخر على شبكة االنت/ 22

 URL/أ

 HTTP/ب

 FTP/ج

 HTML/.د

لٌس من عناصر المقاومه التنظٌمٌه التً تؤخذ باالعتبار عند تغٌٌر تقنٌة نظم المعلومات / 23

 :فً المنظمة 

 األفراد / أ

 التكنولوجٌا/ ب

 locationالموقع / ج

 الهٌكل / د

  -:ٌسمى مصطلح الصفحة الرئٌسٌه للمواقع الوب على شبكة االنترنت / 24

 URL/أ

 WEP MASTER/ب

  home page/ج

 MULTICASTING/ د
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 :وغٌر مرنه هً  المنظمةلداخل   النظم التً لٌس لها امكانٌات تحلٌلٌه كبٌره وتوجهها/ 25

 TPS/ أ

 MIS/ ب

 DSS/ ج

 ESS/ د

 FOCUSEDسٌاسة كسب رهان المنافسه من خالل اختالف التركٌز / 26

DIFFERENTATION  ًه: 

 .ٌه تتبعها المنظمة على مستوى األعمال الخاصة استراتٌجٌة تنافس/ أ

 ..استراتٌجٌة تنافسٌه مبنٌة على تطوٌر خدمات ومنتجات خاصة لفئه او طبقة معٌنه/ ب

 استراتٌجٌة تنافسٌه تتبعها المنظمة للحصول على أفضل المواد المورده لها/ ج

 ٌده ٌصعب تقلٌدهااستراتٌجٌة تنافسٌه تتبعها المنظمةلتطوٌر منتجات أو خدمات فر/ د

 :ERPمن المشاكل التً تواجه استخدام نظام التخطٌط الشامل لموارد المإسسه / 29

 موافقة الموردٌن على إستالم الطلبات الصادره عن النظام / أ

 ترابط وتكامل كل انظمة المنظمه لتعمل معا/ ب

 تحدٌد عدد قواعد البٌانات التً ٌعمل علٌها النظام / ج

  خدمٌن بشده على إستخدام هذا النظامإقبال المست/د

29  /Transaction Processing System 

 ٌخدم المستوٌات اإلدارٌة العلٌا فً المنظمة. نظام معلومات/ أ

 نظام معلومات ٌخدم المستوٌات اإلدارٌة الوسطى فً المنظمة/ ب

 نظام معلومات ٌساند العملٌات والقرارات االستراتٌجٌة فً المنظمة/ ج

 .ظام معلومات ٌساند العملٌات والقرارات الٌومٌة بالمنظمه ومع بٌئتهان/ د

26/Knowledge Work System  هو: 

 نظام معلومات ٌساند من ٌتطلب عملة التفكٌر واالستخدام المكلف للمعرفة / أ

 .نظام معلومات ٌساند العملٌات والقرارات الٌومٌة بالمنظمه ومع بٌئتها/ ب

 م المستوٌات اإلدارة التشغٌلٌة فً المنظمةٌخد نظام معلومات/ ج

 ٌخدم المستوٌات اإلدارة الوسطى فً المنظمة نظام معلومات/ د

 : KWSاي نظام ال ٌؤخذ معلومات بشكل مباشر من النظام / 31

 TPS /أ

 MIS/ب

 DSS/ج

 ESS/د

 :ادت التحوالت على المستوى الصناعً من جراء ثورة المعلومات الى / 31

 اإلنتاجٌة  التحسن فً/ أ
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 المنافسة بٌن الشركات / ب

 ثبوت زمن دورة اإلنتاج / ج

 المنافسة المبنٌة على المكان / د

 :Virtual Organizationsالمقصود بالمنظمات االفتراضٌه / 32

 المنظمات التً تعمل باستقاللٌة عن المناطق الجغرافٌه/ أ

 المنظمات التً ال تحتاج للوسطاء لبٌع منتجاتها / ب

 .المنظمة  التً تدٌر اعمالها عبر شبكة االنترنت /ج

 كل االجابات صحٌحه/ د

 :اذا كان عندنا نظام ٌرصد كمٌة هطول االمطار فٌعتبر اجمالً كمٌة االمطار المرصوده/ 33

 .بٌانات/ أ

 معلومات/ ب

 معرفة / ج

 تغذٌة مرتدة / د

 :ل علىعند جمع المعلومات والقٌام بالدراسة والتجارب فاننا نحص/ 34

 .بٌانات/ أ

 معلومات/ ب

 معرفة / ج

  تغذٌة مرتدة/ د

التحدي المتمحور حول استخدام نظم المعلومات دون انتهاك خصوصٌة االفراد والملكٌة / 35

 :الفكرٌه وقرصنة المعلومات

 تحدي البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات / أ

 تحدي االستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات / ب

 .واخالقٌات استعمال تكنلوجٌا المعلومات ناالم تحدي/ ج

 تحدي استراتٌجٌة األعمال / د

بروتوكول اتصال بٌن خادم وب وعمٌل السترجاع وتشغٌل صفحات الموقع لعرضها على / 36

 العمٌل

 URL/أ

 HTTP/ب

 FTP/ج

 HTML/.د

خذها البرنامج الذي تستخدمه محركات البحث الٌجاد الصفحات الجدٌده على الوب ال/ 39

 -:باالعتبار 

 WEB SPIDERبرنامج العنكبوت /  أ
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 برنامج األخطبوط / ب

 برنامج المفهرس / ج

 برنامج التصنٌف / د

 :الذي ٌقوم بانشاء تصامٌم المنتجات هم / 39

 عمال المعرفه/ أ

 عمال البٌانات / ب

 عمال االنتاج/ ج

 عمال الخدمات/ د

36 /Support System Executive  هو: 

 .م معلومات ٌساند العملٌات والقرارات الٌومٌة بالمنظمه ومع بٌئتهانظا/ أ

 ٌخدم المستوٌات اإلدارة التشغٌلٌة فً المنظمة. نظام معلومات/ ب

 نظام معلومات ٌساند العملٌات والقرارات االستراتٌجٌة فً المنظمة/ ج

 ٌخدم المستوٌات اإلدارة الوسطى فً المنظمة. نظام معلومات/ د

 :وذج الذي ٌنظر للمنظمه كمجموعة انشطة رئٌسٌه وانشطه مساعده لها هو النم/ 41

 نموذج تسجٌل النقاط/ أ

 model Value Chainنموذج سلسلة القٌمة/ب

 نموذج القوى التننافسٌة / ج

 نموذج القوى التعاونٌة / د

 :منظمه من الذي ٌقوم بمراقبة سٌر االداء الٌومً لالفراد والمعامالت الروتٌنٌة فً ال/ 41

 المدٌر الوسط/ أ

 المدٌر األعلى / ب

 .المدٌر التشغٌلً / ج

 عامل المعرفة/ د

 :النظام الذي ٌعمل بطرٌقة التفاعل مع مستخدمٌه هو / 42

 DSS/  أ

 TPS/ بـ

 OAS/ج

 MIS/ د

 :تستخدم تقنٌة المعلومات لربط المنظمه بموردٌها الدارة المخازن بطرٌقة / 43

 لفترة محددة المخازن بكمٌات تكفً/ أ

 .المخازن حسب وقت الحاجه/ب

 إدارة المخازن حسب مبٌعات السنوات الماضٌة / ج

 إدارة المخازن بالطرٌقة التقلٌدٌة / د
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 :لٌس من االنواع التنظٌمٌة للمنظمات/ 44

 فردي/ أ

 .Team workمجموعة عمل / ب

 قسم / ج

 قطاع أو دائرة / د

 :فً الجدول COLUMNٌة للملفات ٌمثل العمود فً تنظٌم البٌانات بالبٌئة التقلٌد/ 45

 .fieldحقل /  أ

 سجل/ ب

 ملف/ ج

 أسماء الحقول/ د

 :ٌتمحور مفهوم ثورة المعلومات حول / 46

 كثافة المعلومات وإمكانٌة إدارتها حسب العمالقه/ أ

 كثرة المعلومات المخزنه فً قواعد البٌانات / ب

 .امكانٌة نقل المعلومات والوصول الٌها /ج

 أستخدام الحاسب فً األعمال المكتبٌة / د

 :لضبط استقرار النظام والتحكم باداءه ٌتم استخدام / 49

 .بٌانات/ أ

 معلومات/ ب

 معرفة / ج

 تغذٌة مرتدة / د

 :لٌس من انواع مجموعات العمل / 49

 الهرمٌة / أ

 شبكة المنظمات / ب

 .الشبكة االجتماعٌة/  ج

 اللجان / د

 :خطؤ اي من التالً / 46

 المنظمه هً نظام أصطناعً/ أ

 المنظمه هً نظام دٌنامٌكً / ب

 المنظمة هً نظام رسمً / ج

 .المنظمه هً نظام مغلق/ د

 :المفهوم الذي ٌركز على تؤثٌر تقنٌة المعلومات على اداء العمل داخل المنظمه هو / 51

 المفهوم التقنً للمنظمه/ أ

 المفهوم السلوكً للمنظمه/ ب
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 التركٌبً للمنظمه المفهوم/ ج

 المفهوم التجرٌبً للمنظمه/ د

 :من السمات المشتركه بٌن المنظمات / 51

 Organizational TYPE /أ

 Organizational politics/ب

 BUSINESS PROCESS/ ج

 GOALS /د

 fileفً تنظٌم البٌانات بالبٌئه التقلٌدٌة للملفات ٌمثل الملف / 52

 مجموعه من الحقول/ أ

 recordsن السجالت مجموعه م/ب

 DATAbaseمجموعه من قواعد البٌانات / ج

 مجموعه من الحقول المفتاح / د

 :عمال المعرفه هم / 53

 الذٌن ٌضعون إستراتٌجٌة المنظمة / أ

 الذٌن ٌشرفون على األعمال التشغٌلٌة/ ب

 المهندسون الذٌن ٌصممون المنتجات/ ج

 الذٌن ٌشرفون على تنفٌذ المشارٌع/ د

 مجموعة عناصر مترابطه تعمل على جمع وتخزٌن ومعالجة البٌانات وبثها للمستفٌد/ 54

 إجراءات المعامالت / أ

 نظم المعلومات/ ب

 عناصر المعلومات/ ج

 نظام الحاسب / د

 اي عنصر من العناصر التالٌه من بٌئة المنظمه/ 55

 الكتبة/أ

 العمالء/ ب

 المحاسبون/ج

 المدراء/ د

 :رهان المنافسة من خالل  تكسب الشركات/56

 ادارة المخازن التقلٌدٌة/ أ

 ادارة سلسلة التموٌن بشكل فعال/ ب

 ادارة المخازن فقط بشكل فعال / ج

 إدارة شحن المنتجات فقط بشكل فعال/ د
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ظهور نظم المعلومات والخدمات وادارة مستقله لمركز المعلومات واالتصاالت بعٌدة / 59

 :المدى كان فً

 م1661ستٌنات المٌالدٌة حقبة ال/ أ

 م1691حقبة السبعٌنات المٌالدٌة / ب

 م1691حقبة الثمنٌنات المٌالدٌة / ج

 م1661حقبة التسعٌنات المٌالدٌة / د

 -:الذي ٌعتبرتكنلوجٌا المعلومات من عوامل االنتاج للمنظمه / 59

 نظرٌة الوكالة/ أ

 نظرٌة تكافة المعامالت/ ب

 نموذج االقتصاد الجزئً/ ج

 نموذج االقتصاد الشمولً/ د

االنظمه المستنده على تعرٌفات ثابته لالجراءات والبٌانات من اجل تجمٌع ومعالجة / 56

 -:وتخزٌن وبث البٌانات 

 .نظم المعلومات الرسمٌه / أ

 نظم المعلومات غٌر الرسمٌه/ ب

 نظم المعلومات المعتمده على الحاسب/ ج

 االجابتان أ و ج صحٌحتان/ د

 -:مخاطر من العوامل المإثره على بناء النظم وهً تتمحور حولتعد ال/ 61

 تكنولوجٌا حدٌثة/ أ

 .زٌادة تكلفة العماله/ ب

 أختفاء المنافسٌن/ج

  تطوٌر عملٌات أنتاج جدٌده/ د

 :لٌست من النظرٌات السلوكٌة للمنظمه / 61

 النظرٌة السٌاسٌة / أ

 النظرٌة االجتماعٌة / ب

 النظرٌة الثقافٌة/ ج

 .ظرٌة الوكاله ن/ د

 :من التحوٌالت على مستوى المإسسات من جراء ثورة المعلومات / 62

 دعم المركزٌة / أ

 جعل هٌكلٌة وتنظٌم المنظمة أقل أفقٌة /ب

 التعلق بموقع العمل/ ج

 إعادة تنظٌم إنسٌاب العمل/ د
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 : من المفاهٌم الفنٌة او التقنٌة لنظام المعلومات/ 63

 علم النفس/ أ

 .الدارهعلم ا/ ب

 علم االجتماع/ ج

 علم االقتصاد/ د

اي تقنٌة ٌتم استخدامها مع مخازن البٌانات لتحلٌل البٌانات واستخراج االنماط الخفٌة / 64

 :منها 

  DATA MARK سوق البٌانات / أ

 DATA generationتولٌد البٌانات / ب

 DATA Miningالتنقٌب فً البٌانات / ج

 DATA report  تغلٌف البٌانات / د

 :من العقبات التنظٌمٌة لبٌئة قاعدة البٌانات / 65

 .توزٌع السلطات وملكٌة المعلومات وتبادلها/ أ

 هٌكلٌة إدارة المإسسة/ ب

 إستعمال لغات برمجة خاصة بقواعد البٌانات/ ج

 تصمٌم التقارٌر الستخراج المعلومات من قاعدة البٌانات/ د

 :مخازن البٌانات هً/ 66

 .عدة بٌانات ضخمه تشمل بٌانات تارٌخٌهعباره عن قا/ أ

 قاعدة البٌانات مخصصة لمجال محدد/ ب

 نوع من سوق البٌانات / ج

 قاعدة بٌانات متعددة الوسائط / د

 :من العملٌات التً تقوم نظم المعلومات االدارٌه بها / 69

 النمذجة والمحاكاة/ أ

 .انشاء التقارٌر االستثنائٌه والتلخٌصٌه/ب

 تصاٌمإنشاء ال/ ج

 جدولة المواعٌد وإنشاء الوثائق/ د

 :تعتبر الساعه التً تعمل بالبطارٌه عباره عن / 69

 نظام طبٌعً/ أ

 نظام مفتوح/ ب

 نظام مغلق/ ج

 . نظام مغلق نسبٌا/ د

 -:من الذي ٌقوم باالشراف على االعمال الروتٌنٌة الٌومٌه / 66

 المدٌر العام/ أ
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 المدٌر فً اإلدارة الوسطى / ب

 .المدٌر التشغٌلً / ج

 المدٌر الخبٌر بالتصمٌم/ د

 :هوKey fieldالحقل المفتاح / 91

 صفة أو بٌئة عن السجل ٌمكن أن تكون نفسها عند عدة سجالت/ أ

 .حقل ٌسمح بالتعرف على كل سجل بشكل فرٌد/ ب

 صفة أو بٌئة مثل الراتب فً سجل العمال / ج

 أي حقل من حقول السجل / د

 :تكون طبٌعة ماٌعرف بالمنظمات االفتراضٌة كٌف ٌمكن أن / 91

 منظمات تعمل ضمن منطقة جغرافٌة ما/ أ

 منظمات تحتاج الى الكثٌر من الوسطاء/ ب

 منظمات تدٌر أعمالها عبر شبكة االنترنت/ ج

 كل االجابات صحٌحة / د

 :من المفاهٌم التقنٌة أو الفنٌة لنظم المعلومات/ 92

 علم النفس / أ

 علم الحاسب/ ب

 علم اإلجتماع / ج

 علم االقتصاد/ د

 :التحدي الذي ٌتعلق بمدى االستفادة القصوى من تكنولوجٌا االعمال هو/ 93

 تحدي البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا األعمال/ أ

 تحدي األستثمار فً تكنولوجٌا األعمال/ ب

 تحدي العولمة / ج

 تحدي استراتٌجٌة االعمال/ د

 :لنموذج العالئقً بقواعد البٌانات من العملٌات األساسٌة فً ا/ 94

 عملٌة السحب/ أ

 عملٌة التكرار/ ب

 عملٌة اإلختٌار / ج

 عملٌة الربط/ د

 أي نظم معلومات تمكن المنظمة من جدولة األعمال والمواعٌد واإلتصاالت االدارٌة / 95

 نظم المعلومات اإلدارٌة /أ

 نظم االدارة المكتبٌة / ب

 ٌجٌة نظم المعلومات االسترات/ ج

 نظم معلومات االنتاج / د
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 :عادة ماٌشار إلى مدخالت األنظمة على أنها / 96

 بٌانات / أ

 معلومات / ب

 معرفة / ج

 تغذٌة مرتدة / د

 :كان التطور التارٌخً لنظم المعلومات مركز على معالجة البٌانات فً / 99

 م 1661حقبة الستٌنات المٌالدٌة -أ

 م 1691حقبة السبعٌنات المٌالدٌة -ب

 م 1691حقبة الثمنٌنات المٌالدٌة -ج

 م 1661حقبة التسعٌنات المٌالدٌة -د

 :ERPسسة ٌتكون نظام التخطٌط الشامل لموارد المو/ 87

 ٌعمل فقط على إدارة الموارد البشرٌة للمنظمة / أ

 ٌعمل على االمور المالٌة والمحاسبٌة للمنظمة / ب

 المنظمات نظام عام ٌتم تكٌٌفة مع طرق العمل فً / ج

 نظام مبرمج وموجة لمنظمة محدده /د

لحماٌة السجل من القٌام بتغٌٌره من قبل عدة مستخدمٌن فً نفس الوقت ٌتم استخدام اسلوب / 87

: 

 أحتكار السجل/ أ

 مراقبة السجل / ب

 نقل السجل / ج

 إقفال السجل / د

 :لٌس من العاملٌن على تطوٌر األنظمة فً قسم نظم المعلومات / 78

 مدٌر المبرمجٌن / أ

 مدٌر المحللٌن / ب

 مدٌر المحاسبٌن / ج

 مدٌر المصممٌن / د

 : ن جمع المعلومات والدراسة والتجارب والحصول على الخبرة ٌنتج ع/ 78

 بٌانات / أ

 مدخالت / ب

 معرفة / ج

 مخرجات / د

 :تستخدم التغذٌة المرتدة/ 78

 ألعادة تشغٌل النظام من البداٌة / أ
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 ارة النظام وضبط ادائة لقٌاس إد/ ب

 لتعوٌض البٌانات الناقصة فً االنتاج / ج

 كل االجابات السابقة صحٌحة / د

 :نعٌش الٌوم فً عصر ٌسمى بالعصر / 78

 الصناعً/ أ

 الجغرافً / ب

 الرقمً / ج

 الطرفً/ د

 :أي مفهوم ٌفضل إعتماده ألنظمة المعلومات كً تتم اإلحاطة بها بشكل كامل/ 78

 الفنً للمنظمه المفهوم/ أ

 المفهوم التقنً للمنظمه/ب

 المفهوم السلوكً للمنظمه/ ج

     للمنظمة  التقنً المفهوم االجتماعً/ د

 :تستخدم تقنٌة المعلومات لربط المنظمه بموردٌها الدارة المخازن بطرٌقة / 95

 المخازن الممتلئة / أ

 المخازن الفارغة / ب

 المخازن الكبٌرة / ج

 قلٌدٌة المخازن الت/ د

 :لٌست من فإائد االنترنت للمنظمات / 96

 تخفٌض تكلفة االتصاالت /أ

 تخفٌض تكلفة المعامالت / ب

 سرعة نشر المعلومات / ج

 اإلعتماد على الوكالء/ د

 DATA MARKTسوق البٌانات / 99

 البٌانات الحالٌة والتارٌخٌة للمنظمة  خزنمخزن بٌانات كبٌر ٌ/ أ

 صغٌره قاعدة بٌانات لمإسسة/ ب

 مخزن بٌانات صغٌر ٌحتوي ملخص من بٌانات للمنظمة/ ج

 قاعدة بٌانات هرمٌة مختصة باسواق المال/د

مجموعة العناصر المترابطة معا والتً تعمل على جمع وتخزٌن البٌانات وبثها للمستفٌد / 99

: 

 التً تكون إجراءات المعامالت/أ

 نظم المعلومات/ ب

 سلسلة معالجة البٌانات / ج
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 سلسلة فرز البٌانات  /د

 indersnt sequeutialمن عٌوب طرٌقة الوصول التسلسلٌة المفهرسة / 96

access method 

 ضرورة قراءة جمٌع السجالت ماقبل السجل المطلوب / أ

 األنتقال من فهرس إلى فهرس آخر/ ب

 أستخدامها لمعادالت رٌاضٌة معقدة / ج

 كل األجابات السابقة صحٌحة / د

 :من العقبات التنظٌمٌة لبٌئة قاعدة البٌانات لٌست / 61

 توزٌع السلطات / أ

 ملكٌة المعلومات وتبادلها / ب

 أحداث تغٌر بسٌط داخل المنظمة / ج

 موازنة التكالٌف والفإائد من تطبٌق نظم قواعد البٌانات / د

 :فً تنظٌم البٌانات فً البٌئة التقلٌدٌة للملفات تتؤلف قاعدة البٌانات من / 61

 fileمجموعة من الملفات / أ

 fieldsمجموعة من الحقول / ب

 مجموعة من السجالت / ج

 مجموعة من الحقول المفتاح / د

 :من التحوالت على مستوى المإسسات من جراء ثورة المعلومات / 62

 دعم المركزٌة / أ

 جعل هٌكلٌة وتنظٌم المنظمة أقل أفقٌة / ب

 إعادة تنظٌم أنسٌاب العمل / ج

 تحقق بموقع العمل ال/ د

 :تعد الفرص من العوامل المإثرة على بناء النظم وهً تتمحور حول/ 63

 حاجة العمالء لمنتجات جدٌدة / أ

 زٌادة تكلفة الموارد / ب

 تغٌٌر القوانٌن والتشرٌعات/ ج

 من المنافسٌن نبثة الم التسهٌلٌة القٌود/ د

 :مة من الذي ٌقوم بمراقبة تنفٌذ المشارٌع فً المنظ/ 64

 االدارة الوسطى / أ

 المدٌر االعلى / ب

 المدٌر التشغٌلً/ ج

 عامل المعرفة  / د

 :فً تصمٌم قواعد البٌانات من ناحٌة التصور المادي ٌتم عرض البٌانات / 65
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 حسب تنظٌمها فً مصطلحات التصمٌم/ أ

 حسب تنظٌمها على وسط التخزٌن / ب

 من وجهة نظر المستخدم / ج

  لن قبل المحلحسب تحدٌدها م/ د

 :تستعمل تقنٌة الوراثة مع قواعد البٌانات / 66

 كائنٌة التوجة / أ

 العالئقٌة / ب

 الشبكٌة / ج

 الهرمٌة / د

عند السماح لبعض العمالء والزبائن خارج المنظمة بالدخول على شبكتها إلجراء / 69

  :المعامالت تكون بحالة 

 شبكة أكسترانت/ أ

 شبكة أنترنت/ ب

 نترانتشبكة أ/ ج

 كل االجابات السابقة صحٌحة / د

عند إرسال رسالة إلكترونٌة لعدة أشخاص من دون كشف عناوٌنهم فٌما بٌنهم توضع / 69

 : العناوٌن فً القسم 

 to/أ

 Cc/ب

 Bcc/ج

 subject/ د

أي إستراتٌجٌة ٌتم تطبٌقها عند التحول من النظام القدٌم إلى النظام الجدٌد للمنظمة / 66

 :لنظامٌن معآ بإستخدام ا

 االستراتٌجٌة المباشره/ أ

 االستراتٌجٌة الطرٌقة المرحلٌة / ب

 إستراتٌجٌة الدراسة التجرٌبٌة / ج

 االستراتٌجٌة المماثلة أو المتوازٌة / د

 :من السمات المشتركة بٌن المنظمات / 111

 األنواع التنظٌمٌة / أ

 إجراءات االعمال/ ب

 سٌاسة المنظمة / ج

 ظمة أهداف المن/ د
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من أجل تعرٌف البٌانات ضمن صفحات الوب للتمكن من البحث عنها ٌتم إستخدام لغة / 111

: 

 URL/ أ

 MLX/ب

 HTML/ج

 HTTP/د

 :عندما الٌتفاعل النظام مع بٌئتة إطالقا فٌصف على انه نظام / 112

 مفتوح / أ

 مغلق نسبٌا/ ب

 مغلق / ج

 طبٌعً/ د

فً سجل عمالء شركة  KEY FIELDتاح أي من التالً ٌصلح ألن ٌكون حقل مف/ 113

 :الهاتف 

 أسم المدٌنة / أ

 أسم العمٌل/ ب

 رقم الهاتف/ ج

 رقم المبنى / د

البروتوكول الذي ٌمكن من الدخول على حاسب وإجراء بعض األعمال على حاسب آخر /114

: 

 FTP/ أ

 TELENT/ ب

 TCP/ج

 HTTP/ د

 :لخارجٌة على المنظمة هوالنموذج الذي ٌصف تؤثٌر العناصر والمإثرات ا/ 115

 نموذج التسجٌل/ أ

 نموذج سلسلة القٌمة / ب

  نموذج القوى التنافسٌة/ ج

 نموذج القوى التعاونٌة / د
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 تم بحمد هللا
 لة اسووومٌالعضوة الجم : كتبت االسئلة

 + 

 .. بوسً كات تحت اشراف الدكتور خالد خلٌل شخصٌا :  حلت االسئلة 

 ..لتثبٌت معلوماتكم .. جعه اااااااهاالسئلة كمراعلى هللا ثم ٌعنً توكلوا على 

كما تالحظون الدكتور مركز على جزئٌات معٌنه الرجاء دراستها جٌدا الن الدكتور كل مرة ٌغٌر بالخٌارات 

 الرجاء اخذها باالعتبار .. وهذي اٌضا نصٌحة الدكتور لنا >> وٌجٌب اسئله على نفس الجزئٌات تقرٌبا  

 ..  ٌااااااااااارب  فٌق والنجاحبالتو 

 .. بالتوفٌق والفرج والعفو والعافٌة ٌكفٌنا دعائكم لنا  

 خواتكم من المستوى الثانً 

 اسوم + بوسً كات 

+ 

 .. ساعدنا باالسئلة وانشغاله الشدٌد ارجو الدعاء للدكتور الً ضحى بوقت راحته ورغم مسإلٌاته 

 .. العمل كصدقة جارٌة لٌسفٌد منها الكل نسؤل هللا العلً العظٌم ان ٌكون هذا 

 التوفٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌق ب

 


