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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 

 

 :عندما يكون لدينا القدرة على تصنيف املعرفة فإن ذلك يعني انها معرفة 

A. ضمنية 

B. واضحة 

C.  كامنة 

D.  شاملة 
 

 : على أنهااملعرفة تعرف 

A. توصيفات رمزية للمفاهيم والعالقات 

B. توصيفات رمزية للمفاهيم . 

C. توصيفات رمزية للمفاهيم والعالقات والطرق املحدد . 

D. عالقات والطرق املحددة للتعامل مع انماط هذه الوصيفاتوصيفات رمزية للمفاهيم والت.  

 

 : ة هيعرفامل

A. معلومات منظمة قابلة لالستخدام في حل مشكلة معينة.  

B. معلومات قابلة لالستخدام في حل مشكلة معينة . 

C.  
ً
 منطقيا

ً
 . معلومات منظمة ومرتبة ترتيبا

D. معلومات قابلة للتشغيل . 
 

 : للمعرفة يعنيالهرمي املنظور 

A. نبدأ بالبيانات وننتهي عند املعلومات . 

B. نبدأ باملعلومات وننتهي عن البيانات . 

C. نبدأ بالبيانات وننتهي باملعرفة.  

D. نبدأ باملعلومات وننتهي عند البيانات 
 

 : " خالل " املنظور الهرميعند النظر إلى املعرفة من 

A. فإننا نبدأ بناؤها من املعلومات وننتهي عند املعرفة 

B. بناؤها من البيانات وننتهي عند املعرفة فإننا نبدأ 

C. فإننا نبدأ بناؤها بالبيانات وننتهي عند املعلومات 

 الـمـحاضـرة األولـى
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

D. فإننا نبدأ بناؤها من املعلومات وننتهي عند البيانات 

  :على تكنولوجيا املعلوماتعصر الزمنية يقوم في نموذج منظور املعرفة 

A. الذكاء اإلنساني . 

B. الذكاء الصناعي.  

C. املعتمدة التقليدية النماذج والقواعد . 

D. الوثائق املعتمدة بملفات االرشيف . 

 لعصر التكنلوجياالقياس ي عند دراستنا للنموذج 

A. نجد أنة يعتمد على الوثيقة التقليدية 

B. نجد أنة يعتمد على الذكاء اإلنساني 

C. نجد أنة يعتمد على النظم والقواعد التقليدية 

D. نجد أنة يعتمد الوثائق اإللكترونية الرقمية 

 : )) واضحة , رقمياملنخفض الهيكل ملعرفة ذات ا

A. هي التي تشمل املعرفة الرسمية واملصنفة . 

B. هي التي تشمل املعرفة غير الرسمية وغير املصنفة.  

C. هي التي تشمل املعرفة الرسمية وغير املصنفة . 

D. هي التي تشمل املعرفة غير الرسمية واملصنفة . 

 : املنظمة الذكية هي محصلة الجمع لـ

A. يمها ورأس مالها الفكري ق . 

B. قيمها وتكنولوجيا املعلومات . 

C. رأس مالها الفكري وتكنولوجيا املعلومات  

D. رأس مالها الفكري وقيمها وتكنولوجيا املعلومات.    
 

 : يطلق على عملية املعالجات واالجراءات ملواد ترافق معلومات ومعارف اخرى 

A. ادارة املعرفة.  

B. املعرفة 

C. خرائط املعرفة . 

D.  بتكاراال 

 :تسمى املعرفة التي تعطي املنظمة القدرة على قيادة القطاع التي تعمل فيه ب

A. املعرفة الصحيحة. 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. املعرفة الضمنية. 

C. املعرفة املتقدمة. 

D. املعرفة االبتكارية. 

 : ويعرفها نوناكا على أنهاللمعرفة تعريفات كثيرة 

A. تبرير ملا يعتقدة املوظف من حلول صحيحة 

B.  حلول صحيحةما يعتقدة املوظف من 

C. تبرير ملا يعتقدة املوظف من حلول خاطئة 

D. ما يعتقدة املوظف من حلول خاطئة 

 صناعة املعرفة وإدارتهادور كبير في  البيانات تلعب

A. وهي تعرف بأنها أرقام وكلمات 

B.  وهي تعرف بأنها كلمات وصور 

C. وهي تعرف بأنها صور و أصوات 

D. وهي تعرف بأنها أرقام وصور وكلمات وأصوات 

 املعلومات والتي تعرفتحتاج إلى اء املعرفة باملنظمة عند بن

A.  نها بيانات منظمة داخل املنظمةإعلى 

B.  نها بيانات منظمة بطريقة مجدية داخل املنظمةإعلى 

C.  نها بيانات منظمة بطريقة مجدية قابلة للتطبيقإعلى 

D. ال ش يء مما سبق 

  "منظور املعرفة الزمنيةعند النظر إلى املعرفة من " 

A. لوجياو نه ليس هناكـ فرق بين النموذج القياس ي في العصر الصناعي ونموذج عصر التكننكتشف أ 

B. لوجياو نكتشف أنه هناكـ فرق بين النموذج القياس ي في العصر الصناعي ونموذج عصر التكن 

C. لوجياو نجد أنه تم استبدال النموذج القياس ي للعصر الصناعي بنموذج عصر التكن 

D. لوجياو ي العصر الصناعي بنموذج عصر التكنلم يستبدل النموذج القياس ي ف 

 املعرفة الزمنية لنستبدل : عند النظر للمعرفة من خالل منظور 

A. . النموذج القياس ي للعصور القديمة بالنموذج القياس ي للعصر الصناعي 

B.  النموذج القياس ي للعصر الصناعي بالنموذج القياس ي لعصر تكنولوجيا املعلومات 

C.  تكنولوجيا املعلومات بالنموذج القياس ي للعصر الصناعي النموذج القياس ي لعصر 

D.  النموذج القياس ي للعصور القديمة بالنموذج القياس ي للعصور التقليدية 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 القياس ي للعصر الصناعيعند دراسنا للنموذج 

A. نجد أنة يعتمد على الوثيقة اإللكترونية الرقمية 

B. نجد أنة يعتمد على الذكاء الصناعي 

C.  األنظمة الخبيرةنجد أنة يعتمد على 

D. نجد أنة يعتمد على الذكاء اإلنساني 

 املنظور اإلنسانيمن خالل  الضمنية )الكامنة(يمكن تعريف املعرفة 

A. على أنها هي املوجودة في رأس الفرد في املنظمة 

B. على أنها هي املوجودة في املنظمة كشخصية اعتبارية 

C. ة اعتباريةعلى أنها هي املوجودة في رأس الفرد وفي املنظمة كشخصي 

D. ال ش يء مما سبق 

 املعرفة الصريحةتعريف في إدارة املعرفة يتم 

A. بأنها هي البيانات الرسمية النظامية 

B. بأنها هي البيانات غير النظامية 

C. بأنها هي البيانات غير الرسمية 

D. بأنها هي البيانات غير النظامية وغير الرسمية 

 إلتجاهات على انهاواملهارات وافي إدارة املعرفة يتم تصنيف الخبرات 

A. تقع ضمن املعرفة الصريحة 

B. تقع ضمن املعرفة الواضحة 

C. تقع ضمن املعرفة الضمنية 

D. تقع ضمن املعرفة الرسمية 

 على أنها املعرفة الواضحةالتعامل مع في إدارة املعرفة يتم 

A. ال يمكن استخدامها كقوة أو ميزة نسبية 

B. يمكن استخدامها كقوة أو ميزة نسبية 

C. رات واملهاراتتعتمد على الخب 

D. ال ش يء مما سبق 

 في إدارة املعرفة الضمنيةاملعرفة يتم التعامل مع 

A. على أنها معرفة غير رقمية وواضحة 

B. على أنا معرفة غير رقمية وواضحة 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. على أنها معرفة غير رقمية وغير واضحه 

D. على أنها معرفة غير واضحة ورقمية 

 الحكمة على أنهاتصنيف 

A. لى درجات املعرفةقمة هرم املعرفة أي أنها أع 

B. قمة هرم املعلومات 

C. قمة هرم البيانات 

D. أعلى درجات البيانات واملعلومات 

 التوصيفات الرمزيـة للمفاهيـم والعالقات والطرق املحددة للتعامل  

A.  املعلومات 

B.  البيانات 

C. الحكمه 

D. املعرفة 

 معلومات منظمـة قابلة لألستخدام في حل مشكلة معينـة تسمى

A.  املعرفة 

B. الحكمه 

C. علوماتامل 

D. البيانات 

 عندما تبدا بالبيانات وتنتهي باملعرفة فاننا نرى املعرفة من  

A.  املنظور التقني 

B. املنظور الزمني 

C. املنظور الهرمي 

D. املنظور األنساني 
 

 الذكاء الصناعي يمثل األساس الذي يقوم عليه  

A. النموذج الصناعي 

B. نموذج عصر تكنولوجيا املعلومات 

C. ة التقليدية النماذج والقواعد املعتمـد 

D. النماذج املعتمدة بملفات األرشيف 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 :تصنف املعرفة غير الرسمية وغير املصنفة ) واضحة , رقمية ( على أنها 

A. املعرفة ذات الهيكل املرتفع 

B.  املعرفة ذات الهيكل املنخفض 

C.  املعرفة ذات الهيكل املعتمد 

D.  املعرفة ذات الهيكل املتوازن 

 :ها   إنحيح لذلك تصنف على لحكمة هي وضع الش يء في مكانة الصا

A. على هرم املعرفه .أ 

B. . من الدعائم الرئيسية للمعرفة 

C. . من اركان املعرفة 

D. . ضمن مكون املعرفة 

   :املعرفة هي  

A. .املعلومات املستهلكة 

B. .املعلومات الدقيقة 

C. .املعلومات املبدئية 

D. .املعلومات املنظمة القابلة لإلستخدام في حل مشكله معينة 

 املادة الخام بأشكالها األربعة في املنظور الهرمي للوصول إلى  البيانات هي

A. املعلومات التي تقودنا الى املعرفة . 

B. . الكلمات والصور التي تقودنا الى فهم النموذج 

C. . الصور واالصوات التي تقودنا للدفاع عن صحتها 

D. .االرقام والصور والكلمات املعبره عنه 

 نساني نجدها تقوم على  عند النظر للمعرفة من املنظور اإل

A. .املعرفة الضمنية 

B. .املعرفة الصريحة 

C. .شقين هما املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة 

D. .ثالث جوانب هي املعرفة الضمنية واملعرفة الكامنة واملعرفة الصريحة 

 تهتم إدارة املعرفة في املنظمات   

A.  من األ 
ً
 . صول التنظيميةبالبحث في القدرات املوجودة لدى أفرادها لتكون نوعا

B. . بالبحث في مشاكل النقل والتوريد وتعمل على تذليلها 

C. . بالبحث عن املشاكل املالية وتحصيل الديون والتغلب عليها 

D. .بالبحث في املشاكل التقنيه وطرق عالجه 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 املعرفة التي اليمكن استخدامها كقوة او ميزة تنافسية هي  

A. .املعرفة الواضحة 

B. .املعرفة الضمنية 

C.  فة الكامنة.املعر 

D. .املعرفة الشاملة 

 كنا نعتمد على : في العصر الصناعي املبهر 

A.  الوثيقة الرقمية اإللكترونية 

B.  الوثيقة التقليدية والذكاء اإلنساني 

C.  األنظمة الخبيرة 

D.  البرمجيات واألنظمة الخبيرة القائمة والنماذج 

 هي : املعرفة ذات 
ً
 الصبغة الشخصية جدا

A.  تصنفيات أنواع املعرفة معرفة شاملة بحسب بعض 

B.  معرفة تصريحة بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

C.  معرفة واضحة بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

D.  معرفة ضمنية بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

 : وتخزينها بسهولة فأننا نطلق عليها عندما يمكن تشغيل املعرفة ونقلها 

A.  اع املعرفة معرفة كاملة بحسب بعض تصنفيات أنو 

B.  معرفة شاملة بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

C.  معرفة واضحة بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

D.  معرفة ضمنية بحسب بعض تصنفيات أنواع املعرفة 

 بعض تصنفيات أنواع املعرفة مثل :ملعرفة ذات الهيكل العالي بحسب ا

A.  نظم الذكاء الصناعي 

B. اإلتصاالت بالبريد اإللكتروني 

C.  اإلتصاالت عبر اإلنترنت 

D.  اإلتصاالت املبينة على تفاعل اإلنسان واأللة 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 : الضمنية املعرفة 

A.  رقمية وواضحة 

B.  غير رقمية وواضحة 

C.  غير رقمية وغير واضحة 

D.  غير واضحة ورقمية 

 

 

 ستراتيجية إلدارة املعرفة هدفها الرئيس ي هو   إن أأي  

A. .تسيير اعمال املعرفه في املنظمة 

B. ك اهميه ادراك املعرفة .ادرا 

C. . إحراز امليزة التنافسية للمنظمة 

D. تجاهل عمال املعرفة في املنظمة  . 

 ستراتيجية ادارة املعرفة في املنظمة البد من  إعند بناء 

A. .  تـجاهل رساله املنظمه حتى تنطلق الى االمام 

B. .  تكامل االستراتيجية مع رساله املنظمة 

C. لنظر الي ش يء اخر .االهتمام ببنود الخطة وعدم ا 

D. .بناء االستراتيجيه على واقع الشركه الحقيقي الحالي 

 تتعامل مع هذا املبدأ بأنه :أنها مكلفة إال أن املنظمة من مبادئ إدارة املعرفة 

A. . مردودها أعلى من تكلفتها 

B. . التكلفة تتساوى مع مردودها 

C. . مردودها أقل من تكلفتها 

D.  عن مردودها .تكلفة البد من تحملها بغض النظر 

 تكلفة املعرفة عاليةتعتبر املنظمات 

A. لكثرة اإلنفاق عليها إال أن مردودها أقل بكثير من تكلفتها 

B. لكثرة اإلنفاق عليها إال أن مردودها أعلى بكثير من تكلفتها 

C. لكثرة اإلنفاق عليها إال أن مردودها يتعادل مع تكلفتها تقريبا 

D.  ال يمكن مقارنتة بتكلفتةلكثرة اإلنفاق عليها إال أن مردودها 

 ثانيةالـمـحاضـرة ال
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 تعتمد على :الفاعلة للمعرفة تتطلب اإلدارة 
ً
 حلوال

A. . التكنولوجيا املتجددة وعدم إغفال أي جديد فيها 

B. . العناصر البشرية ذات الكفاءة املتميزة 

C.  املزيج من التكنولوجيا والعناصر البشرية املتميزة 

D. . املعرفة الرسمية وغير الرسمية 

 عالة قدرات خاصة لتثبت فعاليتها إلىتحتاج اإلدارة الف

A. . األفراد 

B. .التكنولوجيا 

C. .األفراد والتكنولوجيا معا 

D. وجود مدير قوي ومؤثر 

  للمعرفة من :يتكون املزيج األمثل لإلدارة الفعالة 

A.  األفراد وقيادة املنظمة 

B.  التكنولوجيا وقيادة املنظمة 

C.  األفراد والتكنولوجيا 

D. ملنظمةاألفراد والقيادات العمالة با 

 فإنها تعتبر اإلدارة الفعالهعندما تتعامل املنظمة مع إدارة املعرفة 

A. تطلب األفراد فقط 
ً
 تقدم حلوال

B. تطلب التكن 
ً
 لوجيا فقطو تقدم حلوال

C.  
ً
 تتطلب األفراد والتكنلوجيا معا

ً
 تقدم حلوال

D. ال تطلب األفراد وال التكن 
ً
 لوجياو تقدم حلوال

 املنظمة عندما :املعرفة في من إدارة تزداد الفائدة 

A. . تضع نماذج للمعرفة 

B. . تضع خرائط للمعرفة 

C. . تضع أولويات للمعرفة 

D. تضع محددات للمعرفة 

 فوائد املعرفة :تتعدد فوائد إداره املعرفة إال أن من أهم 

A. . وضع خرائط للمعرفة أكثر فائدة من وضع نماذج للمعرفة 

B. .وضع خرائط للمعرفة أقل فائدة من وضع نماذج للمعرفة 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C.  ضع نماذج للمعرفة أكثر فائدة من وضع خرائط للمعرفة.و 

D. .االهتمام باملوارد البشرية بشكل عام في املنظمة 

 فوائد املعرفةعند تحليل ومقارنة 

A.  فائدة من وضع نماذج للمعرفة أكثر نكتشف أن وضع خرائط للمعرفة 

B. نكتشف أن وضع خرائط للمعرفة أقل فائدة من وضع نماذج للمعرفة 

C.  ضع نماذج للمعرفة أكثر فائدة من وضع خرائط للمعرفةنكتشف أن و 

D. ال ش يء مما سبق 

 ) اإلجابة من شرح الدكتورفي املبدأ الخامس باملحاضرة (: ونموذج املعرفة هو الفرق بين خريطة املعرفة 

A. ن النموذج يبين طريقة العمل بينما الخريطة نفهم بها كيفية العمل وأبعادة إ 

B. لعمل وأبعادة وأن الخريطة تبين طريقة العمل ن النموذج يبين كيفية اإ 

C. ن النموذج شامل لكل تفاصيل العمل بينما الخريطة قاصرة على جزء واحد إ 

D. ن النموذج يحاكي ) يقلد ( الشركات املنافسة بينما الخريطة خاصة باملنظمة إ 

 موظفي املنظمة :املعرفة بين مشاركة 

A. ة .أمر طبيعي بين املوظفين حتى تتقدم املنظم 

B. . أمر غير طبيعي لكنه ضروري 

C. . أمر طبيعي بين املوظفين باستخدام التكنولوجيا 

D. . أمر غير طبيعي وغير ضروري 

 إن عملية مشاركة واستخدام املعرفة تكون في الغالب :

A.  
ً
 طبيعية. أفعاال

B. .أفعاال غير طبيعية 

C.  
ً
 غير مصنفة. أفعاال

D. . ال ش يء من مما سبق 

 واستخدام املعرفة بين األفرادرفة أن مشاركة يدركـ العاملين في إدارة املع

A. طبيعية 
ً
 ما تكون أفعاال

ً
 غالبا

B. غير طبيعية 
ً
 ما تكون أفعاال

ً
 غالبا

C. غير مصنفة 
ً
 ما تكون أفعاال

ً
 غالبا

D. مصنفة 
ً
 ما تكون أفعاال

ً
 غالبا

 للمنظمة بشرط أن يكون :متميز وهام إدارة املعرفة عملها 



\ 

 1-1439  1438 -الصيفي 

11 
 

 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

A. جديد .عملها مستمر حتى تصل إلى املنتج ال 

B. . عملها مستمر حتى يتفهم الجميع أهداف املعرفة 

C. . عملها مستمر حتى يستشعر الجميع بأثرها الفعال 

D. . عملها مستمر 

 تعتبر عملية إداره املعرفة في املنظمة عملية مستمرة :

 عملية مستمرة :إدارة املعرفة 

A. .تنتهي مع نهاية الخطه 

B. .ليس لها نهاية 

C. ة.تنتهي بتشارك العمال املعرف 

D. . تنتهي بتفوق املنظمة على منافسيها 

 إدارة املعرفة على أنهاتتعامل املنظمة مع 

A. عملية مستمرة تنتهي مع نهاية الخطة 

B. عملية مستمرة ليس لها نهاية 

C. عملية مستمرة تنتهي بتشاركـ العمال املعرفة 

D. عملية مستمرة تنتهي بتفوق املنظمة على منافسيها 

 من : ملعرفةعلى الالستحواذ تسعى املنظمة 

A. . بيئة املنظمة الداخلية فقط 

B. . بيئة املنظمة الخارجية فقط 

C. . 
ً
 بيئة املنظمة الداخلية والخارجية معا

D. . خالل بنائها عن طريق عقول موظفيها 

 االستحواذ على املعرفة:تحاول املنظمة 

A. .من داخل املنظمة فقط 

B. .من خارج املنظمة فقط 

C. .
ً
 من داخل املنظمة و خارجها معا

D. ن رؤوس العباقرة و النابغين باملنظمةال م 

 فإنها تتوجه إلى االستحواذ على املعرفةعندما ترغب املنظمة في 

A. داخل املنظمة فقط 

B. . خارج املنظمة فقط 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. . داخل املنظمة وخارجها في وقت واحد 

D. تمد على سواعد أبنائها املبدعين تع. 

 :الشامل  بمفهومها ةعلى املعرفستحواذ اإل  ةتتبع املنظمه استراتيجي

A. من خارجها. ةرغبتها في الحصول على املعرف  

B. من داخلها. ةرغبتها في الحصول على املعرف 

C. من داخلها وخارجها. ةرغبتها في الحصول على املعرف 

D. .رغبتها في تداول املعرفه مع خارجها وداخلها 

 من خالل : استغالل املعرفةتستخدم املنظمة استراتيجية 

A.  فة داخل املنظمة وخارجهاالتخطيط الستغالل املعر . 

B. . التخطيط الستغالل املعرفة داخل املنظمة فقط لتحقيق امليزة التنافسية 

C.  التخطيط الستغالل املعرفة خارج املنظمة فقط بتحقيق براءات اختراع وتقديمها كخدمات استشارية 

D. . التخطيط الستغالل املنافسين في تحقيق وضع أفضل في السوق 

 يتوقف على: استغالل باملعرفةستراتيجية النجاح الحقيقي ال 

A. .االستغالل االمثل للمعرفة داخل املنظمة و خارجها 

B. االستغالل االمثل للمعرفة داخل املنظمة فقط لتحقيق امليزة التنافسية.االستغالل االمثل 

C. .للمعرفة داخل املنظمة فقط بتحقيق براءات اختراع وتقديمها كخدمات استشارية 

D. ل للمنافسين في تحقيق وضع افضل في السوق االستغالل االمث 

 :من خالل  استغالل املعرفةعلى استراتجية تعتمد املنظمة 

A. استغالل املعرفة داخل املنظمة وخارجها 

B. استغالل املعرفة داخل املنظمة لتحقيق امليزة التنافسية 

C. هاستغالل املعرفة خارج املنظمة بتحقيق براءات اختراع وتقديمها كخدمات استشاري 

D.  استغالل املنافسين في تحقيق وضع أفضل في السوق 

 من خالل : االحتفاظ باملعرفةتستخدم املنظمة استراتيجية 

A. . التبني والحفاظ على املعرفة الضمنية فقط 

B. . التبني والحفاظ على املعرفة الصريحة فقط 

C. . 
ً
 التبني والحفاظ على املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة معا

D.  مع الخارج والداخل .تداول املعرفة 

 يتوقف على: االحتفاظ باملعرفةالحقيقي الستراتيجية النجاح 

A. .االحتفاظ باملعرفة الضمنية فقط 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. .االحتفاظ باملعرفة الصريحة فقط 

C. .
ً
 االحتفاظ باملعرفة الضمنية و املعرفة الصريحة معا

D. .االحتفاظ باملعرفة من الخارج و الداخل 

 فإنها تقوم على : االحتفاظ باملعرفةجية عندما تعتمد املنظمة على استرات

A. . الحفاظ على املعرفة الضمنية فقط 

B. . الحفاظ على املعرفة الصريحة فقط 

C. . الحفاظ على املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة معا 

D. . تداول املعرفة مع الخارج والداخل 

   ]د  [تكون االجابة  زيادةبكلمة  بناء) لو غير كلمة                           :بناء للمنظمة في املعرفة املصدر االستراتيجي 

A. . مواردها البشرية 

B. . هياكلها التنظيمية 

C. ميزتها التنافسية . 

D. . حصتها السوقية 

 أي استراتجية إلدارة املعرفة على هدف رئيس هو : تبنى

A. . تسيير اعمال املعرفة في املنظمة 

B. .إدراك أهميه إدراك املعرفة 

C. تنافسية للمنظمة.احراز امليزة ال 

D. .االهتمام بعمال املعرفة في املنظمة 

 استراتيجية إلدارة املعرفة هوالهدف الرئيس ي للمنظمة عند وضع 

A. تسيير أعمال املعرفة في املنظمة 

B. إدراكـ أهمية إدراكـ املعرفة 

C. إحراز امليزة التنافسية للمنظمة 

D. تجاهل عمال املعرفة في املنظمة 

 فة الحرجة داخل املنظمة عن الزبائن والسوق أو املنتج بـ :تسمى عملية البحث عن املعر 

A. . تشخيص املعرفة 

B. . اكتساب املعرفة 

C.  . توليد املعرفة 

D. . تخزين املعرفة 

 مالحظة
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 التحدي األكبر عند إدارة املعرفة هو في : 

A. . تشخيص املعرفة 

B. . اكتساب املعرفة 

C. . توليد املعرفة 

D. . تطبيق املعرفة 

 ظير إدارة املعرفة ما نسبته :تشكل قاعدة املعرفة كأحد منا 

A. 50% 

B. 80% 

C. 30% 

D. 20 % 

 توزع االختصاصات داخل املنظمة وتقع سياسة إداره املعرفة في املنظمة ضمن مهام:

A. . اإلدارة العليا 

B. . اإلداره الوسطى والدنيا 

C. . اإلدارة الدنيا 

D. اإلدارة الوسطى 

 املعرفة في املنظمة هيالجهه التي تصنع سياسة إدارة 

A.  إداري وهو اإلدارة العالياأعلى مستوى 

B. اإلدارة الوسطى والدنيا 

C. أدنى مستوى إداري وهو اإلدارة الدنيا 

D. اإلدارة الوسطى 

 باملنظمات وذلك : تهتم اإلدارات العليا بإدارة املعرفة 

A.  ألن طبيعتها تتطلب ذلك 

B.  لرغبة اإلدارة العليا في اإلشراف عليها 

C.  لنمط وطبيعة القيادات في اإلدارة العليا  

D.  لحاجاتهم ملعرفة املزيد عن هذة اإلدارة 

 تخلتف اآلراء في توزيع املدراء على اإلدارات إال أن اإلداره الفعالة للمعرفه يلزمها مديرون :

A. . للموارد البشرية 

B. . للمعرفة 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. . لإلدارة الهندسية 

D. . لإلنتاج 

 الفعاله للمعرفة إلىتسعى املنظمات لبلوغ اإلدارة 

A.  البشريةتعيين مديرون للموارد 

B. تعيين مديرون للمعرفة 

C. تعيين مديرون لإلدارة الهندسية 

D. تعيين مديرون لإلنتاج 

 تتعدد مقومات املدير الناجح إال إن أهم مقومات نجاح مديرو إدارات املعرفة هو 

A. الشخصية القيادية 

B. .مهارة االتصال 

C. مهارة البحث والتفكير 

D. . إنكار الذات 

 الصفات واملهارات منيحتاج مديروا املعرفة إلى العديد 

A. إال أن أهمها الشخصية القيادية 

B. إال أن أهمها مهارة اإلتصال 

C. إال أن أهمها مهارة البحث والتفكير 

D. إال أن أهمها إنكار الذات 

 تعتبر إكثر املداخل لتحسين املعرفة هي التي يقوم توصيفها من

A. .اإلدارة الدنيا 

B. .اإلدارة العليا 

C. .اإلدارة العليا والدنيا 

D.  الوسطى .اإلدارة 

 يعتبر وصول املنظمة إلى املعرفة :

A. نقطة النهاية 

B. . نقطه البداية 

C. .نقطة التوازن 

D. .نقطة املشاركة 

 الوصول للمعرفةتسعى كل املنظمات إلى 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

A. وتعتبر ذلكـ نقطة النهاية 

B. وتعتبر ذلكـ نقطة البداية 

C.  وتعتبر ذلكـ نقطة التوازن 

D. وتعتبر ذلكـ نقطة املشاركة 

 مثل : املعرفة يالوصول إلى 

A.  نقطة الوصول لتفوق املنظمة 

B.  بداية الطريق لتفوق املنظمة 

C. بداية تشارك العمال للمعرفة 

D.  تفوق املنظمة على منافسيها 

 عندما تريد املنظمة بناء استراتجية إدارة املعرفة في املنظمة البد من 

A. . االخذ برسالة املنظمة حتى تنطلق الألمام 

B. ظمة .تكامل االستراتجية مع رسالة املن 

C. . األهتمام ببنود الخطة وعدم النظر ألي ش يء أخر 

D. . كل ما سبق 

 استراتيجية إدارة املعرفة في املنظمةتدركـ املنظمة أنة عند صناعة 

A. البد من تجاهل رسالة املنظمة حتى تنطلق إلى األمام 

B. البد من تكامل اإلستراتيجية مع رسالة املنظمة 

C. لنظر ألي ش يء آخرالبد من اإلهتمام ببنود الخطة وعدم ا 

D. كل ما سبق 

 تنظر املنظمة ألدارة املعرفة على أن مردودها أعلى من تكلفتها بالرغم من عملها أن ..  

A.  من مبادئ إدارة املعرفة أنها مكلفة 

B.  من مبادئ ادارة املعرفة أنها غير مكلفة 

C.  من مبادئ إدارة املعرفة أنه تكلفتها متساويـه 

D.  ننظر للتكلفـة من مبادئ ادارة املعرفة أال 

 عندما يتم املزج بين التكنولوجيـا والعناصر البشـرية املتميـزة يمكننا القول أن ... 

A.  إدارة فعالة للموارد البشرية 

B. إدارة متميزة للتكنولوجيـا 

C.  إدارة فعالـة للمعرفة 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

D.  إدارة للمعلومـات متمكنـة 

 عندما تضع املنظمـة خرائط للمعرفة   

A.  ة املوارد البشريةتزاد الفائدة من ادار 

B.  تزداد الفائدة من ادارة املعرفة 

C. تزداد الفائدة من ادارة تكنولوجيا املعلومات 

D. تزداد الفائدة من نظم املعلومات الجغرافيـا 

 يعتبر أمر غير طبيعي لكنـه ضروريا أن يكون باملنظمـة 

A. ستثمار للمعرفة إ 

B.  تشارك في املعرفة 

C.  تهيئة املعرفة 

D.  تناغم في املعرفه 

 " العمل املستمر " شرط أساس ي وضروري  

A.  لتميز البيانات 

B. لتميز املعلومات 

C. لتميز املعرفة 

D. لتميز إدارة املعرفة 

 تسعى املنظمة الراغبة في التميز لالستحواذ على املعرفة بكل قوة من :  

A.  . داخل املنظمة فقط 

B.  . خارج املنظمة فقط 

C.  . 
ً
 من داخل املنظمة وخارجها معا

D. نافسيها .من قلب شركات م 

 تسمى :  
ً
 عند الحفاظ على املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة معا

A.  . استراتيجية استغالل املعرفة 

B.  . استراتيجية اقتناص املعرفة 

C.  . استراتيجية االحتفاظ باملعرفة 

D.  . استراتيجية التركيز على املعرفة 

 عند استغالل املعرفة داخل املنظمة وخارجها تسمى : 

A. استغالل املعرفة .  استراتيجية 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B.  . استراتيجية اقتناص املعرفة 

C.  . استراتيجية االحتفاظ باملعرفة 

D. . استراتيجية التركيز على املعرفة 

  تدرك كل املنظمات التي لديها ادارات للمعرفة اهميتها لذلك تتعامل معها 

A. . بالرغم من كونها التتواجد في الهيكل التنظيمي 

B.  ن تكلفة عاليةإبالرغم من . 

C.  . بالرغم من صعوبه السيطره على مكوناتها االساسيه 

D. بالرغم من مردودها اليمكن مقارنته بتكلفته  . 

 للوصول الى اعلى مردود من إدارة املعرفة ينبغي   

A. . الحاقها بإدارة املوارد البشريه ملعرفتهم التامه بكل موظفي الشركة 

B. تخصيص مديرين للمعرفة . 

C. لشركه الرتباطها الوثيق بها .داره التقنيه باإالحاقها ب 

D. . تخصيص مديرين للموارد البشريه على درجه عاليه من الكفاءه 

 نكار الذات هي أعلى درجات سمو النفس البشرية ونعتبرها في ادارة املعرفة   إ

A.  هم مقومات تصنيف املعلومات  .أمن 

B.  هم مقومات تصنيف وتحليل البيانات.أمن 

C.  الداره.هم مقومات تصنيف اقسام اأمن 

D.  هم مقومات نجاح افرادها .أمن 

 التحسين في عمليات البحوث وتطوير املنتج والتسعير ..الخ يصب 

A. .بشكل مباشر في تخطيط اداره املعرفه 

B. .بشكل مباشر في تنظيم اداره املعرفه 

C. .بشكل مباشر في توجيه اداره املعرفه 

D. .بشكل مباشر في تحسين اداره املعرفه 

 : ي أي منظمة إلى  فتسعى إدارة املعرفة 

A.  بلوغ  القمة بها وتصبح على رأس منافسيها 

B.  بلوغ القمة بها وتظل فيها 

C.  بلوغ القمة بها وتظل في التحسين املستمر لضمان ذلك 

D. بلوغ القمة بها وأخذ مهلة للراحة لتستكمل املسير 

 :بدع يتطلب العمل املعرفي امل

A. لوسطى والدنيا.اكبر تدخل ممكن من االداره العليا في االداره ا 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. .اقل تدخل ممكن من االداره العليا في االداره الوسطى والدنيا 

C. .التوازن في تدخل  االداره العليا في االداره الوسطى والدنيا 

D. .تجاهل االداره العليا ملا يجري في االداره الوسطى والدنيا 

 ن  تبحث املنظمة وبشكل مباشر عند صياغة استراتيجية ادارة املعرفة فيها ع

A. .املعرفه الصريحة 

B. . امليزة التنافسية لديها 

C.  .املعرفه الصريحة 

D. .املعرفه الشاملة 

 تكامل إستراتيجية املعرفة تعني .. 

A. .توافق عمليات ادارة املعرفة مع احدث الطرق االنتاجية الحديثة 

B. .توافق رأس املال مع التكنولوجيا املستخدمة 

C. يتها .توافق رسالة املنظمة ورؤيتها مع استراتيج 

D. .توافق رأس املال مع الخبراء لديها 

 

 

 ) الحل من الرسمة( من خالل :القيمة إلى عالية القيمة تحول املعرفة داخل املنظمة من منخفضة 

A.  تقديم تسهيالت من املنافسين الذين لديهم خبرة في املجال 

B. تقديم تسهيالت من داخل املنظمة 

C.  البحث عن تسهيالت بنكية تكفل ذلك 

D.  عن املتحمسين لألفكار الجديدة للمعرفة البحث 

 إدارة املعرفة , علينا أن ندرك : لفهم دوافع األفراد عند أدائهم لعمليات 

A. من الهدوء والتسامح باملنظمة .إ 
ً
 ن صناع املعرفة ينشرون جوا

B. من إنكار الذات .إ 
ً
 ن صناع املعرفة ينشرون جوا

C. إ 
ً
 من عدم القدرة على التنبؤ.ن صناع املعرفة  يصنعون الفوض ى ويشيعون جوا

D. ن صناع املعرفة يصنعون اإلستقرار في املكان إ 

 من املنظمة يصنف على أنه :املعرفة الناتجة الطلب املنطقي على 

A. . من العوامل الداخلية املؤثرة في استخالص املعرفة 

B. . من العوامل الداخلية املؤثرة في سلوك صناع املعرفة 

C.  ة في صناعة التكنولوجيا باملنظمة .من العوامل الداخلية املؤثر 

 لثالثةالـمـحاضـرة ا
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

D. . من العوامل الداخلية املؤثرة على إدارة املعرفة 

 :املؤثرة ع إدارة املعرفة من العوامل الداخليـة  

A.  الطلب على املعرفة من منافس ي املنظمـة 

B.  الطلب على املعرفة من مودري املنظمة 

C.  الطلب على املعرفة من عمالء املنظمة 

D. ى املعرفه الناتجة من املنظمـةالطلب املنطقي عل 

  : الخارج على إدارة املعرفة من العوامل التي ال يمكن تجاهلها  واملؤثرة من 

A. الحوافز التي يتم رصدها لصناع املعرفة باملنظمة 

B. التشريعات الضابطة التي تسنها إدارة املعرفة إلدارة شؤونها 

C. ة اللوائح والقوانين التي تصدرها اإلدارة عليا املنظم 

D.  القواعد والتشريعات التي تحكم عملية نقل املعرفة بين املنظمات 

 يستخدم مؤشر مرونة املنظمة في استخدام قواعد املعرفة للحكم عليها , فكلما زادت املرونة :

 كلما زادت مرونة املنظمة في إستخدام قواعد املعرفة : -1

A. كلما كانت الشركة أكثر نجاحا في املستقبل 

B.  تعرضا للفشل في املستقبلكلما كانت أكثر 

C. كلما صعب عليها التقدم في أتجاه املعرفة 

D. ال ش يء مما سبق 

 في املستقبل : 
ً
 تكون الشركة أكثر نجاحا

A.  . كلما زادت مرونة املنظمة في استخدام قواعد املعرفة 

B.  . كلما ثبتت مرونة املنظمة في استخدام قواعد املعرفة 

C. واعد املعرفة . كلما قلت مرونة املنظمة في استخدام ق 

D. .كلما حاولت التقدم في اتجاه املعرفة 

 قواعد املعرفة يعني : زيادة مرونة املنظمة في استخدام 

A. . في املستقبل 
ً
 أن الشركة تكون أكثر نجاحا

B. . للفشل في املستقبل 
ً
 أن الشركة تكون أكثر تعرضا

C. . صعوبة التقدم في اتجاه املعرفة 

D. . ال ش ئ مما سبق 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

  :إستخدام قواعد املعرفة ونة املنظمة في كلما زادت مر 

A.  في املستقبل 
ً
 كلما كانت الشركة أكثر نجاحا

B.  كلما كانت الشركة أكثر تعرضا ً للفشل في املستقبل 

C.  كلما صعب عليها التقدم في إتجاة املعرفة 

D.  كلما صعب عليها منافسة الخصوم في السوق 

 : ملعرفة هو ااملنظمة في ادارة كبر التحديات التي تقابل أمن 

A.  تشارك املعرفه بين افرادها. و  الرغبة في االحتفاظ باملعرفة والرغبة في نشر 

B. .الرغبة في الحصول على موارد بشريه والرغبه في تطويرها 

C. .الرغبة في تقنين العمل والرغبة في تطوير العمل 

D. .الرغبة في تطوير املعرفة والرغبة في تحفيز العمال 

 ناك خطوات مبدئية قابلة للتطبيق للكثير من املنظمات   لتطبيق ادارة املعرفة ه

A. .تحديد املعرفة الالزمة ثم تحديد املوجود منها ثم املراجعة للتحسين عليها 

B. .تحديد املعرفه ثم مراجعه قوائم املعرفه للتحسين عليها 

C. .تحديد املتوفر من املعرفه ثم مراجعه القوائم للتحسين عليها 

D. ثم تحديد املوجود منها. تحديد املعرفه الالزمه 

 البشرية ولكنهما يتفقان في : إدارة املوارد املعرفية ليست كإدارة املوارد 

A.  إستقطاب وإختيار املوارد البشرية 

B.  إهتمامهما بإدارة حقوق امللكية الفكرية 

C.  طرق التعيين باملنظمة 

D.  طرق تقويم األفراد ومحاسبتهم 

 

 

 

 :عبارة عنفي املنظمة  فجوة املعرفة 

A. فجوة داخلية نركز فيها على نقاط القوة ونقاط الضعف في املنظمة 

B. فجوة خارجية نركز فيها على الفرص والتهديدات التى تتعرض لها املنظمة 

C. كال من الفجوة الداخلية والفجوة الخارجية 

D. سمات التتعلق بالبيئة الداخلية وال البيئة الخارجية 

 رابعةالـمـحاضـرة ال
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 ي :معاناة املنظمة من فجوة املعرفة تتمثل ف

A. . فجوة في نقاط القوة ونقاط الضعف في املنظمة 

B. . فجوة في الفرص والتهديدات التي تتعرض لها املنظمة 

C. كال من الفجوة الداخلية والفجوة الخارجية . 

D. . سمات ال تتعلق بالبيئة الداخلية وال البيئة الخارجية 

 تحدد إدارة املعرفة باملنظمة فجوة املعرفة من خالل :

A.  نركز فيها على نقاط القوة ونقاط الضعف في املنظمةفجوة داخلية 

B. فجوة خارجية نركز فيها على الفرص والتهديدات التى تتعرض لها املنظمة 

C. كال من الفجوة الداخلية والفجوة الخارجية 

D. سمات منتقاه تتعلق بالبيئة الداخلية والبيئة الخارجية 

 في املنظمة هي: للمعرفةالفجوة الداخلية 

A. ألداء الفعلي واألداء املمكنالفرق بين ا 

B. الفرق بين األداء الفعلي و األداء املستهدف 

C. الفرق بين األداء املمكن واألداء املستهدف 

D. محصلة األداء الفعلي للمنظمة 

 تحسب الفجوة الداخلية للمعرفة في املنظمة :

A. . من خالل الفرق بين األداء الفعلي واألداء املمكن 

B. لفعلي واألداء املستهدف . من خالل الفرق بين األداء ا 

C.  . من خالل الفرق بين األداء املمكن واألداء املستهدف 

D. . من خالل محصلة األداء الفعلي 

 تحسب إدارة املعرفة باملنظمة الفجوة الداخلية للمعرفة من خالل :  

A. الفرق بين األداء الفعلي واألداء املمكن 

B. الفرق بين األداء الفعلي و األداء املستهدف 

C. رق بين األداء املمكن واألداء املستهدفالف 

D. محصلة األداء الفعلي للمنظمة 

 للمعرفة في املنظمة هي: الفجوة الخارجية 

A. الفرق بين املتاح واملمكن 

B. الفرق بين املمكن والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. الفرق بين املتاح والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

D. ء املمكن للمنظمةمحصله األدا 

 للمعرفة في املنظمة :تحسب الفجوة الخارجية 

A. . من خالل الفرق بين املتاح واملمكن 

B. . من خالل الفرق بين املمكن والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

C. . من خالل الفرق بين املتاح والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

D.  للمنظمة .من خالل محصلة األداء املمكن 

 تحسب إدارة املعرفة باملنظمة الفجوة الخارجية للمعرفة من خالل :   

A. الفرق بين املتاح واملمكن 

B. الفرق بين املمكن والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

C. الفرق بين املتاح والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

D. محصله األداء املمكن للمنظمة 

 القدرات املعرفية بــ :ات مراجعة تبدآ إجراء    

A. . تقييم مخزون املعرفة 

B. . بالحصول على املعرفة الضمنية 

C.  بتحديد املعرفة عند األفراد الذين لديهم التغذية الراجعة من العمالء 

D. تبدأ بالبحث عن الفرص وتجنب التهديدات 

 القدرات املعرفية :أول إجراءات مراجعة      

A. ة .تبدأ بتقييم مخزون املعرف 

B. . تبدأ بالحصول على املعرفة الضمنية 

C. . تبدأ بتحديد املعرفة عند األفراد الذين لديهم التغذية الراجعة من العمالء 

D. . تبدأ بالبحث عن الفرص وتجنب التهديدات 

 :كي نحدد بدقة القدرات الذاتية للمعرفة في املنظمة نبحث عن الفجوة من خالل 

A. اتستطيع فعله املنظمه .الفرق بين ماتتيحه البيئة فعال وم 

B. .الفرق بين ماتستطيع املنظمة فعله ومايجب ان تفعله 

C. . وما تستطيع عمله 
ً
 الفرق بين ماتعملُه املنظمة فعال

D. .الفرق بين امكانيه املنظمة وماتستطيع به التاثير في قياده بيئه املعرفه 

 :ة من خالللكي نحدد بدقة امكانيات التطور الداخلية في املنظمة نبحث عن الفجو 

A. .وماتستطيع فعله املنظمة 
ً
 الفرق بين ماتتيحه البيئة فعال
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B. .الفرق بين امكانيه املنظمه وماتستطيع به التاثير في قياده بيئه املعرفة 

C.  الفرق بين ماتستطيع املنظمه فعله ومايجب ان تفعله 

D. .الفرق بين ماتعمله املنظمه فعال وما تستطيع عمله 

 وتجنب التهديدات نبحث عن فجوة من : نظمة إلقتناص الفرص لكي نحدد مدى جاهزية امل

A.  
ً
 وماتستطيع فعلة املنظمة الفرق بين ماتتيحة البيئة فعال

B.  الفرق بين إمكانية املنظمة وماتستطيع به التأثير في قيادة بيئة املعرفة 

C. الفرق بين ماتستطيع املنظمة فعله وما مايجب أن تفعله 

D. عال وماتسطيع عمله الفرق بين ماتعمله املنظمة ف 

 : يعتبر الجزء الحيوي في منهجية ادارة املعرفة هو 

A. . مراجعة القدرات املعرفية 

B. . مراجعة التعينات التي تمت في اداره املعرفه 

C. .مراجعة التقنيات املتوفرة والتي تملكها الشركه ملكية تامة 

D. .مراجعة االنظمه واللوائح الظابطة لعمل اداره املعرفة 

 : ولى في مراجعة القدرات املعرفية في أي منظمه منالخطوه اال 

A. .من مستودعات املعرفة 
ً
 وفيرا

ً
 مراجعة التوثيق لتحديد من يملكون مقدارا

B. . البحث عن الفرص وتقييم البيانات 

C. .الحصول على املعرفه الضمنيه باستخدام التكنولوجيا 

D. قيم مخزون املعرفه لديها.ت 

 ظمة في مراجعة القدرات املعرفية فإنها تبدأ من :عندما ترغب إدارة املعرفة باملن 

A. تقييم مخزون املعرفة 

B. الحصول على املعرفة الضمنية 

C. تحديد املعرفة عند األفراد الذين لديهم التغذية الراجعة من العمالء 

D. البحث عن الفرص وتجنب التهديدات 

 من أهداف مراجعة القدرات املعرفية :

A. لمعرفة فقطالتزود بالحالة الفعلية الكمية ل 

B. التزود بالحالة الفعلية الكيفية للمعرفة فقط 

C. التزود بالحالة الفعلية من املقادير الكمية والكيفية للمعرفة املتوفرة 

D. . الش ي مما سبق 
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1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 أهداف عديدة منها :ملراجعة القدرات املعرفية  

A. . الوقوف على الحالة الفعلية الكمية للمعرفة فقط 

B. ة الكيفية للمعرفة فقط .الوقوف على الحالة الفعلي 

C. . الوقوف على الحالة الفعلية من املقادير الكمية والكيفية للمعرفة املتوفرة 

D.  ش يء مما سبق .ال 

 تهدف املنظمة عند إجراء مراجعة القدرات املعرفية إلى :   

A. التزود بالحالة الفعلية الكمية للمعرفة 

B. التزود بالحالة الفعلية الكيفية للمعرفة 

C. لحالة الفعلية من املقادير الكمية والكيفية للمعرفة املتوفرةالتزود با 

D. بناء القدرات النوعية باملنظمة 

 لوظيفة املعرفة يعني :التحليل الحرج 

A. . تحديد املجاالت األكثر إنتاجا للمعرفة 

B. . في املعرفة 
ً
 تحديد املجاالت األكثر فشال

C. . في املعرفة 
ً
 تحديد املجاالت األكثر نجاحا

D. جاالت األكثر حساسية للمعرفة .تحديد امل 

 لوظيفة املعرفة وهو :تقوم املنظمة بعمل التحليل الحرج 

A. . يعني تحديد املجاالت األكثر إنتاجا للمعرفة 

B. . في املعرفة 
ً
 يعني تحديد املجاالت األكثر فشال

C.  في املعرفة 
ً
 يعني تحديد املجاالت األكثر نجاحا

D. عرفةيعني تحديد املجاالت األكثر حساسية للم 

 تجري املنظمة العديد من التحليالت ومنها التحليل الحرج لوظيفة املعرفة وهو يعني

A. تحديد املجاالت األكثر إنتاجا للمعرفة 

B. تحديد املجاالت األكثر فشال في املعرفة 

C. تحديد املجاالت األكثر نجاحا في املعرفة 

D. تحديد املجاالت األكثر حساسية للمعرفة 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 التنظيمي والتأكد من :النظر في الهيكل عرفية للمنظمة ضرورة ضمن مراجعة القدرات امل

A. . تدفق األفكار واملعرفة 

B. . يضمن املشاركة واستخدام املعرفة 

C. . أنه يشجع ام يعيق االبتكار 

D. . مدى تواجد الفكر املعرفي بالهيكل 

 من مراجعة الهيكل التنظيمي ضمن مراجعه القدرات املعرفية للمنظمـة يحتم علينا التاكد 

A. مدى تدفق األفكار واملعرفة 

B.  يضمن املشاركة وأستخدام املعرفة 

C.  أنه يشجع أم يعيق األبتكار 

D. مدى تواجد الفكر املعرفي بالهيكل 

 الفجوة الحقيقية للمعرفة في املنظمة هي :  

A.  . الفجوة الداخلية 

B.  . الفجوة الخارجية 

C.  . من الفجوة الداخلية والفجوة الخارجية 
ً
 كال

D.  املنظمة واملنافسينالفجوة بين 

 للمنظمة ثالث مستويات للتعامل مع بيئتها الداخلية للمعرفة, في املنظمة : 

A.  . الفجوة بين األداء الفعلي واألداء املمكن 

B.  . الفجوة بين األداء الفعلي واألداء املستهدف 

C.  . الفجوة بين األداء املمكن واألداء املستهدف 

D.  . محصلة األداء الفعلي للمنظمة 

 لمنظمة ثالث مستويات للتعامل مع بيئتها الخارجية, والفجوة الخارجية  للمنظمة : ل 

A.  . الفجوة بين املتاح واملمكن 

B.  . الفجوة بين املمكن والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

C.  . الفجوة بين املتاح والقدرة على صناعة الفرص وتجنب التهديدات 

D.  محصلة األداء املمكن للمنظمة . 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 عن الفجوة من خالل : لكي نحدد إمكانية املنظمة في التأثير في البيئة الخارجية نبحث 

A. الفرق بين ماتتيحة البيئة فعال وماتستطيع فعلة املنظمة 

B.  الفرق بين إمكانية املنظمة وماتستطيع به التأثير في قيادة بيئة املعرفة 

C. تفعله الفرق بين ماتستطيع املنظمة فعله وما مايجب أن 

D.  الفرق بين ماتعمله املنظمة فعال وماتسطيع عمله 

 تعتبر خطوة تقييم مخزون املعرفة :   

A.  . أول مراحل مراجعة القدرات املعرفية 

B.  . الخطوة الثانية في مراجعة القدرات املعرفية 

C.  . الخطوة الثالثة في مراجعة القدرات املعرفية 

D.  . آخر مراحل مراجعة القدرات املعرفية 

 عتبر التزود بالحالة الفعلية من املقادير الكمية والكيفية للمعرفة املتوفرة : ي  

A.  . من أهداف استراتيجية االحتفاظ باملعرفة 

B.  . من أهداف استراتيجية استغالل املعرفة 

C.  . من أهداف مراجعة القدرات املعرفية 

D.  . من أهداف استراتيجية التمكين للمعرفة 

 ثر حساسية للمعرفة أبرز نتائج : يعتبر تحديد املجاالت األك

A.  . تحليل عيوب الوظيفة 

B.  . تحليل مميزات الوظيفة 

C.  . تحليل الوظيفة 

D. . التحليل الحرج للوظيفة 

 لوظيفة املعرفة " وهي تعني : من الطرق املختلفة لتحليل املعرفة " التحليل الحرج 

A.  تقييم الوضع الراهن للمعرفة 

B. مل معرفة تفاصيل املعرفة وكثيفة الع 

C.  تحليل املجاالت األكثر حساسية للمعرفة 

D.  توفير نظرة شاملة لتغيرات املعرفة 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 

 

 

 املعرفية : القدرات في مراجعة األداة املستخدمة 

A. . املالحظة املباشرة 

B.  االستبيان. 

C. . الزيارات امليدانية 

D. حلقات النقاش 

 الطريقة املثلى في مراجعة القدرات املعرفية في املنظمات هي:

A.  العمل.ورشة 

B. االستبيان. 

C. .املراجعات املستندية 

D. .املالحظة املباشرة 

 تستخدم املنظمات العديد من األدوات إال أن األداة املستخدمة في مراجعة القدرات املعرفية هي :

A. املالحظة املباشرة 

B. االستبيان 

C. الزيارات امليدانية 

D. حلقات النقاش 

 ات املعرفيه أفضل األدوات التي يمكن أستخدامها في مراجعه القدر 

A.  املالحظه املباشرة 

B. األستبيان 

C. الزيارات امليدانيه 

D. حلقات النقاش 

 

 

 

 

 لخامسةالـمـحاضـرة ا
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1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 

 

 

 أول وأكثر 
ً
   املعرفة:في إدارة االبتكارات نجاحا

A. . نماذج املعرفة 

B. . إدارات املعرفة 

C. . خرائط املعرفة 

D. ) أ ( و ) ب ( . 

  واالكثر االبرز  النجاح يعد
ً
 املعرفة ادارة في ابتكارا

A. ة الضمنية نماذج املعرف 

B.  نماذج املعرفة الصريحة 

C. . خرائط املعرفة 

D.  نماذج املعرفة العميقة 

 يصف الخبراء في إدارة املعرفة أول و أكثر االبتكارات نجاحا في إدارة املعرفة :

A. نماذج املعرفة 

B. إدارات املعرفة 

C. خرائط املعرفة 

D. ()أ( و )ب 

 :املعرفة عليها أن  لكي تبني املنظمة أطلس 

A. طاتتنش ئ االرتبا 

B. . إيجاد الفهم املبدئي بين جهات االرتباط 

C. . يتشارك العمال املعرفة 

D. . ) أ ( و ) ب ( 

 املعرفة عليها أن : لكي تبني املنظمة أطلس 

A. تنش ئ االرتباطات 

B. يتواجد الفهم املبدئي بين جهات االرتباط 

C.  يتشارك العمال املعرفة 

 لسادسةالـمـحاضـرة ا
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1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

D. اطتنش ئ االرتباطات وايجاد الفهم املبدئي بين جهات االرتب 

 عندما ترغب املنظمة في بناء أطلس املعرفة عليها أن

A. تنش ئ االرتباطات 

B. إيجاد الفهم املبدئي بين جهات االرتباط 

C. يتشارك العمال املعرفة 

D. )أ( و )ب( 

 عندما ترغب املنظمة في بناء أطلس املعرفة عليها أن

A. تنش ئ االرتباطات 

B. إيجاد الفهم املبدئي بين جهات االرتباط 

C. رفةتحديد عمال املع 

D.  تنش ئ االرتباط وتحدد الجهات املناطة به 

 )مكرر(  املعرفة بينيربط أطلس 

A. . وثائق الشركة 

B. . خرائط العمليات 

C. . شجرة التساؤالت التي تحدد احتياجات العميل 

D. . ) أ ( و ) ب ( و ) ج ( 

 يربط أطلس املعرفة في املنظمة :

A. . وثائق الشركة وخرائط العمليات 

B. ات العميل .خرائط العمليات واحتياج 

C. . احتياجات العميل ووثائق الشركة 

D. الوثائق وخرائط املعرفة وحاجات العميل . 

 تلجأ املنظمة إلى بناء أطلس املعرفة حتى تتمكن من الربط بين :

A. وثائق الشركة 

B. خرائط العمليات 

C. شجرة التساؤالت التي تحدد احتياجات العميل 

D. )أ( و )ب( و )ج( 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 :  ة من بأنه مجموعيعرف أطلس املعرفة 

A.  خرائط املعرفة املتصلة الحلقات بشكل وافر ووثيق 

B.  خرائط املعرفة املنفصلة عن بعضهما البعض 

C.  خرائط املعرفة املتباينة عن بعضهما البعض 

D.  خرائط املعرفة الواضحة والتي تخص كل قسم بشكل منفرد 

 : فة املعر أطلس  لتكوينالعملية لخطوات من ا

A. خرى .نشر نتائج االجتماعات للتحض
ُ
 ير ملناقشات أ

B. . خرى
ُ
 عدم نشر االجتماع للتحضير ملناقشات أ

C. . الحذر في التعامل مع نتائج االجتماعات من أفراد املنظمة 

D. . عدم الحذر في التعامل مع نتائج االجتماعات من أفراد املنظمة 

 يعتبر نشر نتائج األجتماعات للتحضير ملناقشات أخرى  

A. لس املعرفة من الخطوات العملية لتكوين أط 

B. من الخطوات العملية لتكوين نماذج املعرفة 

C.  منا لخطوات العملية لتكوين األصول املعرفية 

D. من الخطوات العملية لتكوين إدارة املعرفة 

 

 من الخطوات العملية لتكوين اطلس املعرفة 

A. . مراجعته بحسب ماتراه االدارة العليا 

B. . مراجعته كلما اقتض ى االمر 

C. ثابته صحيحه التتحرك عنها املنظمة. تاسيسة على قواعد 

D.  اخضاعه دائما للتحسين املستمر 

  :املعرفة على يعتمد نجاح أطلس 

A.  قدرات صناع املعرفة باملنظمة 

B.  االستخدام الفعال للمعرفة 

C.  التشارك واالستخدام الفعال للمعرفة 

D.  عدم التشارك واالستخدام الفعال للمعرفة 

 وإن يحدث : يتم تكوين أطلس املعرفة باملنظمة

A. . بشكل دوري من خالل التحسين املستمر 
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1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. . بما ال يزيد ثالث مرات 

C. . مرة كل سنة 

D. مرة واحدة فقط في عمر املنظمة 

 يتطلب تكوين أطلس املعرفة باملنظمة أن يتم ذلك :

A. . بشكل دوري من خالل التحسين املستمر 

B. . بشكل دوري في العام األول 

C. . مرتين كل سنة 

D.  عمر املنظمة .مرة واحدة فقط في 

 تبنى املنظمة أطلس املعرفة وتحرص على أن يحدث :

A. بشكل دوري من خالل التحسين املستمر 

B. بما اليزيد عن ثالث مرات 

C. مرة كل سنة 

D. مرة واحدة فقط في عمر املنظمة 

 منها لبلوغ أهدافها, على أن يتم ذلك:تتوجه املنظمة إلى تكوين أطلس املعرفة سعيا 

A. تمر وبطريقة دورية.من خالل التحسين املس 

B. .بما ال يزيد عن ثالث مرات في عمر املنظمة 

C. .مرة كل سنة 

D. .مرة واحدة فقط في عمر املنظمة 

 في حالة الشركات متعددة الجنسية:

A. تفكر دائما في أطلس املعرفة 

B.  عالقة لها بإدارة املعرفة 

C. تحتاج إلى أطلس املعرفة 

D. ال تحتاج إلى أطلس املعرفة 

 الجنسية تكون : دة الشركات متعدفي حالة 

A. . الحاجة الى أطلس املعرفة ملحة 

B. . الحاجة الى أطلس املعرفة غير ملحة 

C. . الحاجة أو عدم الحاجة إلى أطلس املعرفة متساوية 

D. . الحاجة الى أطلس املعرفة منعدمة 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 خالل من املعرفة أطلس مع الجنسيات متعددة الشركات تتعامل

A. تطويره في الدائم التفكير. 

B. بدايته عند تطويره في لدوريا التفكير. 

C.  التحسين املستمر 

D. إليه تتطرق  ال وبالتالي جدواه بعدم له رؤيتها. 

 تعتبر حالة الشركات متعددة الجنسية من الحاالت التي :

A. تفكر دائما في أطلس املعرفة 

B. ال عالقة لها بإدارة املعرفة 

C. تحتاج إلى أطلس املعرفة 

D. التحتاج إلى أطلس املعرفة 

 عصرية خاصة لذلك فهي:ات متعددة الجنسية ظاهرة تعتبر الشرك

A. .شركات تفكر دائما في صناعة أطلس للمعرفة 

B. .شركات ال تفكر في إدارة املعرفة بطريقة جدية 

C. .شركات تحتاج إلى صناعة أطلس املعرفة 

D. .شركات ال تحتاج إلى صناعة أطلس املعرفة 

 املعرفة في حالة : )مكرر(التحتاج املنظمة إلى أطلس 

A. ملواقف التى تحتاج إلى فهم وإدارك املواقف والرغبة في االستيعاب 

B. املواقف التي تلهب املشاعر وتحرك الرغبة في التطوير واالبتكار 

C. املواقف التي تعتمد بشكل أساس ي على الحكم املوضوعي و املتضمن صراعات 

D. املواقف الحذرة والتي تعتمد على فهم األحداث بطريقة جيدة 

 التطرق إلى أطلس املعرفة في حالة : من غير املجدي

A. . املشكالت التي تحتاج إلى فهم وإدراك املواقف 

B. . املشكالت التي تلهب املشاعر 

C. . املشكالت التي تعتمد بشكل أساس ي على الحكم املوضوعي 

D. . املشكالت الحذرة والتي تعتمد على فهم األحداث بطريقة جيدة 

 للمنظمات 
ً
 ال نحتاجة في حالةأننا  إال يعتبر أطلس املعرفة هاما

A. األمور التي تحتاج إلى فهم وإدراكـ املواقف والرغبة في اإلستيعاب 

B. األمور التي تلهب املشاعر وتحركـ الرغبة في التطوير واإلبتكار 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. األمور التي تعتمد بشكل أساس ي على الحكم املوضوعي واملتضمن صراعات 

D.  يقة جيدةاألمور الحذرة والتي تعتمد على فهم األحداث بطر 

 تكون :فهم العميل في املنظمات التي تعتمد املعرفة فيها على 

A. . الحاجة الى أطلس املعرفة ملحة 

B. . الحاجة الى أطلس املعرفة غير ملحة 

C. . الحاجة أو عدم الحاجة إلى أطلس املعرفة متساوية 

D. . الحاجة الى أطلس املعرفة منعدمة 

 تنعدم الحاجة إلى اطلس املعرفة في 

A. التي تحتاج إلى أبتكار في طرق العمل املنظمات 

B.  املنظمات التي تحتاج إلى أبداع في الوسائل 

C.  املنظمات التي تعتمد على التكنولوجيـا 

D. املنظمات التي تعتمد املعرفة فيها على فهـم العميل 

 اطلس املعرفة في : التحتاج املنظمة الى 

A.  حالة أن يكون عملها قائم على فهم العميل 

B.  عملها قائم على تقنية الحاسب اآللي حالة أن يكون 

C.  حالة أن يكون عملها قائم على تدقيق االآلت الحديثة 

D.  . حالة أن يكون عملها قائم على تدقيق األعمال قبل تنفيذها 

 املعرفة غير فعال هي : )مكرر(من املشكالت التى قد تجعل أطلس 

A. التركيز على العملية أكثر من املنتج 

B. كثر  من العمليةالتركيز على املنتج أ 

C. التركيز على العمليات املؤدية إلى املعرفة 

D. التركيز على بعض العمليات و ترك البعض لحين التفرغ لها 

 من األمور التي تجعل أطلس املعرفة وجودة كعدمه هي :

A. . العمل على املنتج أكثر من العملية 

B. . العمل على العملية أكثر من املنتج 

C. إلى املعرفة . العمل على العمليات املؤدية 

D. . العمل على بعض العمليات وترك البعض لحين التفرغ لها 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 في املنظمات إال أنه قد يكون غير فعاليعتبر أطلس املعرفة أسلوبا فعاال إلدارة املعرفة 

A. في حالة التركيز على املنتج أكثر من العملية 

B. في حالة التركيز على العملية أكثر من املنتج 

C. العمليات املؤدية إلى املعرفة في حالة التركيز على 

D. في حالة التركيز على بعض العمليات وتركـ البعض لحين التفرغ لها 

 يتم التعامل مع االجتماعات عند تكوين أطلس املعرفة من خالل :

A. . تعميم نتائج االجتماعات 

B. . عدم التعميم لنتائج أطلس املعرفة 

C. . الحذر في التعامل مع نتائج االجتماعات 

D. ر في التعامل مع نتائج االجتماعاتعدم الحذ 

 تعتبر خرائط املعرفة :  

A.  في إدارة املعرفة 
ً
 أول األبتكارات نجاحا

B.  أكثر األبتكارات في إدارة املعرفة 

C.  أول وأكثر األبتكارات نجاحا في إدارة املعرفة 

D.  آخر االبتكارات في إدارة املعرفة 

 

 األساس في بناء أطلس املعرفة في املنظمة هو  

A. تنش ئ األرتباطات  أن 

B.  إيجاد الفهم املبدئي بين جهات األرتباط 

C.  يتشارك العمال املعرفة 

D. أن تنش ئ األرتباطات وتوجد الفهم املبدئي بين جهات األرتباط 

 املعرفة بين:يربط أطلس  :من أهم الفوائد التي تجنيها املنظمـة من أطلس املعرفة الربط بين   

A.  وثائق الشركة 

B. خرائط العمليات 

C. جرة التساؤالت التي تحدد أحتياجات العميلش 

D. وثائق الشركة وخرائطها وشجرة التساؤالت الخاصة باحتياجات العميل 

 عند تحليل علماء األدارة لطريقة عمل الشركات متعددة الجنسيات أقتنعوا بان 

A.  حاجتها إلى أطلس املعرفة ضروري وملح 
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B.  حاجتها إلى أطلس املعرفة غير ملح 

C. حاجتها إلى أطلس املعرفة متساوية  حاجتها أو عدم 

D. حاجتها إلى أطلس املعرفة منعدمـة 

 وضع خريطة املعرفة ضمن أطلس املعرفة  

A. . يقلل من قيمتها 

B. يزيد من قيمتها  . 

C. .اليؤثر على قيمتها 

D. .يقلل من قيمتها الى حد ما 
 

 

 
 

 : ذات معادلة معادلة املعرفة هي  -1

A. . متغيرات متعددة 

B. . متغيرين 

C.  ات .بال متغير 

D. . متغير واحد 
 

 تم تصميم معادلة املعرفة على أنها معادلة ذات : -2

A. متغيران 

B. متغيرات متعددة 

C. ثالث متغيرات 

D. أربع متغيرات 

 : للمعرفة في املنظمة من خالل مكن قياس نشاط سلسلة القيمة  -3

A. ماتملكه املنظمة من معرفة أفضل من منافسيها 

B. ماتملكه املنظمة من خبرات أفضل من منافسيها 

C. اتملكه املنظمة من طرق إنتاجية أفضل من منافسيهام 

D. ماتملكه املنظمة من مهارات أفضل من منافسيها 

 لسلسلة القيمة للمعرفة: العمليات الوظيفية 

A. .تبدأ بتحديد املعرفة املتاحة وتنتهي بتطبيق املعرفة 

B. .تبدأ بتحديد املعرفة املتاحة وتنتهي بالتشارك في املعرفة 

 لسابعةالـمـحاضـرة ا
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C.  فة املتاحة وتنتهي بتطوير املعرفة الجديدة .تبدأ بتحديد املعر 

D.  . تبدأ بتحديد املعرفة املتاحة وتنتهي بتقييم املعرفة 

 معادلة تغطية الطموح املعرفي هي     

A. (=1)100+متوسط فجوة املعرفة/املستوى املرغوب للمعرفه 

B. (=1)100+ متوسط فجوة املعرفة/املستوى الفعلي للمعرفة 

C. (=1متوسط فجوة املعرف +)100ة/املستوى الحالي للمعرفة 

D. (=1+ )100متوسط فجوة املعرفة/متوسط مستوى الطموح 

 لذلكـ تعالج معالجة املعرفة من خاللتعد املعرفة التحدي األكبر للمنظمات في الوقت الحالي 

A. متغيران اساسيان يشكال طرفي املعادله 

B. متغيرات متعددة يشكلوا طرفي املعادلة 

C. في املعادلهثالث متغيرات يشكلوا طر 

D. اربع متغيرات يشكلوا طرفي املعادلة 

 :تعتبر سلسلة القيمة للمنظمة  من خصائص املنظمات 

 املنظمات:  تتواجد سلسلة القيمة للمعرفة في املنظمات املختلفة ولكنها تعد من خصائص

 :تظهر الحاجة لدراسة سلسة القيمة للمعرفة في املنظمات  

A. ى أسس ماديةالتقليدية التي تم تأسيسها عل 

B. نادرة التعرض لقضايا املعرفة 

C. قليلة املعرفة 

D. كثيفة املعرفة 

 : ويتم التعامل معها فيتظهر سلسلة القيمة للمعرفة  -4

A. املنظمات التقليدية التي تم تأسيسها على أسس مادية 

B. املنظمات نادرة التعرض لقضايا املعرفة 

C. املنظمات قليلة التعرف لقضايا املعرفة 

D. لتعرض لقضايا املعرفاملنظمات كثيفة ا 

 القيمة في :  ) مكرر (تتمثل أنشطة سلسة 

A. تحديد الحاجة للمعرفة وتحديد املعرفة املتاحة 

B. تطوير املعرفة 

C. تحديد الحاجة للمعرفة وتحديد املعرفة املتاحة وتطوير املعرفة 

D.  تحديد املعرفة املتاحة وتطوير املعرف 
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1438-1 

1438-2 

 تبني أنشطة سلسة القيمة للمعرفة من خالل :

A. ديد الحاجة للمعرفة وتحديد املعرفة املتاحةتح 

B. تطوير املعرفة 

C. تحديد الحاجة للمعرفة وتحديد املعرفة املتاحة وتطوير املعرفة 

D. تحديد املعرفة املتاحة وتطوير املعرفة 

 سلسلة القيمة على :تحتوي أنشطة  

A. .  تشخيص الحاجة للمعرفة وتشخيص املعرفة املتاحة 

B. . تطوير املعرفة 

C. اجة للمعرفة وتشخيص املعرفة املتاحة  وتطوير املعرفة .تشخيص الح 

D. . تشخيص املعرفة املتاحة وتطوير املعرفة 

 : انشطة تظهر املنظمة في املعرفة مع التعامل عند

 املتاحة املعرفة وتحديد للمعرفة الحاجة تحديد في للمعرفة القيمة سلسلة .أ

  املعرفة تطوير في للمعرفة القيمة سلسلة .ب

 املعرفة وتطوير املتاحة املعرفة وتحديد للمعرفة الحاجة تحديد في للمعرفة مةالقي سلسلة .ج

 املعرفة وتطوير املتاحة املعرفة تحديد في للمعرفة القيمة سلسلة .د

 :  الى تهدف وظيفية عمليات للمعرفة القيمة لسلسلة

 املنظمة تمتلكها التي املعارف من القيمة تتكون  كيف فهم .أ

 املعرفة طبيعة فهم .ب

 املعرفة ادارة طبيعة فهم .ج

 املعرفة مفهوم تطور  فهم .د

 العمليات الوظيفية لسلسة القيمة للمعرفة: 

A. خمسة وظائف 

B. ثالثة وظائف 

C. وظفيفتين فقط 

D. أربع وظائف 

 في املنظمة من : تتكون سلسلة القيمة للمعرفة 

A. خمس مراحل . 

B. . ثالث مراحل 

C. . مرحلتين فقط 

D. . أربع مراحل 
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 وظيفية يمكن حصرها في :سلسلة القيمة للمعرفة عمليات 

A. خمس وظائف 

B. ثالث وظائف 

C. وظيفيتين 

D. أربع وظائف 

 أحد الوسائل التي تساعد املنظمة على : مصفوفة املعرفة

  تتمكن املنظمة من خالل مصفوفة املعرفة من :

A. تصنيف املعرفة 

B. تحديد فجوة املعرفة 

C. تصنيف املعرفة وتحديد فجوة املعرفة 

D. ال ش يء مما سبق 

 ى مصفوفة املعرفة كأحد الوسائل التي تساعد على :تلجأ املنظمة إل

A. تصنيف املعرفة 

B. تحديد فجوة املعرفة 

C. تصنيف املعرفة وتحديد فجوة املعرفة 

D. ال ش يء مما سبق 

 تعتبر مصفوفة املعرفة احد الوسائل التي تساعد املنظمه على  

A. .تصنيف املعرفة واكتشاف القدرات املعرفية 

B. عرفة.تصنيف املعرفة واكتشاف صناع امل 

C. .تصنيف املعرفة واكتشاف فجوه املعرفة 

D. تصنيف املعرفة واكتشاف مراكز دعم املعرفة  . 

 املعرفة " مصفوفة املعرفة "من الوسائل التي تساعد املنظمة في إدارة 

A. التي تعمل على تصنيف املعرفة فقط 

B. التي تعمل على تحديد فجوة املعرفة فقط 

C.  فجوة املعرفةالتي تعمل على تصنيف املعرفة وتحديد 

D. التي تعمل على تصنيف املعرفة وال تحدد فجوة املعرفة 

 أساسيان  هما : تتكون مصفوفة املعرفة من عنصران 
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 هناك عنصران أساسيان تتكون منها مصفوفة املعرفة هما :

A.  املجال الوظيفي والعنصر البشري 

B. املجال املعرفي واملجال الوظيفي 

C.  املجال املعرفي والعنصر البشري 

D. وهبة البشرية واملجال الوظيفيامل 

 نعتمد علة عنصرين أساسينعند تشغيل " مصفوفة املعرفة " 

A.  هما املجال الوظيفي باملنظمة والعنصر البشري 

B. هما املجال املعرفي واملجال الوظيفي باملنظمة 

C.  هما املجال املعرفي والعنصر البشري 

D. هما املوهبة البشرية واملجال الوظيفي باملنظمة 

 من خالل حاصل قسمة : يتم حساب متوسط فجوة املعرفة  وة املعرفة هوحاصل قسمة :متوسط فج

A. فجوة املعرفة علي عدد مجاالت املعرفة 

B. فجوة املعرفة على عدد املجالت الوظيفية 

C. فجوة املعرفة على عدد املواهب البشرية في املنظمة 

D. فجوة املعرفة على عدد حاملي املعرفة باملنظمة 

 :  خالل من املعرفة فجوة طمتوس حساب يمكننا

 املعرفة مجاالت عدد علي املعرفة فجوة قسمة حاصل حساب .أ

 الوظيفية املجاالت عدد على املعرفة فجوة قسمة حاصل حساب .ب

 املنظمة في البشرية املواهب عدد على املعرفة فجوة قسمة حاصل حساب .ج

 باملنظمة املعرفة حاملي عدد على املعرفة فجوة قسمة حاصل حساب .د

 عادالت الرياضية متوسط فجوة املعرفة تحسب كالتالي : بامل

A. . الفجوة على عدد مجاالت 

B. . الفجوة على عدد املجاالت الوظيفية 

C. . الفجوة على عدد املواهب 

D.  . الفجوة على عدد حاملي املعرفة 
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 : التالية لةاملعاد خالل من املنظمة في املعرفي الطموح تغطية حساب يتم معادلة تغطية الطموح املعرفي هي :

 الطموح املعرفي هي :عادلة التي تلجأ لها إدارة املعرفة في تغطية امل

A. ( =1  ) 100+ متوسط فجوة املعرفة / املستوى املرغوب للمعرفة 

B.  ( =1 ) 100+ متوسط فجوة املعرفة / املستوى الفعلي للمعرفة 

C.  ( =1 ) 100+ متوسط فجوة املعرفة / املستوى الحالي للمعرفة 

D.  ( =1 ) 100+ متوسط فجوة املعرفة / متوسط مستوى الطموح 

 توجد سلسلة القيمة للمعرفة في املنظمات :

A. . التقليدية 

B. . التي لديها أقسام متطورة في املوارد البشرية 

C. التي تتبنى وتدير أفكار إبداعية وابتكارية متطورة  . 

D. التي تتطور في املجال التكنولوجي   . 

 :ادلة املعرفة يتكون من شق املعرفة الضمنية في مع

A. .الخبرة واملهارة واملبادرة 

B.  .املهارة واملبادرة واالتجاة 

C. الخبرة واملهارة واالتجاة. 

D. .املهارة واالتجاة واالبتكار 

 يتم حساب متوسط الفجوة املعرفيه من خالل 

A. .قسمة فجوة املعرفة على عدد صناع املعرفة 

B. ةقسمة فجوة املعرفة على عدد املجاالت املعرفي. 

C. .قسمة فجوة املعرفة على عدد االفراد العاملين في اداره املعرفة 

D. .قسمة فجوة املعرفة على عدد عدد افراد املنظمة 

 

 

 

 نموذج صناعة املعرفة الديناميكي يتكون من ثالث محطات رئيسية هي : 

 : من تتكون  الديناميكي املعرفة صناعة لنموذج الرئيسية املحطات

A. املعرفة .  وإدارةاملعرفية  والبيئةاملعرفة تحول  الحاجة تحديد عملية 

 لثامنةالـمـحاضـرة ا



\ 

 1-1439  1438 -الصيفي 

42 
 

 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. املعرفية .  واألصول املعرفية والبيئة  املعرفة إدارة 

C.  املعرفية . واألصول املعرفية  والبيئةاملعرفة تحول  عملية 

D. املعرفية . واألصول املعرفة وإدارة املعرفة تحول  عملية 

 املعرفة الديناميكي وهي : نموذج صناعة ثالث محطات رئيسة يتكون منها 

A. عملية تحول املعرفة والبيئة املعرفية وإدارة املعرفة 

B. إدارة املعرفة والبيئة املعرفية واألصول املعرفية 

C. عملية تحول املعرفة والبيئة املعرفية واألصول املعرفية 

D. عملية تحول املعرفة وإدارة املعرفة واألصول املعرفية 

 : املعرفة الديناميكياسية لنموذج صناعة من األركان األس

A. . توفر صناع املعرفة باملنظمة 

B. توفر املوارد البشرية الخبرة الكافية 

C. توفر رأس املال الكافي 

D. توفر البيئة املعرفية 

  والتي تقوم على :العملية االجتماعية  املعرفةمن أشكال تحول 

 على تقوم تيوال املعرفة تحول  أشكال من" االجتماعية العملية" تعد

A.  . 
ً
 التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا

B. التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الضمنية . 

C. . التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 

D. . التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الصريحة 

 والتي تقوم على :  ديةالتجسيالعملية من أشكال تحول املعرفة 

 : على تقوم والتي املعرفة تحول  أشكال من" التجسيدية العملية" تعد

A.  . 
ً
 التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا

B. . التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الضمنية 

C. . التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 

D. ملعرفة الضمنية إلى املعرفة الصريحة التحول من ا. 

  تقوم على :التي  التوافقيةالعملية أشكال  من 

A.  ً التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا 

B. التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الضمنية 

C. التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 
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D. ضمنية إلى املعرفة الصريحةالتحول من املعرفة ال 

 تقوم على : والتي  الذاتية العمليةأشكال من 

A.  ً التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا 

B. التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الضمنية 

C. التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 

D. عرفة الصريحةالتحول من املعرفة الضمنية إلى امل 

 : املنظمة تسمى هذه العملية عندما يتم التعلم من خالل املمارسة داخل 

A. العملية اإلجتماعية كشكل من أشكال تحول املعرفة 

B. العلمية الذاتية كشكل من أشكال تحول املعرفة 

C. العملية التوافقية كشكل من أشكال تحول املعرفة 

D.  فةالعملية التجسيدية كشكل من أشكال تحول املعر 

 تعني :  املعرفة كأحد أشكال العملية التوافقية 

A. . جمع وترتيب وتنظيم املعرفة الضمنية وتحويلها ملعرفة جديدة  

B. .جمع وترتيب وتنظيم املعرفة الواضحة وتحويلها ملعرفة جديدة 

C. .جمع وترتيب وتنظيم وتشغيل املعرفة الواضحة وتحويلها ملعرفة جديدة 

D. عرفة الضمنية وتحويلها ملعرفة جديدة.جمع وترتيب وتنظيم وتشغيل امل 

 : التوافقية والتي تقوم على من أشكال تحول املعرفة العملة 

A.  
ً
 التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا

B.  التحول من املعرفة الضمنية الى املعرفة الضمنية 

C.  التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 

D.  من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الصريحة  التحول 

 تسمى بـ : 
ً
 التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا

A.  . العملية التوافقية 

B.  . العملية الذاتية 

C.  . العملية االجتماعية 

D.  . العملية التقنية 
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 :جديدة تعرف عملية جمع وتريب وتنظيم وتشغيل املعرفة الواضحة وتحويلها ملعرفة 

A.  العملية التجسيديـة 

B.  جتماعيـة اإل 

C.  العملية التوافقية 

D. تنظيم املعرفة 

 :عند تجميع املعرفة من الداخل والخارج وطباعتها وتشغيلها تسمى هذه العملية 

A. .العملية االجتماعية كشكل من اشكال تحول املعرفة 

B. . العملية الذاتية كشكل من اشكال تحول املعرفة 

C.  افقية كشكل من اشكال تحول املعرفةالعملية التو . 

D. .العملية التجسيدية كشكل من اشكال تحول املعرفة  

 أشكال املعرفة تعني :كأحد  يديةالعملية التجس

A. . الدعاية للمنتج الجديد  

B. . الترويج للمنتج الجديد 

C. . تطوير املنتج الجديد 

D. . تسعير املنتج الجديد 

 رفة :معلل

A.  معها .ثالث توجهات مختلفة للتعامل  

B. . أربع توجهات مختلفة للتعامل معها 

C. . خمس توجهات مختلفة للتعامل معها 

D. . ست توجهات مختلفة للتعامل معها 

 تحول املعرفة تعني :كأحد أشكال العملية االجتماعية 

A. . اكتساب املهنة من خالل قضاء الوقت في التعلم مع املعلم  

B. . اكتساب املهنة من خالل الدورات التدريبية 

C. كتساب املهنة من خالل الدراسة األكاديمية .ا 

D. . اكتساب الخبرة من خالل املحاولة والخطأ 

 إلكتساب املهنة تسمى هذه العملية: عند قضاء الوقت في التعلم مع املعلم 

A. العملية اإلجتماعية كشكل من أشكال تحول املعرفة 

B. العلمية الذاتية كشكل من أشكال تحول املعرفة 

C. ة كشكل من أشكال تحول املعرفةالعملية التوافقي 

D. العملية التجسيدية كشكل من أشكال تحول املعرفة  
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 عملية أكتساب املهنـة من خالل قضاء الوقت في التعلم مع املعلم كاحـد أشكال تحول املعرفة تعرف بـ 

A.  جتماعيـة اإل العملية 

B.  العملية التجسدية 

C.  العملية التوافقيـة 

D.  لـة والخطأ أكتساب الخبرة من خالل املحاو 

 هناك خمسة توجهات مختلفة للتعامل مع 

A.  إدارة املعرفة 

B.  خرائط املعرفة 

C.  املعرفة 

D.  نماذج املعرفة 

 عملية تطوير املنتج الجديد كاحد أشكال املعرفة تعرف بـ   

A. العملية التوافقية 

B.  العملية األجتماعية 

C.  العملية التجسيديـة 

D. تطوير املنتج الجديد 

 صريحة إلى املعرفة الضمنية تسمى : التحول من املعرفة ال

A.  . العملية التوافقية 

B.  . العملية االجتماعية 

C.  . العملية الذاتية 

D.  العملية التقنية 
 

 : العملية الذاتية والتي تقوم على من أشكال تحول املعرفة 

A.  
ً
 التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الصريحة األكثر تعقيدا

B. ة الى املعرفة الضمنية التحول من املعرفة الضمني 

C.  التحول من املعرفة الصريحة إلى املعرفة الضمنية 

D.  التحول من املعرفة الضمنية إلى املعرفة الصريحة 

 :عند بلورة املعرفة واستخدامها في تطوير املنتج تسمى هذه العملية 

A. العملية االجتماعية كشكل من اشكال تحول املعرفه 

B. تحول املعرفة. العملية الذاتية كشكل من اشكال 
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C. .املعرفة العملية التوافقيه كشكل من اشكال تحول املعرفه 

D. العملية التجسيدية كشكل من اشكال تحول املعرفة. 

 

 

 

 

 ها : إن االبتكار  عملية  خصائصمن 

 تهتم املنظمة بعملية االبتكار والتي يعد من أهم خصائصها أنها :

A. ال تغير في عالقات العمل وال ترتيبات 
ً
 الهيكل الوظيفي . غالبا

B. . ما تغير في عالقات العمل وترتيبات الهيكل الوظيفي 
ً
 غالبا

C. . ال تغير في عالقات العمل وتغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 
ً
 غالبا

D. . تغير في عالقات العمل وال تغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 
ً
 غالبا

 اإلبتكار باملنظمة : من املبادئ األساسية إلدارة 

A. ماد الجهود اإلبتكارية الفرد املبدع إعت 

B.  إعتماد الجهود اإلبتكارية على مبدأ العمل الجماعي 

C.  إعتماد الجهود اإلبتكارية على اإلبتكارات الفردية 

D. إعتماد الجهود اإلبتكارية على اإلبتكارات الجماعية 

 يجري فيها والذي ينعكس في : والدم املتجدد الذي البتكار هو روح املعرفة ا

A. فضول املعرفي لدى موظفي املنظمة ال 

B. . التطور املنطقي للتطوير في املنظمة 

C. . التقدم التكنولوجي باملنظمة 

D. . القوانين والتشريعات الضابطة للمعرفة 

 يعتبر الرافد االساس ي للمعرفة هو االبتكار ويمكن قراءته في املنظمة من:

A. .مقدار الفضول املعرفي لدى موظفي الدولة 

B.  املنطقي للتطوير في املنظمة.مقدار التطور 

C. .مقدار التقدم التكنولوجي باملنظمة 

D. مقدار القوانين والتشريعات الضابطة للمعرفة 

 

 

 لتاسعةالـمـحاضـرة ا
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 قوم عملية االبتكار على:ت

A. .عدم التغير في عالقات العمل و ال ترتيبات الهيكل الوظيفي 

B. .التغير في عالقات العمل و ترتيبات الهيكل الوظيفي 

C. لعمل و تغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي.عدم التغير في عالقات ا 

D. .عدم التغير في عالقات العمل و ال تغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 

 فانها تاخذ في اعتبارها انها :عندما تتعامل املنظمة مع عملية االبتكار 

A. في الغالب ال تغير في عالقات العمل وال ترتيبات الهيكل الوظيفي 

B. ت العمل وترتيبات الهيكل الوظيفيفي الغالب تغير في عالقا 

C. في الغالب ال يتغير في عالقات العمل وتغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 

D. في الغالب تغير في عالقات العمل وال تغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 

 الفضول املعرفي لدى موظفي املنظمـة ينعكس في 

A.   األبتكار 

B.   أستخدام املعرفة 

C.  املعرفة  التشارك بينهما في 

D.  التوافق بينهما في املعرفة 

 في املنظمات التي تعتمد على التجديد من خالل عملية االبتكار فإنها : 

A.  . ال تغير في عالقات العمل وال ترتيبات الهيكل الوظيفي 

B.  . تغير في عالقات العمل وترتيبات الهيكل الوظيفي 

C. وظيفي . ال يغير في عالقات العمل وتغير في ترتيبات الهيكل ال 

D.  تغير في عالقات العمل وال تغير في ترتيبات الهيكل الوظيفي 

 

 

 

 

 : به يقوم تجاه املعرفة رؤية املنظمة في تحديد هناك دور أساس ي 

  :  املعرفة تجاه املنظمة رؤية تحديد في واألساس ي الرئيس الدور 

A. . مديرو اإلدارات العليا 

B. . مدبرو اإلدارات الوسطى 

 لعاشرةالـمـحاضـرة ا
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C.  الدنيا .مديرو اإلدارات 

D. . مديرو اإلدارات العليا والوسطى 

 بناء روية املنظمة تجاه املعرفة يقوم به :

A. . اإلدارة العليا 

B. . اإلداره الوسطى والدنيا 

C.  اإلدارة الدنيا 

D. اإلدارة الوسطى 

 :رؤية املنظمة تجاة املعرفة هم يلعب بعض املديرون دور أساس ي في تحديد 

A. مديرو اإلدارت العليا 

B.  ت الدنيامديرو اإلدار 

C. مديرو اإلدارت الدنيا 

D. مديرو اإلدارت العليا والوسطى 

 :والتي تقوم على  التجريبيةاملعرفة األصول املعرفية لها أنواع عدة منها أصول 

A. . املشاركة في املعرفة الصريحة والضمنية 

B. .  املشاركة في املعرفة الصريحة 

C. . املشاركة في املعرفة الضمنية 

D. رفةاملشاركة في إدارة املع 

 أنها من أنواع األصول املعرفيةتصنف " أصول املعرفة التجريبية " على 

A. وهي تقوم على التشاركـ في املعرفة الصريحة والضمنية 

B. وهي تقوم على التشاركـ في املعرفة الصريحة 

C. وهي تقوم على التشاركـ في املعرفة الضمنية 

D. وهي تقوم على التشاركـ في إدارة املعرفة 

 : أصل معرفي ويصنف ضمن عرفة الضمنية بين العاملين باملنظمة يعتبر مشاركة امل

A. أصول املعرفة النظامية 

B.  أصول املعرفة العامة 

C.  أصول املعرفة املفاهيمية 

D.  أصول املعرفة التجريبية 

 



\ 

 1-1439  1438 -الصيفي 

49 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 هي أحد أنواع األصول املعرفية والتي تتكون من : املعرفة التنظيمية أصول 

A. . املعرفة الصريحة 

B.   املعرفة الضمنية. 

C. . املعرفة التشاركية 

D. املعرفة العميقة 

 تعتبر أصول املعرفة التنظيمية من أنواع األصول املعرفية والتي تتكون من :

A. املعرفة الصريحة التي تتجسد في األفعال والتطبيقات في املنظمة 

B. املعرفة الضمنية التي تتجسد في األفعال والتطبيقات في املنظمة 

C. الضمنية املعرفة الصريحة دون املعرفة 

D. املعرفة الضمنية دون املعرفة الصريحة 

 " على أنها من أنواع األصول املعرفيةتصنف " أصول املعرفة التنظيمية 

A. وهي تتمثل في املعرفة الصريحة التي تتجسد في األفعال والتطبيقات في املنظمة 

B.  تتجسد في األفعال والتطبيقات في املنظمةوهي تتمثل في املعرفة الضمنية التي 

C. وهي تتمثل في املعرفة الصريحة دون املعرفة الضمنية 

D. وهي تتمثل في املعرفة الضمنية دون املعرفة الصريحة 

 تصنع املزايا التنافسية في املنظمة املتعلمة من:

A. . املعرفة الضمنية فقط 

B. . فقط 
ً
 املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة املصنفة فنيا

C. فقط .املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة امل 
ً
 وتنظيميا

ً
 صنفة فنيا

D. . 
ً
 وتنظيميا

ً
 املعرفة الصريحة املصنفة فنيا

 : تتكون منالتنافسية والتي التي تصنع املزايا هي األصول األصول املعرفية 

A. املعرفة الضمنية فقط 

B. املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة املصنفة فنيا فقط 

C. فقط املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة املصنفة فنيا 
ً
 وتنظيميا

D. املعرفة الصريحة املصنفة فنيا وتنظيميا 

 املال الفكري على أنه : تنظر املنظمة إلى رأس 

A. األصول الفكرية املصنفة 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. األصول الفكرية املسجلة واملصنفة 

C. األصول الفكرية املسجلة وغير مصنفة 

D. رأس املال البشري والتنظيمي غير املصنف 

 

 الفكري " ويتم التعامل معه علىال هناكـ تعريفات متعددة " لرأس امل

A. أنه يحتوي على األصول الفكرية املصنفة 

B. أنه يحتوي على األصول الفكرية املسجلة واملصنفة 

C. أنه يحتوي على األصول الفكرية املسجلة وغير املصنفة 

D. أنه يحتوي على رأس املال البشري والتنظيمي غير املصنف 

 :تنجح في استهداف  مامنظمات متعلمة عندتلقب املنظمات بأنها 

A. املعرفة الداخلية 

B. مصادر املعرفة الخارجية 

C. مصادر املعرفة الداخلية ومصادر املعرفة الخارجية 

D. مصادر املعرفة الداخلية والقليل من مصادر املعرفة الخارجية 

 التدفق األفقي والرأس ي للمعلومات فإنعند تحقيق التواصل بين 

A.  ة الدنيااإلدارة املسؤلة عن ذلكـ هي اإلدار 

B. اإلدارة املسؤلة عن ذلكـ هي اإلدارة العليا 

C. اإلدارة املسؤلة عن ذلكـ هي اإلدارة العليا والدنيا 

D. اإلدارة املسؤلة عن ذلكـ هي اإلدارة الوسطى 

 : عندما تستهدف املنظمة مصادر املعرفة الداخليه والخارجيـة تطلق عليهـا 

A.   املنظمة الرائدة 

B.   املنظمة املتطور 

C. املتعلمة  املنظمة 

D. املنظمة املسيطرة 

 هي التي : املتعلمة املنظمة 

A. تتعلم من أخطاؤها 

B.  تطور من أدائها 

C. تستهدف مصادر املعرفة الداخلية والخارجية 

D. تسيطر على هياكلها التنظيمية لضمان نجاحها 
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 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

  : املتعلمة املنظمة 

A. هي التي تنجح في رصد وإستهداف مصادر املعرفة الداخلية 

B. في رصد وإستهداف مصادر املعرفة الخارجية  هي التي تنجح 

C.  هي التي تنجح في رصد وإستهداف مصادر املعرفة الداخلية والخارجية 

D.  هي التي تنجح في تجنب  مصادر املعرفة الداخلية والخارجية 

 :  في تنجح عندما متعلمة منظمة املنظمات تعتبر

 الداخلية املعرفة مصادر الى والوصول  استهداف .أ

  الخارجية املعرفة مصادر الى والوصول  استهداف .ب

 الخارجية املعرفة ومصادر الداخلية املعرفة مصادر الى والوصول  استهداف .ج

 الخارجية املعرفة مصادر من القليل و الداخلية املعرفة مصادر الى والوصول  استهداف .د

 يناط إلى مديري اإلدارات العليا دور اساس ي في :  

A. عرفة . تحديد رؤية املنظمة تجاه امل 

B.  . تحديد آليات التجديد في خططها التكتيكية للمعرفة 

C.  . تحديد آلياتها في خططها التشغيلية للمعرفة 

D.  . تحديد الخطوات التنفيذية لخطط املعرفة 

 فقط :  
ً
 تشكل املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة املصنفة فنيا

A.  . االصول التي تشكل إمكانات الشركة املعرفية 

B. ي تصنع املزايا التنافسية . األصول الت 

C.  . األصول املستحوذ عليها 

D. األصول القابلة لالستغالل 

 املديرون الذين يشاركون في قيادة البيئة املعرفية بشكل فاعل هم 

A.  ج الهامه باملنظمة.نتااإل مديرو خطوط 

B.  . مديرو االدارات العليا 

C. . مديرو االدارات الدنيا 

D. . مديرو اإلدارات الوسطى 
 

 اية االصول املعرفية لتستمر امليزة التنافسية للمنظمة بالقدر الذي  يتم حم

A. .تتيحه القوانين الظابطه لبراءات االختراعات 

B. .تتيحه ادوات امللكيه الفكرية 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C.  حتفاظ بها داخل املنظمة.اإل يمكن للمنظمه 

D.  ليف.أالتتتيحه القوانين الظابطه لحقوق 

 ية ضمن تصنف األسرار التجارية كاحد االصول املعرف

A. .األصول الفكرية املصنفة وغير مسجلة 

B. .األصول الفكرية غير مصنفة وغير مسجلة 

C. .حقوق امللكية املسجلة 

D.  رأس املال الفكري  . 

 تصنف املهارات واملعارف الفردية للعاملين كأحد األصول املعرفية ضمن  

A. .االصول الفكرية املصنفة وغير مسجلة 

B. جلة.االصول الفكرية غير مصنفة وغير مس 

C. .حقوق امللكية املسجلة 

D. .رأس املال الفكري 

 يعتبر تجميع وتنظيم املعرفة الواضحة اصل معرفي وتصنف ضمن  

A. .أصول املعرفه النظامية 

B. .أصول املعرفة العامة 

C. . أصول املعرفه املفاهمية 

D. .أصول املعرفة التجريبية   

 نف ضمن تعتبر تجسيد املعرفه الضمنية في افعال وتطبيقات اصل معرفي وتص

A.  .أصول املعرفة النظامية 

B. .أصول املعرفة العامة 

C. .أصول املعرفة املفاهمية 

D. أصول املعرفة التجريبية 

 أصل معرفي ويصنف ضمن : يعتبر ربط املعرفة الواضحة باللغة والرموز 

A. أصول املعرفة النظامية 

B.  أصول املعرفة العامة 

C.  أصول املعرفة املفاهيمية 

D.  أصول املعرفة التجريبية 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

  األصول املعرفية بأنه :يوصف سوق 

A. . سوق منافسة كاملة 

B.  أبعد مايكون عن املنافسة الكاملة 

C.  سوق منافسة إختيارية 

D. سوق إحتكار 

 كأحد األصول املعرفية ضمن : تصنف براءات اإلختراع والعالمات التجارية 

A.  األصول الفكرية املصنفة وغير املسجلة 

B. سجلة األصول الفكرية غير املصنفة وغير امل 

C.  حقوق امللكية املسجلة 

D.  رأس املال الفكري 

 

 

 

 اقتصاد : اقتصاد املعرفة يعتبر 

A. . بديل لالقتصاد الصناعي 

B. . مكمل لالقتصاد الصناعي 

C. موازي لالقتصاد الصناعي  . 

D. . ضد االقتصاد الصناعي 

 

 يعتبر علماء االقتصاد اقتصاد املعرفة اقتصاد: منذ نهاية القرن العشرين

A. ل لالقتصاد الصناعي.يعمل كبدي 

B. .يعمل كمكمل لالقتصاد الصناعي 

C. .يعمل كموازي لالقتصاد الصناعي 

D. .يعمل كمضاد لالقتصاد الصناعي 

 الحديثة يمثل :  االقتصادياتقطاع املعرفة في 

A. . القطاع الرابع والتابع للقطاعين الصناعي والخدمي 

B. . القطاع الرابع واملعبر الحقيقي عن قوة الدولة 

 لحادية عشر الـمـحاضـرة ا



\ 

 1-1439  1438 -الصيفي 

54 
 

 1-1436 2-1435 1-1435  1434 -2 سؤال فـقط (  30هــ )  تم تصوير  1434-الفصل األول  

    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. رابع واملعبر الحقيقي عن ثراء الدولة .القطاع ال  

D.  القطاع الرابع والقائد للقطاع الزراعي 

 : تحقيق املشاركة في البيئة املعرفية لكي تتمكن املنظمة من 

A. عليها سن القوانين وعمل اللوائح التي تتحكم في البيئة املعرفية 

B.  عليها تجنب اإلنفتاح في البيئة املعرفية 

C.  على البيئة املعرفية عليها أحكام السيطرة 

D.  عليها توفير اإلنفتاح في البيئة املعرفية 

 البيئة املعرفية عند نوناكا تقسم كالتالي : 

A. ) مناقشة , انشاء , ميكنة , ممارسة ( 

B. ) ممارسة , ميكنة , مناقشة , انشاء ( 

C. ) انشاء , مناقشة , ميكنة , ممارسة ( 

D. ) ميكنة , مناقشة , انشاء , ممارسة ( 

 ملراحل املعرفة األربعهاكا في نموذجة ترتيبا قدم نون

A. حيث ) بدأ باملناقشة . ثم أنشاء , ثم ميكنة , ثم ممارسة ( البيئة املعرفية 

B. حيث ) بدأ باملمارسة , ثم ميكنة , ثم مناقشة , ثم أنشاء ( البيئة املعرفية 

C. ةحيث ) بدأ بأنشاء , ثم مناقشة , ثم ميكنة , ثم ممارسة ( البيئة املعرفي 

D. حيث ) بدأ بميكنة , ثم مناقشة , ثم أنشاء , ثم ممارسة ( البيئة املعرفية 

 من مرادفات مصطلح اقتصاد املعرفة : 

A. .  االقتصاد الوضعي 

B. . االقتصادي القيمي 

C. . االقتصاد اإللكتروني 

D. . االقتصاد املادي 

  املعرفة اقتصاد مصطلح يعتبر
ً
  مصطلحا

ً
 : عنه للتعبير أخرى  مصطلحات ويستخدم جديدا

 التقليدي االقتصاد .أ

 الرأسمالي االقتصاد .ب

 املختلط االقتصاد .ج

 االلكتروني االقتصاد .د

 ويستخدم مصطلحات أخرى للتعبير عنه ...
ً
 جديدا

ً
 يعتبر مصطلح اقتصاد املعرفة مصطلحا

A. ويستخدم مصطلح اقتصاد املعلومات للتعبير عنه 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. ويستخدم مصطلح االقتصاد الرقمي للتعبير عنه 

C. ح االقتصاد اإللكتروني للتعبير عنهويستخدم مصطل 

D. كل ما سبق 

 يحتل اقتصاد املعرفة مكانة كبيرة االن في الدول املتقدمة وهو :

A. . في طور استكمال تطوره وبنيته املنهجية 

B. . في طور استكمال التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا 

C. . في طور استكمال قوانينه ومبادئه املرشدة 

D. عالقة بين القيمة واملنفعة .في طور استكمال ال 

 21اقتصاد املعرفة في القرن يرى الكثير من العلماء أن 

A. اليزال لم يستكمل تطورة وبنيتة املنهجية ويحتاج ملزيد من الوقت 

B. استكمل بنيتة املنهجية بعد التطور الهائل في العلوم والتكنلوجيا 

C.  اراستكمل قوانينة ومبادئة املرشدة ووصل إلى مرحلة اإلستقر 

D. استكمل العالقة بين القيمة واملنفعه 

 من خالل دراستك لنموذج نوناكا أي من املعادالت التالية صحيحة :

A.  با  -املعرفة = معلومات +مفهومBa 

B.  املعرفة = معلومات + مفهوم + باBa 

C.  املعرفة = معرفة + باBa 

D.  املعرفة = بيانات + معلومات + مفهوم ـ باBa 

 قدم نوناكا 
ً
 هاما

ً
  للمعرفةنموذجا

A.  املعرفة = معلومات + مفهوم ( با  -حيث يقوم بحسابها من خالل معادلةBa ) 

B.  املعرفة = معلومات + مفهوم + با ( حيث يقوم بحسابها من خالل معادلةBa ) 

C.  املعرفة = معرفة + با ( حيث يقوم بحسابها من خالل معادلةBa ) 

D. املعرفة = بي ( با  -انات + معلومات + مفهوم حيث يقوم بحسابها من خالل معادلةBa ) 

 يمثل قطاع املعرفة في االقتصاديات الحديثة:

A. .القطاع التابع للقطاعين الصناعي والخدمي 

B. .القطاع الهام و املعبر عند تقدمها التقني 

C. .القطاع االهم و املعبر الحقيقي عن ثراء الدولة   

D. .القطاع الهام و القائد الحقيقي للقطاع الصناعي 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 اية القرن العشرين ويعتبر علماء األدارة واألقتصاد " أقتصاد املعرفة " أقتصادمنذ نه

A.   بديل لألقتصاد الصناعي 

B.  مكمل لألقتصاد الصناعي 

C.  موازي لألقتصاد الصناعي 

D.  ضد األقتصاد الصناعي 

 

 القطاع الرابع واملعبر الحقيقي عن ثراء الدولة في األقتصاديات الحديثة 

A.   القطاع التكنولوجي 

B.  القطاع الصناعي 

C.   القطاع املعرفي 

D. القطاع الخدمي 

 بحسب نوناكا التوجد معرفه إال اذا    

A. .توافرت لها مجموعات من صانع املعرفه ذوي مهارات متميزة 

B. . توافرت لها مجموعات من صانع معرفة ذوي خبرات كبيرة 

C. . وجدت في فضائها املتقاسم )بيئتها( واال تراجعت وتدهورت 

D. ا من مواطنها االصلية.تم استيراده 

 يناقش نموذج نونكا البيئة املعرفية وحدها بأربعة مراحل    

A. .تبدأ بإنشاء البيئة املعرفية وتنتهي بميكنة البيئة املعرفية 

B. .تبدأ بإنشاء البيئة املعرفية وتنتهي بمناقشة البيئة املعرفية 

C. تبدأ بإنشاء البيئة املعرفية وتنتهي بممارسة البيئة املعرفية . 

D. .تبدأ بإنشاء البيئة املعرفية وتنتهي برصد البيئة املعرفية    

 يحسب نموذج نونكا فإن    

A.  با  -املعرفة = معلومات + مفهومBa  

B. مفهومات+با+ املعرفة = معلوماتBa 

C. املعرفة =معلومات+باBa 

D. املعرفة = بيانات + معلومات+ مفهومات_باBa 

 ن    اقتصاد املعرفة في القرن الحادي والعشرو 

A. اليزال لم يستكمل تطوره وبنيته املنهجية. 

B. .استكمل بنيته املنهجيه بعد التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

C. .استكمل قوانينه ومبادئه املرشدة 

D. .استكمل العالقه بين القيمه واملنفعة 

 ن : إيقوم على جوهر إقتصاد املعرفة 

A. نية شاء الثروة يقوم على املوارد واألالت واألبإن 

B. نشاء الثروة يقوم على املعلومات واملعرفة والرقمياتإ 

C. نشاء الثروة يقوم على املوارد واملعدات الرأسمالية إ 

D. نشاء الثروة يقوم على رأس املال املتاح في اإلقتصاد إ 

 

 

 

 الرقمية هي : الغارقة في املنتجات التكلفة 

A. . التكلفة املتغيرة 

B. . التكلفة الثابتة 

C. رة والثابتة غير املغطاة .التكلفة املتغي 

D. التكلفة املتغيرة والثابتة املغطاة 

 يطلق مصطلح التكلفة الغارقة في املنتجات الرقمية على:

A. .التكاليف املتغيرة 

B. .التكاليف الثابتة 

C. .مجموع التكاليف املتغيرة والثابتة غير املغطاة 

D. .التكاليف املتغيرة و الثابتة املغطاة 

 الثابتة في املنتجات الرقمية أنها : لتكاليف من الخصائص غير العادية ل

A.  تكاليف غارقة 

B. تكاليف متزايدة 

C.  تكاليف عالقة 

D.  تكاليف مغطاة عند التعثر 

 يقوم قانون األصول الرقمية على منهجية : 

A. . تزايد العوائد لتناقص التكاليف 

 لثانية عشر الـمـحاضـرة ا
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

B. . تناقص العوائد لتزايد التكاليف 

C. . تزايد العوائد لفترة ثم تناقصها 

D. لعوائد لتفرة ثم تزايدها .تناقص ا 

 : علىيقوم  الرقميةاألصول قانون 

A. تزايد العوائد 

B. تناقص العوائد 

C.  تزايد العوائد لفترة ثم تناقصها 

D.  تناقص العوائد لفترة ثم تزايدها 

 الفكرة االساسية في قانون االصول:

A. .تزايد العوائد مع مرور الزمن 

B. .تناقص العوائد مع مرور الزمن 

C. فترة ثم تناقصها مع مرور الزمن.تزايد العوائد ل 

D. .تناقص العوائد لفترة ثم تزايدها مع مرور الزمن 

 على أنها تكون : اقتصاد املعرفة الثابتة في  لتكاليفيفسر سلوك ا

A. . 
ً
 مرتفعة في البداية ثم تتناقص إلى أن تؤول إلى الصفر تقريبا

B. . منخفضة ثم ترتفع إلى أن تصل إلى أقص ى حد 

C. إلى أن تتساوى مع التكاليف املتغيرة . مرتفعة ثم تتناقص 

D. . مرتفعة ثم تتناقص إلى أن تستقر في مستوى أعلى من التكاليف املتغيرة 

 :التكلفة الثابتة في املنتجات الرقميـة هي 

A. -  التكلفة الغارقة 

B. - التكلفة املتغيرة مع مرور الزمن 

C. - .التكلفة املتغيرة والثابته غير املغطاه مع مرور الزمن 

D. - .التكلفة املتغيرة والثابته املغطاه مع مرور الزمن 

 تزايد العوائد مع مرور الزمن هو املعنى الحقيقي  

A.  القانون األصول الرقميـة 

B.   القانون املنظمـة الحدية 

C.  القانون األصول املتداولـة 

D.  القانون األصول الثابت 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 في . تكون التكاليف مرتفعة في البدايـة ثم تتناقص إلى أن تؤول 
ً
 إلى الصفر تقريبا

A.   أقتصاد املعرفة 

B.   األقتصاد املادي 

C.  .املنتجات التكنولوجيـة 

D. املنتجات التي تستخدم التكنولوجيـا بكثافـة 

 

 

 الفكري هو : املالرأس 

A. . رأس املال البشري والهيكلي 

B. . رأس املال املشتق 

C.  . رأس املال املشتق والبشري والهيكلي 

D. . رأس املال البشري 

 الفكرية إلى : استراتيجية امللكية دف ته

A. . توظيف قدرات الشركة الجوهرية لتحقيق استدامة ميزتها التنافسية 

B. . توظيف قدراتها الجوهرية بما يضمن حقوقها القانونية 

C. . توظيف قدراتها الجوهرية بما يضمن عدم تسرب املعرفة 

D. . توظيف قدراتها الجوهرية بما يحقق التطور التدريجي 

 صميم استراتيجية امللكية الفكرية لتحقيق أهداف عدة أهمها:يتم ت

A. .التركيز على قدرات الشركة الجوهرية لتحقيق االستدامة ميزتها التنافسية 

B. .التركيز على قدراتها الجوهرية بما يضمن حقوقها القانونية 

C. .التركيز على قدراتها الجوهرية بما يضمن عدم تسرب املعرفة 

D. الجوهرية بما يحقق التطور التدريجي. التركيز على قدراتها 

 بأنه املعرفة :املشتق  املال الفكري ُيعرف رأس 

A. . التي يمتلكها ويولدها العاملون باملنظمة ويتضمنها خبراتهم ومهاراتهم 

B. . التي يتم اكتسابها واالحتفاظ بها في هياكل وأنظمة وإجراءات املنظمة 

C.  ي الوالء للمنظمة .املكتسبة من العمالء واملوردين الراضين ذو 

D. . ال ش ئ مما سبق 

 

 لثالثة عشر الـمـحاضـرة ا
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 على أنه املعرفة:املشتق في إدارة املعرفة ينظر لرأس املال الفكري 

A. .التي يمتلكها ويولدها العاملون باملنظمة ويتضمنها خبراتهم ومهاراتهم 

B. .التي يتم اكتسابها واالحتفاظ بها في هياكل وأنظمة وإجراءات املنظمة 

C. وردين الراضين ذوي الوالء للمنظمة.املكتسبة من العمالء وامل 

D. .الضمنية والصريحة باملنظمة 

 

 : الفكرية استراتيجيات امللكية من 

A. .االستراتيجية االقتصادية 

B. . االستراتيجية الثقافية 

C. االستراتيجية القانونية . 

D. االستراتيجية اإلجتماعية 

  التالية :ومنها واحدة فقط من الخيارات  استراتيجيات امللكية الفكريةتتعدد 

A. . االستراتيجية االقتصادية 

B. . االستراتيجية الثقافية 

C. . االستراتيجية القانونية 

D. . االستراتيجية االجتماعية 

 هناك العديد من استراتيجيات امللكية الفكرية منها:

A. .االستراتيجية االقتصادية للملكية الفكرية 

B. .االستراتيجية الثقافية للملكية الفكرية 

C. قانونية للملكية الفكرية.االستراتيجية ال 

D. .االستراتيجية االجتماعية للملكية الفكرية 

 رأس املال البشري هو محصلة:

A. .طرح رأس املال الزبون و رأس املال الهيكلي من رأس املال الفكري 

B. .طرح رأس املال الزبون من رأس املال الفكري 

C. .جمع رأس املال الزبون و رأس املال الهيكلي 

D. كري و رأس املال الزبون ورأس املال الهيكليجمع رأس املال الف 
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    ر ــــجــفـ

1436-2 1437-1 1437-2 

 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 

 يطلق على رأس املال املشتق والبشري والهيكلي  

A. راس املال املصدر 

B. راس املال اململوك 

C.  رأس املال الفكري 

D.  رأس املال 

 يعتبر توظيف قدرات الشركة الجوهرية لتحقيق األستدامـة مليزتها التنافسيـة 

A. ة من أهداف أستراتيجية امللكية الفكري 

B.  من أهداف أستراتيجيـة األستحواذ على املعرفة 

C. من أهداف أستراتيجية التمكين للمعرفة 

D. من أهداف أستراتيجيـة أستغالل املعرفة 

 املعرفة املكتسبة من العمالء واملوردين الراضين ذوي الوالء للمنظمة تسمى : 

A. . رأس املالي الفكري 

B.  . رأس املالي الفكري الهيكلي 

C. ري املشتق . رأس املال الفك 

D. رأس املالي الفكري املكتسب 

 واملوردين عليها : نرضا الزبائ نتعتبر املنظمة القيمة املضافة م

A.  رأس املال مشتق 

B.  رأس مال بشري 

C.  رأس مال هيكلي 

D.  رأس مال 

 : واإلحتفاظ بها في هياكل الشركةتعتبر املعرفة التي يتم إكتسابها 

A.  رأس مال مشتق 

B.  رأس مال بشري 

C. كليرأس مال هي 

D.  رأس مال 
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1438-1 

1438-2 

 

 

 

 
 

 أصيلة وهي :  تعتبر الحقوق التقليدية للملكية 
ً
 الفكرية حقوقا

 : الفكرية فيالتقليدية للملكية تتمثل الحقوق 

A. . تتمثل في براءة االختراع والعالمة التجارية 

B. . تتمثل في العالمة التجارية وحق النشر وبراءة االختراع 

C.  والعالمة التجارية .تتمثل في األسرار التجارية وحق النشر 

D. . تتمثل في األسرار التجارية وبراءة االختراع والعالمة التجارية وحق النشر 

 في إدارة املعرفة ينظر إلى الحقوق التقليدية للملكية الفكرية بأنها:

A. .براءة االختراعات و العالمة التجارية املكتسبة 

B.  اعات.العالمة التجارية املكتسبة وحقوق النشر و براءة االختر 

C. .االسرار التجارية و حقوق النشر و العالمة التجارية املكتسبة 

D.  االسرار التجارية وبراءة االختراعات و العالمة الجارية املكتسبة وحقوق النشر 

 تسمى األسرار التجارية وبراءة االختراع والعالمة التجارية وحق النشر :   

A.  . قدرات الشركة 

B.  . إنجازات الشركة 

C. لقانونية . املكتسبات ا 

D. الحقوق التقليدية للملكية الفكرية 

 

 

 

 تتكون القدرات الجوهرية التنظيمية باملنظمة من : .1

A. . النظم املادية والنظم االدارية 

B. . املعرفة واملهارات والقيم واملعايير الضابطة للمعرفة باملنظمة 

C. ت .النظم املالية والقيم واملعايير الضابطة للمعرفة واملعرفة واملهارا 

D. القيم واملعايير الضابطة للمعرفة والنظم املادية واالدارية واملهارات 

 لرابعة عشر الـمـحاضـرة ا

 عروف من أي محاضرة غير م
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 إدارة املعرفة

1438-1 

1438-2 

 : أفضل الهياكل التنظيمية في املنظمة التعليمية هي .2

A. الهياكل األفقية.  

B. الهياكل العمودية . 

C. الهياكل الدائرية . 

D. الهياكل الهرمية . 

 ( هـ الفصل الثاني3614أسئلة حذفها الدكتور في املحاضرة املباشره الثالثة .........) 

 مرحلة استكشاف املعرفة تتضمن: .1

A. .مسح وتصنيف و تحليل و ترميز و تنظيم املعرفة 

B. .مسح و تصنيف وترميز و تنظيم املعرفة 

C. .مسح و تصنيف وتحليل و ترميز املعرفة 

D. .مسح و تصنيف وتحليل املعرفة 

 املعرفة املدمجة هي : .2

A. معرفة واضحة . التي تتم من خالل تحويل املعرفة الضمنية إلى  

B. .  التي تتم من خالل تحويل املعرفة الواضحة إلى معرفة ضمنية 

C. .  التي تتم من خالل تحويل املعرفة الضحلة إلى معرفة عميقة 

D. .  التي تتم من خالل تحويل املعرفة العميقة إلى معرفة ضحلة 

 املعرفة التكنولوجية جزء من : .3

A. . املعرفة الصريحة 

B. . املعرفة الضمنية 

C. عرفة السببية .امل 

D. .املعرفة الضحلة 

  ـه9341 األول  لصفلا هفاضإب فلملا ثيدحت مت

  شموع عسيري  ,الوردة الخجولة :االخوات شكر كل من ساهم في الوصول لهذآ التبويب الشاآملأ

 ساسحا ن و نج, ,♥Zainab habib  ( helm)  ,الندى الخالد  ,وفجر  ,االرادة واملستحيل ,ام جهاد
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