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 محاضرة التاسعة:ال ��

 عناصر المحاضرة: • 

 DSS الى الحاجة ⁃ 

 القرار مساندة نظم اساسيات ⁃ 

 DPS البيانات معالجة نظم ⁃ 

 االخرى بالنظم القرار دعم نظم عالقة ⁃ 

 القرار دعم نظم صفات ⁃ 

 

 1 السؤال

اقتصادية او زمنية او  ألسباب(فان هذا يكون  DSS) مساندة عندما يحتاج متخذ القرار الى نظام 

 تنافسية في السوق

 ✅صح -1

 خطا -2

 2 السؤال

 هي حدود قدرة العقل االنساني على تخزين وتفعيل المعرفة

 المعرفة -1

 ✅الحدود المعرفية -2

 3 السؤال

ن الحدود المعرفية تحد قدرة إيحتوى معرفة غزيرة فبما ان عملية اتخاذ القرار عبارة عن نشاط 

 بشكل فعال وسريع الفرد على اتخاذ القرار

 ✅صح -1

 خطا -2

 4 السؤال

 ( يعتبرDSSنظام دعم القرار )

 ✅نظام مساعد لتوسيع الحدود المعرفية بما يسمح بحل المشكالت بشكل اكثر دقة وسرعة -1
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ا يسمح بحل المشكالت بشكل اقل دقة ومنخفض نظام مساعد لتوسيع الحدود المعرفية بم -2

 السرعة

 5 السؤال

لتوسيع الحدود المعرفية قد نحتاج لتكوين فريق عمل كبير، ولكن التعاون بين اعضاء الفريق قد 

يكون معقداً وصعباً ويحتاج الى مصادر كثيرة وزمن كبير وزيادة في تكلفة التنفيذ وفي هذه 

 الحالة يكون الحل لتوسيع الحدود المعرفية

 وتنظيمهالبقاء على فريق العمل  -1

عن استخدام فرق عمل كبيرة في هذه الحالة بديالً اقل تكلفة  يكون ة القرار قدنظم مساند -2

 ✅الحجم

 6 السؤال

 (DSSمن اسباب الحاجة الى نظم دعم القرار )

 اقل تكلفة من فرق العمل كبيرة الحجم -1

كان حجمها بسرعة ودقة ما يعطي قرارات  أياعامل الزمن  في تعامل الحواسيب مع المعرفة  -2

 صحيحة وصائبة

 والتفوق على المتنافسين للتنافسيةة الحاج -3

 ✅قما سبجميع  -4

 7 السؤال

 من المميزات التي تقدمها نظم دعم القرار لمستخدميها

 تنبه المستخدم لفرص واوقات اتخاذ القرارات او التحديات -1

 تحدد المشكالت التي تحتاج للحل كجزء من عملية اتخاذ القرار -2

 اتياً او تلك التي يواجهها المستخدمتحل المشكالت التي تكتشفها ذ -3

 عين المستخدم على تطوير قدراته في جمع ونقل وتحليل المعرفة المتوفرةت -4

 تقدم النصائح و التوقعات و الحقائق و التحليالت و التصاميم للمستخدم -5

 تحاكي توقعات و تخيالت و االفكار االبداعية للمستخدم -6

 ين في اتخاذ القرار في حالة اكثر من مشارك في اتخاذ القرارتنسق التفاعل بين المشارك -7

 ✅جميع ما سبق -8
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 8 السؤال

 (DSSاساسيات او اهداف نظم مساندة القرار)

 المساعدة في حل المشكالت  بشكل سلس وسهل وسريع  -1

 حل المشكالت الغير هيكلية وشبة الهيكلية -2

 تساعد متخذ القرار على ادارة المعرفة -3

 ✅قما سبجميع  -4

 9 السؤال

 (DSSالهدف االساسي لنظم مساندة القرار)

 المساعدة في حل المشكالت  بشكل سلس وسهل وسريع  -1

 ✅حل المشكالت الغير هيكلية وشبة الهيكلية -2

 تساعد متخذ القرار على ادارة المعرفة -3

 10 السؤال

ت الهيكلية  وذلك للتعامل مع الكم ( في حل المشكالDSSال يمنع استخدام نظم مساندة القرار)

 الكبير من المعرفة او حل مشكالت فرعية معقدة بشكل اسرع من االنسان

 ✅صح -1

 خطا -2

 11 السؤال

 نظم متاحة للتطبيق في عالم االعمال في فترة الخمسينات و الستينات من القرن الماضي هي

 نظم معالجة المعرفة -1

 ✅(DPSنظم معالجة البيانات) -2

 12 السؤال

 (DPSالغرض االساسي من نظم معالجة البيانات)

 ✅التعامل مع الحجم الكبير من الصفقات والعمليات -1

 التعامل مع المعرفة -2

 13 السؤال
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 ( علىDPSتعتمد نظم معالجة البيانات )

 ✅المعرفة الوصفية)معرفة وصفية في صورة بيانات والتي تكون في صورة سجالت ( -1

 البيانات -2

 14 السؤال

 ( قدرات خاصة وهيDPSتقدم نظم معالجة البيانات)

 حفظ السجالت -1

 توليد الصفقات -2

 ✅قما سبجميع  -3

 15 السؤال

 حفظ السجالت يساعد الحاسوب على

 ✅االحتفاظ بالسجالت في احدث صورة بناء على الصفقات المنفذة -1

 انشاء عمليات بناء على المعرفة الوصفية المتاحة و توجيه العمليات -2

 16 السؤال

 توليد الصفقات يساعد الحاسوب على

 االحتفاظ بالسجالت في احدث صورة بناء على الصفقات المنفذة -1

 ✅انشاء عمليات بناء على المعرفة الوصفية المتاحة و توجيه العمليات -2

 17 السؤال

 DPSية مديري نظم معالجة البيانات ماهي مسئول

 التأكد من حفظ السجالت -1

 توليد الصفقات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب -2

 ✅قما سبجميع  -3

 18 السؤال

 نظم تهتم بإمداد المديرين بتقارير عن اداء المنظمة في فترة سابقة 

 ✅MISنظم المعلومات االدارية  -1
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 DPSنظم معالجة البيانات  -2

 19 السؤال

 من السجالت Reportsنظم تهتم بإنتاج تقارير 

 ✅MISنظم المعلومات االدارية  -1

 DPSنظم معالجة البيانات  -2

 20 السؤال

 نظم تهتم بإنتاج صفقات من السجالت والعكس

 MISنظم المعلومات االدارية  -1

 ✅DPSنظم معالجة البيانات  -2

 21 السؤال

انتاج وتطوير وتشغيل وادارة  نظم معالجة البيانات ونظم قسم في المؤسسة مسئوالً عن 

 المعلومات االدارية

 ✅قسم نظم المعلومات االدارية -1

 قسم نظم معالجة البيانات  -2

 22 السؤال

 الدعم الناتج من نظم المعلومات االدارية في اتخاذ القرار محدود للغاية وذلك لعدة اسباب اهمها

 االدارية معدة مسبقاً)من حيث التركيب و الشكل(تقارير نظم المعلومات  -1

 تقارير نظم المعلومات االدارية تنتج بشكل دوري -2

 تقارير نظم المعلومات االدارية تعتمد فقط على المعرفة الوصفية -3

 ✅جميع ما سبق -4

 23 السؤال

المعرفة  اتخاذ القرار عملية ديناميكية تحتاج لمعلومات بشكل غير نمطي او مجدول كما ان

 الوصفية غير كافية لعملية اتخاذ القرار في معظم االحيان

 ✅صح  -1

 خطا -2
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 24 السؤال

 صفات نظم دعم القرار

بعض المهام  تنفيذ يحتوي كم من المعرفة التي تصف عالم متخذ القرار. يمكنها ان تحدد كيفية -1

 ويمكنها ان تحدد التوصيات الصالحة للتنفيذ في الظروف المختلفة

 لديه القدرة على جمع ومعالجة المعرفة الوصفية  واالنواع االخرى من المعرفة -2

 مختلفة وايضاً في شكل تقارير تقليدية بأشكاللديه القدرة على عرض المعرفة  -3

 ءسوالديه القدرة على اختيار فئات جزئية من المعرفة سواء للعرض او انتاج معرفة جديدة  -4

 مرحلة تحديد المشكلةفي مرحلة حل المشكلة او 

يمكنه ان يتفاعل مباشرة مع صانع القرار او احد المشاركين في صنع القرار بحيث يكون  -5

 للمستخدم الحرية في اختيار وترتيب نشاطات ادارة المعرفة

 ✅جميع ما سبق -6


