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 اإلرادة والمستحٌل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنها على المعرفة تعرف .1

 والعالقات للمفاهٌم رمزٌة توصٌفات -أ

 . للمفاهٌم رمزٌة توصٌفات  -ب

 . المحددة والطرق والعالقات للمفاهٌم رمزٌة توصٌفات -ت

  .الوصٌفات هذه انماط مع للتعامل المحددة والطرق والعالقات للمفاهٌم رمزٌة توصٌفات -ث

 

 : هً المعرفة .2

  .معٌنة مشكلة حل فً لالستخدام قابلة منظمة معلومات -أ

 . معٌنة مشكلة حل فً لالستخدام قابلة معلومات -ب

 . منطقٌا   ترتٌبا   ومرتبة منظمة معلومات -ت

 . للتشغٌل قابلة معلومات -ث

 

 : ٌعنً للمعرفة الهرمً المنظور .3

 . المعلومات عند وننتهً بالبٌانات نبدأ -أ

 . البٌانات عن وننتهً بالمعلومات نبدأ -ب

  .بالمعرفة وننتهً بالبٌانات نبدأ -ت

 البٌانات عند وننتهً بالمعلومات نبدأ -ث

 

 " الهرمً المنظور"  خالل من المعرفة إلى النظر عند  .4

 المعرفة عند وننتهً المعلومات من بناؤها نبدأ فإننا -أ

 المعرفة عند وننتهً البٌانات من بناؤها نبدأ فإننا -ب

 المعلومات عند وننتهً بالبٌانات بناؤها نبدأ فإننا -ت

 البٌانات عند وننتهً المعلومات من بناؤها نبدأ فإننا -ث

 

 

 ( سؤال فـقط 63تم تصوٌر   هــ ) 4767-ول  أسبلة الفصل األ

 سؤال ( 83) 4767 -أسبلة الفصل الثانً 

 سؤال (  83)4768 -الفصل األول   أسبلة

 سؤال (  83)  4768 –أسبلة الفصل الثانً 

 سؤال ( 83) 4769 –أسبلة الفصل األول 

 سؤال (  583)مـجـمـوع األسـبـلـة   

 الـمـحاضـرة األولـى   

 سؤال ( 83) 4769 –اسبلة الفصل الثانً 

 

   الجٌزاوي محمد. د/  المعرفه إدارة
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 : على المعلومات تكنولوجٌا عصر نموذج فً ٌقوم الزمنٌة المعرفة منظور .5

 . اإلنسانً الذكاء -أ

 . الصناعً الذكاء -ب

 . التقلٌدٌة المعتمدة والقواعد النماذج -ت

 . االرشٌف بملفات المعتمدة الوثابق -ث

 

 التكنلوجٌا لعصر القٌاسً للنموذج دراستنا عند .6

 التقلٌدٌة الوثٌقة على ٌعتمد أنة نجد -أ

 اإلنسانً الذكاء على ٌعتمد أنة نجد -ب

 التقلٌدٌة والقواعد النظم على ٌعتمد أنة نجد -ت

 الرقمٌة اإللكترونٌة الوثابق ٌعتمد أنة نجد -ث

 

 : )رقمً,  واضحة)  المنخفض الهٌكل ذات المعرفة .7

 . والمصنفة الرسمٌة المعرفة تشمل التً هً -أ

  .المصنفة وغٌر الرسمٌة غٌر المعرفة تشمل التً هً -ب

 . المصنفة وغٌر الرسمٌة المعرفة تشمل التً هً -ت

 . والمصنفة الرسمٌة غٌر المعرفة تشمل التً هً -ث

 

 : لـ الجمع محصلة هً الذكٌة المنظمة .8

 . الفكري مالها ورأس قٌمها -أ

 . المعلومات وتكنولوجٌا قٌمها -ب

  المعلومات وتكنولوجٌا الفكري مالها رأس -ت

  الثالثة  المحاضرة 05:21دقٌقة ف)   . المعلومات وتكنولوجٌا وقٌمها الفكري مالها رأس -ث

 ( المباشرة

 

 : اخرى ومعارف معلومات ترافق لمواد واالجراءات المعالجات عملٌة على ٌطلق .9

 . المعرفة ادارة -أ

 المعرفة -ب

 . المعرفة خرابط -ت

 االبتكار -ث

 

 :ب فٌه تعمل التً القطاع قٌادة على القدرة المنظمة تعطً التً المعرفة تسمى .11

 .الصحٌحة المعرفة -أ

 .الضمنٌة المعرفة -ب

 .المتقدمة المعرفة -ت

 .االبتكارٌة المعرفة -ث
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 : أنها على نوناكا وٌعرفها كثٌرة تعرٌفات للمعرفة .11

 صحٌحة حلول من الموظف ٌعتقدة لما تبرٌر -أ

 صحٌحة حلول من الموظف ٌعتقدة ما -ب

 خاطبة حلول من الموظف ٌعتقدة لما تبرٌر -ت

 خاطبة حلول من الموظف ٌعتقدة ما -ث

 

 وإدارتها المعرفة صناعة فً كبٌر دور البٌانات تلعب .12

 وكلمات أرقام بأنها تعرف وهً -أ

 وصور كلمات بأنها تعرف وهً -ب

 أصوات و صور بأنها تعرف وهً -ت

 وأصوات وكلمات وصور أرقام بأنها تعرف وهً -ث

 

 تعرف والتً المعلومات إلى تحتاج بالمنظمة المعرفة بناء عند .13

 المنظمة داخل منظمة بٌانات أنها على -أ

 المنظمة داخل مجدٌة بطرٌقة منظمة بٌانات أنها على -ب

 للتطبٌق قابلة مجدٌة بطرٌقة منظمة بٌانات أنها على -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

  "الزمنٌة المعرفة منظور"  من المعرفة إلى النظر عند .14

 عصر ونموذج الصناعً العصر فً القٌاسً النموذج بٌن فرق هناكـ لٌس أنه نكتشف -أ

 التكنلوجٌا

 عصر ونموذج الصناعً العصر فً القٌاسً النموذج بٌن فرق هناكـ أنه نكتشف -ب

 التكنلوجٌا

 التكنلوجٌا عصر بنموذج الصناعً للعصر القٌاسً النموذج استبدال تم أنه نجد -ت

 التكنلوجٌا عصر بنموذج الصناعً العصر فً القٌاسً النموذج ٌستبدل لم -ث

 

 الصناعً للعصر القٌاسً للنموذج دراسنا عند .15

 الرقمٌة اإللكترونٌة الوثٌقة على ٌعتمد أنة نجد -أ

 الصناعً الذكاء على ٌعتمد أنة نجد -ب

 الخبٌرة األنظمة على ٌعتمد أنة نجد -ت

 اإلنسانً الذكاء على ٌعتمد أنة نجد -ث

 

 اإلنسانً المنظور خالل من (ةالكامن) الضمنٌة المعرفة تعرٌف كنٌم .16

 المنظمة فً الفرد رأس فً الموجودة هً أنها على -أ

 ةاعتبارٌ كشخصٌة المنظمة فً الموجودة هً أنها على -ب

 اعتبارٌة كشخصٌة المنظمة وفً الفرد رأس فً الموجودة هً أنها على -ت

 سبق مما شًء ال -ث
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 الصرٌحة المعرفة تعرٌف ٌتم المعرفة إدارة فً .17

 النظامٌة الرسمٌة البٌانات هً بأنها -أ

 النظامٌة غٌر البٌانات هً بأنها -ب

 الرسمٌة غٌر البٌانات هً بأنها -ت

 الرسمٌة وغٌر النظامٌة غٌر البٌانات هً بأنها -ث

 

 انها على واإلتجاهات والمهارات الخبرات تصنٌف ٌتم المعرفة إدارة فً .18

 الصرٌحة المعرفة ضمن تقع -أ

 الواضحة المعرفة ضمن تقع -ب

 الضمنٌة المعرفة ضمن تقع -ت

 الرسمٌة المعرفة ضمن تقع -ث

 

 أنها على الواضحة المعرفة مع التعامل ٌتم المعرفة إدارة فً .19

 نسبٌة مٌزة أو كقوة استخدامها ٌمكن ال -أ

 نسبٌة مٌزة أو كقوة استخدامها ٌمكن -ب

 والمهارات الخبرات على تعتمد -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

 المعرفة إدارة فً الضمنٌة المعرفة مع التعامل ٌتم .21

 وواضحة رقمٌة غٌر معرفة أنها على -أ

 وواضحة رقمٌة غٌر معرفة أنا على -ب

 حهواض وغٌر رقمٌة غٌر معرفة أنها على -ت

 ورقمٌة واضحة غٌر معرفة أنها على -ث

 

 أنها على الحكمة تصنٌف .21

 المعرفة درجات أعلى أنها أي المعرفة هرم قمة -أ

 المعلومات هرم قمة -ب

 البٌانات هرم قمة -ت

 والمعلومات البٌانات درجات أعلى -ث

 

  للتعامل المحددة والطرق والعالقات للمفاهٌـم الرمزٌـة التوصٌفات -55

  المعلومات - أ

  البٌانات - ب

 الحكمه - ت

 المعرفة - ث
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 تسمى معٌنـة مشكلة حل فً لألستخدام قابلة منظمـة معلومات -52

  المعرفة - أ

 الحكمه - ب

 المعلومات - ت

 البٌانات - ث

 

  من المعرفة نرى فاننا بالمعرفة وتنتهً بالبٌانات تبدا عندما  -52

  التقنً المنظور - أ

 الزمنً المنظور - ب

 الهرمً المنظور - ت

 األنسانً المنظور - ث

 

  علٌه ٌقوم الذي األساس ٌمثل الصناعً الذكاء  -52

 الصناعً النموذج - أ

 المعلومات تكنولوجٌا عصر نموذج - ب

  التقلٌدٌة المعتمـدة والقواعد النماذج - ت

 األرشٌف بملفات المعتمدة النماذج - ث

 

  أنها على(  رقمٌة ، واضحة)  المصنفة وغٌر الرسمٌة غٌر المعرفة تصنف  -52

 المرتفع الهٌكل ذات المعرفة - أ

  المنخفض الهٌكل ذات المعرفة - ب

  المعتمد الهٌكل ذات المعرفة - ت

 المتوازن الهٌكل ذات المعرفة - ث
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 : بأنه المبدأ هذا مع تتعامل المنظمة أن إال مكلفة أنها المعرفة إدارة مبادئ من

 . تكلفتها من أعلى مردودها -أ

 . مردودها مع تتساوى التكلفة -ب

 . تكلفتها من أقل مردودها -ت

 . مردودها عن النظر بغض تحملها من البد تكلفة -ث

 

 عالٌة المعرفة تكلفة المنظمات تعتبر .1

 تكلفتها من بكثٌر أقل مردودها أن إال علٌها اإلنفاق لكثرة -أ

 تكلفتها من بكثٌر أعلى مردودها أن إال علٌها اإلنفاق لكثرة -ب

 تقرٌبا تكلفتها مع ٌتعادل مردودها أن إال علٌها اإلنفاق لكثرة -ت

 بتكلفتة مقارنتة ٌمكن ال مردودها أن إال علٌها اإلنفاق لكثرة -ث

 

 : على تعتمد حلوال   للمعرفة الفاعلة اإلدارة تتطلب .2

 . فٌها جدٌد أي إغفال وعدم المتجددة التكنولوجٌا -أ

 . المتمٌزة الكفاءة ذات البشرٌة العناصر -ب

  المتمٌزة البشرٌة والعناصر التكنولوجٌا من المزٌج -ت

 . الرسمٌة وغٌر الرسمٌة المعرفة -ث

 

 إلى فعالٌتها لتثبت خاصة قدرات الفعالة اإلدارة تحتاج .3

 . األفراد -أ

 .التكنولوجٌا -ب

 .معا والتكنولوجٌا األفراد -ت

 ومؤثر قوي مدٌر وجود -ث

 

 الفعاله اإلدارة تعتبر فإنها المعرفة إدارة مع المنظمة تتعامل عندما .4

 فقط األفراد تطلب حلوال   تقدم -أ

 فقط التكنلوجٌا تطلب حلوال   تقدم -ب

 معا   والتكنلوجٌا األفراد تتطلب حلوال   تقدم -ت

 التكنلوجٌا وال األفراد تطلب ال حلوال   تقدم -ث

 

 

 

 

 

 الــمـــحــاضرة الـثـانـٌـة   
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 : عندما المنظمة فً المعرفة إدارة من الفابدة تزداد .5

 . للمعرفة نماذج تضع -أ

 . للمعرفة خرابط تضع -ب

 . للمعرفة أولوٌات تضع -ت

 للمعرفة محددات تضع -ث

 

 : المعرفة فوابد أهم من أن إال المعرفة إداره فوابد تتعدد .6

 . للمعرفة نماذج وضع من فابدة أكثر للمعرفة خرابط وضع -أ

 .للمعرفة نماذج وضع من فابدة أقل للمعرفة خرابط وضع -ب

 .للمعرفة خرابط وضع من فابدة أكثر للمعرفة نماذج وضع -ت

 .المنظمة فً عام بشكل البشرٌة بالموارد االهتمام -ث

 

 المعرفة فوابد ومقارنة تحلٌل عند .7

 للمعرفة نماذج وضع من فابدة أكثر للمعرفة خرابط وضع أن نكتشف -أ

 للمعرفة نماذج وضع من فابدة أقل للمعرفة خرابط وضع أن نكتشف -ب

 للمعرفة خرابط وضع من فابدة أكثر للمعرفة نماذج وضع أن نكتشف -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

 : المنظمة موظفً بٌن المعرفة مشاركة .8

 . المنظمة تتقدم حتى الموظفٌن بٌن طبٌعً أمر -أ

 . ضروري لكنه طبٌعً غٌر أمر -ب

 . التكنولوجٌا باستخدام الموظفٌن بٌن طبٌعً أمر -ت

 . ضروري وغٌر طبٌعً غٌر أمر -ث

 

 : الغالب فً تكون المعرفة واستخدام مشاركة عملٌة إن .9

 .طبٌعٌة أفعاال -أ

 .طبٌعٌة غٌر أفعاال -ب

 .مصنفة غٌر أفعاال -ت

 . سبق مما من شًء ال  -ث

 

 األفراد بٌن المعرفة واستخدام مشاركة أن المعرفة إدارة فً العاملٌن ٌدركـ .11

 طبٌعٌة أفعاال   تكون ما غالبا   -أ

 طبٌعٌة غٌر أفعاال   تكون ما غالبا   -ب

 مصنفة غٌر أفعاال   تكون ما غالبا   -ت

 مصنفة أفعاال   تكون ما غالبا   -ث
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 : ٌكون أن بشرط للمنظمة وهام متمٌز عملها المعرفة إدارة .11

 . الجدٌد المنتج إلى تصل حتى مستمر عملها -أ

 . المعرفة أهداف الجمٌع ٌتفهم حتى مستمر عملها -ب

 . الفعال بأثرها الجمٌع ٌستشعر حتى مستمر عملها -ت

 . مستمر عملها -ث

 

 : مستمرة عملٌة المنظمة فً المعرفة إداره عملٌة تعتبر .12

 .الخطه نهاٌة مع تنتهً -أ

 .نهاٌة لها لٌس -ب

 .المعرفة العمال بتشارك تنتهً -ت

 . منافسٌها على المنظمة بتفوق تنتهً -ث

 

 أنها على المعرفة إدارة مع المنظمة تتعامل .13

 الخطة نهاٌة مع تنتهً مستمرة عملٌة -أ

 نهاٌة لها لٌس مستمرة عملٌة -ب

 المعرفة العمال بتشاركـ تنتهً مستمرة عملٌة -ت

 منافسٌها على المنظمة بتفوق تنتهً مستمرة عملٌة -ث

 

 : من المعرفة على لالستحواذ المنظمة تسعى .14

 . فقط الداخلٌة المنظمة بٌبة -أ

 . فقط الخارجٌة المنظمة بٌبة -ب

 . معا   والخارجٌة الداخلٌة المنظمة بٌبة -ت

 . موظفٌها عقول طرٌق عن بنابها خالل -ث

 

 :المعرفة على االستحواذ المنظمة تحاول .15

 .فقط المنظمة داخل من -أ

 .فقط المنظمة خارج من -ب

 .معا   خارجها و المنظمة داخل من -ت

 بالمنظمة النابغٌن و العباقرة رؤوس من ال -ث

 

 إلى تتوجه فإنها المعرفة على االستحواذ فً المنظمة ترغب عندما .16

 فقط المنظمة داخل -أ

 . فقط المنظمة خارج -ب

 . واحد وقت فً وخارجها المنظمة داخل -ت

 . المبدعٌن أبنابها سواعد على تعتمد -ث

 



  9 
 اإلرادة والمستحٌل  

 : خالل من المعرفة استغالل استراتٌجٌة المنظمة تستخدم .17

 . وخارجها المنظمة داخل المعرفة الستغالل التخطٌط -أ

 . التنافسٌة المٌزة لتحقٌق فقط المنظمة داخل المعرفة الستغالل التخطٌط -ب

 وتقدٌمها ختراعا براءات بتحقٌق فقط المنظمة خارج المعرفة الستغالل التخطٌط -ت

  استشارٌة كخدمات

 . السوق فً أفضل وضع تحقٌق فً المنافسٌن الستغالل التخطٌط -ث

 

 :على ٌتوقف بالمعرفة استغالل الستراتٌجٌة الحقٌقً النجاح .18

 .خارجها و المنظمة داخل للمعرفة االمثل االستغالل -أ

 االمثل االستغالل.التنافسٌة المٌزة لتحقٌق فقط المنظمة داخل للمعرفة االمثل االستغالل -ب

 .استشارٌة كخدمات وتقدٌمها اختراع براءات بتحقٌق فقط المنظمة داخل للمعرفة -ت

 السوق فً افضل وضع تحقٌق فً للمنافسٌن االمثل االستغالل -ث

 

 : خالل من المعرفة استغالل استراتجٌة على المنظمة تعتمد .19

 وخارجها المنظمة داخل المعرفة استغالل -أ

 التنافسٌة المٌزة لتحقٌق المنظمة داخل المعرفة استغالل -ب

 استشارٌه كخدمات وتقدٌمها اختراع براءات بتحقٌق المنظمة خارج المعرفة استغالل -ت

 السوق فً أفضل وضع تحقٌق فً المنافسٌن استغالل -ث

 

 : خالل من بالمعرفة االحتفاظ استراتٌجٌة المنظمة تستخدم .21

 . فقط الضمنٌة المعرفة على والحفاظ التبنً -أ

 . فقط الصرٌحة المعرفة على والحفاظ التبنً -ب

 . معا   الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة على والحفاظ التبنً -ت

 . والداخل الخارج مع المعرفة تداول -ث

 

 :على ٌتوقف بالمعرفة االحتفاظ الستراتٌجٌة الحقٌقً النجاح .21

 .فقط الضمنٌة بالمعرفة االحتفاظ -أ

 .فقط الصرٌحة بالمعرفة االحتفاظ -ب

 .معا   الصرٌحة المعرفة و الضمنٌة بالمعرفة االحتفاظ -ت

 .الداخل و الخارج من بالمعرفة االحتفاظ -ث
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 : على تقوم فإنها بالمعرفة االحتفاظ استراتجٌة على المنظمة تعتمد عندما .22

 . فقط الضمنٌة المعرفة على الحفاظ -أ

 . فقط الصرٌحة المعرفة على الحفاظ -ب

 . معا الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة على الحفاظ -ت

 . والداخل الخارج مع المعرفة تداول -ث

 

 تكون زٌادة بكلمة بناء كلمة غٌر لو)  : بناء فً للمنظمة االستراتٌجً المصدر المعرفة .23

   ] د [ االجابة

 . البشرٌة مواردها -أ

 . التنظٌمٌة هٌاكلها -ب

 . التنافسٌة مٌزتها -ت

 . السوقٌة حصتها -ث

 

 : هو ربٌس هدف على المعرفة إلدارة استراتجٌة أي تبنى .24

 . المنظمة فً المعرفة اعمال تسٌٌر -أ

 .المعرفة إدراك أهمٌه إدراك -ب

 .للمنظمة التنافسٌة المٌزة احراز -ت

 .المنظمة فً المعرفة بعمال االهتمام -ث

 

 هو المعرفة إلدارة استراتٌجٌة وضع عند للمنظمة الربٌسً الهدف .25

 المنظمة فً المعرفة أعمال تسٌٌر -أ

 المعرفة إدراكـ أهمٌة إدراكـ -ب

 للمنظمة التنافسٌة المٌزة إحراز -ت

 المنظمة فً المعرفة عمال تجاهل -ث

 

 المنتج أو والسوق الزبابن عن المنظمة داخل الحرجة المعرفة عن البحث عملٌة تسمى .26

 : بـ

 . المعرفة تشخٌص -أ

 . المعرفة اكتساب -ب

 (38 الدقٌقة عند الثانٌة المحاضرة فً الدكتور ذكرها () . المعرفة تولٌد -ت

 . المعرفة تخزٌن -ث
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 : فً هو المعرفة إدارة عند األكبر التحدي  .27

 . المعرفة تشخٌص -أ

 . المعرفة اكتساب -ب

 . المعرفة تولٌد -ت

 . المعرفة تطبٌق -ث

 

 : نسبته ما المعرفة إدارة مناظٌر كأحد المعرفة قاعدة تشكل  .28

 %21 -أ

 %01 -ب

 %21 -ت

 % 51 -ث

 

 :مهام ضمن المنظمة فً المعرفة إداره سٌاسة وتقع المنظمة داخل االختصاصات توزع .29

 . العلٌا اإلدارة -أ

 . والدنٌا الوسطى اإلداره -ب

 . الدنٌا اإلدارة -ت

 الوسطى اإلدارة -ث

 

 هً المنظمة فً المعرفة إدارة سٌاسة تصنع التً الجهه .31

 العالٌا اإلدارة وهو إداري مستوى أعلى -أ

 والدنٌا الوسطى اإلدارة -ب

 الدنٌا اإلدارة وهو إداري مستوى أدنى -ت

 الوسطى اإلدارة -ث

 

 ٌلزمها للمعرفه الفعالة اإلداره أن إال اإلدارات على المدراء توزٌع فً اآلراء تخلتف .31

 : مدٌرون

 . البشرٌة للموارد -أ

 . للمعرفة -ب

 . الهندسٌة لإلدارة -ت

 . لإلنتاج -ث

  

 إلى للمعرفة الفعاله اإلدارة لبلوغ المنظمات تسعى .32

 البشرٌة للموارد مدٌرون تعٌٌن -أ

 للمعرفة مدٌرون تعٌٌن -ب

 الهندسٌة لإلدارة مدٌرون تعٌٌن -ت

 لإلنتاج مدٌرون تعٌٌن -ث
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 هو المعرفة إدارات مدٌرو نجاح مقومات أهم إن إال الناجح المدٌر مقومات تتعدد  .33

 القٌادٌة الشخصٌة -أ

 .االتصال مهارة -ب

 والتفكٌر البحث مهارة -ت

 . الذات إنكار -ث

 

 والمهارات الصفات من العدٌد إلى المعرفة مدٌروا ٌحتاج .34

 القٌادٌة الشخصٌة أهمها أن إال -أ

 اإلتصال مهارة أهمها أن إال -ب

 والتفكٌر البحث مهارة أهمها أن إال -ت

 الذات إنكار أهمها أن إال -ث

 

 من توصٌفها ٌقوم التً هً المعرفة لتحسٌن المداخل إكثر تعتبر  .35

 .الدنٌا اإلدارة -أ

 .العلٌا اإلدارة -ب

 .والدنٌا العلٌا اإلدارة -ت

 . الوسطى اإلدارة -ث

 

 : المعرفة إلى المنظمة وصول ٌعتبر  .36

 النهاٌة نقطة -أ

 . البداٌة نقطه -ب

 .التوازن نقطة -ت

 .المشاركة نقطة -ث

 

 للمعرفة الوصول إلى المنظمات كل تسعى .37

 النهاٌة نقطة ذلكـ وتعتبر -أ

 البداٌة نقطة ذلكـ وتعتبر -ب

 التوازن نقطة ذلكـ وتعتبر -ت

 المشاركة نقطة ذلكـ وتعتبر -ث

 

 من البد المنظمة فً المعرفة إدارة استراتجٌة بناء المنظمة ترٌد عندما  .38

 . الألمام تنطلق حتى المنظمة برسالة االخذ -أ

 . المنظمة رسالة مع االستراتجٌة تكامل -ب

 . أخر شًء ألي النظر وعدم الخطة ببنود األهتمام -ت

 . سبق ما كل -ث
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 المنظمة فً المعرفة إدارة استراتٌجٌة صناعة عند أنة المنظمة تدركـ .39

 األمام إلى تنطلق حتى المنظمة رسالة تجاهل من البد -أ

 المنظمة رسالة مع اإلستراتٌجٌة تكامل من البد -ب

 آخر شًء ألي النظر وعدم الخطة ببنود اإلهتمام من البد -ت

 سبق ما كل -ث

 

 ..  أن عملها من بالرغم تكلفتها من أعلى مردودها أن على المعرفة ألدارة المنظمة تنظر -20

  مكلفة أنها المعرفة إدارة مبادئ من - أ

  مكلفة غٌر أنها المعرفة ادارة مبادئ من - ب

  متساوٌـه تكلفتها أنه المعرفة إدارة مبادئ من - ت

  للتكلفـة ننظر أال المعرفة ادارة مبادئ من - ث

 ...  أن القول ٌمكننا المتمٌـزة البشـرٌة والعناصر التكنولوجٌـا بٌن المزج ٌتم عندما -25

  البشرٌة للموارد فعالة إدارة - أ

 للتكنولوجٌـا متمٌزة إدارة - ب

  للمعرفة فعالـة إدارة - ت

  متمكنـة للمعلومـات إدارة - ث

  للمعرفة خرابط المنظمـة تضع عندما  -22

 البشرٌة الموارد ادارة من الفابدة تزاد - أ

  المعرفة ادارة من الفابدة تزداد - ب

 المعلومات تكنولوجٌا ادارة من الفابدة تزداد - ت

 الجغرافٌـا المعلومات نظم من الفابدة تزداد - ث

  بالمنظمـة ٌكون أن ضرورٌا لكنـه طبٌعً غٌر أمر ٌعتبر  -22

  للمعرفة أستثمار - أ

  المعرفة فً تشارك - ب

  المعرفة تهٌبة - ت

  المعرفه فً تناغم - ث
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  وضروري أساسً شرط"  المستمر العمل"   -22

  البٌانات لتمٌز - أ

 المعلومات لتمٌز - ب

 المعرفة لتمٌز - ت

 المعرفة إدارة لتمٌز - ث

 :  من قوة بكل المعرفة على لالستحواذ التمٌز فً الراغبة المنظمة تسعى -22

 .  فقط المنظمة داخل -أ

 .  فقط المنظمة خارج -ب

 .  معا   وخارجها المنظمة داخل من -ت

 .  منافسٌها شركات قلب من -ث

 :  تسمى معا   الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة على الحفاظ عند  -24

 .  المعرفة استغالل استراتٌجٌة -أ

 .  المعرفة اقتناص استراتٌجٌة -ب

 .  بالمعرفة االحتفاظ استراتٌجٌة -ت

 .  المعرفة على التركٌز استراتٌجٌة -ث

 :  تسمى وخارجها المنظمة داخل المعرفة استغالل عند  -20

 .  المعرفة استغالل استراتٌجٌة -أ

 .  المعرفة اقتناص استراتٌجٌة -ب

 .  بالمعرفة االحتفاظ استراتٌجٌة -ت

 . المعرفة على التركٌز استراتٌجٌة -ث
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 : أنه على ٌصنف المنظمة من الناتجة المعرفة على المنطقً الطلب -1
 . المعرفة استخالص فً المؤثرة الداخلٌة العوامل من -أ
 . المعرفة صناع سلوك فً المؤثرة الداخلٌة العوامل من -ب
 . بالمنظمة التكنولوجٌا صناعة فً المؤثرة الداخلٌة العوامل من -ج
 . المعرفة إدارة على المؤثرة الداخلٌة العوامل من -د

 
 :  ٌعنً المعرفة قواعد استخدام فً المنظمة مرونة زٌادة -2

 . المستقبل فً نجاحا   أكثر تكون الشركة أن -أ
 . المستقبل فً للفشل تعرضا   أكثر تكون الشركة أن -ب

 . المعرفة اتجاه فً التقدم صعوبة -ت
 . سبق مما شا ال -ث

 
 زادت فكلما ، علٌها للحكم المعرفة قواعد استخدام فً المنظمة مرونة مؤشر ٌستخدم -3

 : المرونة

 المستقبل فً نجاحا أكثر الشركة كانت كلما -أ

 المستقبل فً للفشل تعرضا أكثر كانت كلما -ب

 المعرفة أتجاه فً التقدم علٌها صعب كلما -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

  المعرفة إدارة ع المؤثرة الداخلٌـة العوامل من  -4

  المنظمـة منافسً من المعرفة على الطلب - أ

  المنظمة مودري من المعرفة على الطلب - ب

  المنظمة عمالء من المعرفة على الطلب - ت

 المنظمـة من الناتجة المعرفه على المنطقً الطلب - ث

 :  المستقبل فً نجاحا   أكثر الشركة تكون -5

 .  المعرفة قواعد استخدام فً المنظمة مرونة زادت كلما -أ

 .  المعرفة قواعد استخدام فً المنظمة مرونة ثبتت كلما -ب

 .  المعرفة قواعد استخدام فً المنظمة مرونة قلت كلما -ت

 المعرفة اتجاه فً التقدم حاولت كلما -ث

 المـــحــاضـرة الـثـالثـة      
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 :عن عبارة  المنظمة فً المعرفة فجوة .1

 المنظمة فً الضعف ونقاط القوة نقاط على فٌها نركز داخلٌة فجوة -أ

 المنظمة لها تتعرض التى والتهدٌدات الفرص على فٌها نركز خارجٌة فجوة -ب

 الخارجٌة والفجوة الداخلٌة الفجوة من كال -ت

 الخارجٌة البٌبة وال الداخلٌة بالبٌبة التتعلق سمات -ث

 

 : فً تتمثل المعرفة فجوة من المنظمة معاناة .2

 . المنظمة فً الضعف ونقاط القوة نقاط فً فجوة -أ

 . المنظمة لها تتعرض التً والتهدٌدات الفرص فً فجوة -ب

 . الخارجٌة والفجوة الداخلٌة الفجوة من كال -ت

 . الخارجٌة البٌبة وال الداخلٌة بالبٌبة تتعلق ال سمات -ث

 

 : خالل من المعرفة فجوة بالمنظمة المعرفة إدارة تحدد .3

 المنظمة فً الضعف ونقاط القوة نقاط على فٌها نركز داخلٌة فجوة -أ

 المنظمة لها تتعرض التى والتهدٌدات الفرص على فٌها نركز خارجٌة فجوة -ب

 الخارجٌة والفجوة الداخلٌة الفجوة من كال -ت

 الخارجٌة والبٌبة الداخلٌة بالبٌبة تتعلق منتقاه سمات -ث

 

 :هً المنظمة فً للمعرفة الداخلٌة الفجوة .4

 الممكن واألداء الفعلً األداء بٌن الفرق -أ

 المستهدف األداء و الفعلً األداء بٌن الفرق -ب

 المستهدف واألداء الممكن األداء بٌن الفرق -ت

 للمنظمة الفعلً األداء محصلة -ث

 

 : المنظمة فً للمعرفة الداخلٌة الفجوة تحسب .5

 . الممكن واألداء الفعلً األداء بٌن الفرق خالل من -أ

 .  المستهدف واألداء الفعلً األداء بٌن الفرق خالل من -ب

 .  المستهدف واألداء الممكن األداء بٌن الفرق خالل من -ت

 . الفعلً األداء محصلة خالل من -ث

 

 

 

 

 الـمـحـاضـرة الـرابـعـة     
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 : خالل من للمعرفة الداخلٌة الفجوة بالمنظمة المعرفة إدارة تحسب    .6

 الممكن واألداء الفعلً األداء بٌن الفرق -أ

 المستهدف األداء و الفعلً األداء بٌن الفرق -ب

 المستهدف واألداء الممكن األداء بٌن الفرق -ت

 للمنظمة الفعلً األداء محصلة -ث

 

 : هً المنظمة فً للمعرفة الخارجٌة الفجوة .7

 والممكن المتاح بٌن الفرق -أ

 التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة الممكن بٌن الفرق -ب

 التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة المتاح بٌن الفرق -ت

 للمنظمة الممكن األداء محصله -ث

 

 : المنظمة فً للمعرفة الخارجٌة الفجوة تحسب .8

 . والممكن المتاح بٌن الفرق خالل من -أ

 . التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة الممكن بٌن الفرق خالل من -ب

 . التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة المتاح بٌن الفرق خالل من -ت

 . للمنظمة الممكن األداء محصلة خالل من -ث

 

 : خالل من للمعرفة الخارجٌة الفجوة بالمنظمة المعرفة إدارة تحسب    .9

 والممكن المتاح بٌن الفرق -أ

 التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة الممكن بٌن الفرق -ب

 التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة المتاح بٌن الفرق -ت

 للمنظمة الممكن األداء محصله -ث

 

 : بــ المعرفٌة القدرات مراجعة إجراءات تبدآ .11

 . المعرفة مخزون تقٌٌم -أ

 . الضمنٌة المعرفة على بالحصول -ب

  العمالء من الراجعة التغذٌة لدٌهم الذٌن األفراد عند المعرفة بتحدٌد -ت

 التهدٌدات وتجنب الفرص عن بالبحث تبدأ -ث

 

 : المعرفٌة القدرات مراجعة إجراءات أول .11

 . المعرفة مخزون بتقٌٌم تبدأ -أ

 . الضمنٌة المعرفة على بالحصول تبدأ -ب

 . العمالء من الراجعة التغذٌة لدٌهم الذٌن األفراد عند المعرفة بتحدٌد تبدأ -ت

 . التهدٌدات وتجنب الفرص عن بالبحث تبدأ -ث
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 : من تبدأ فإنها المعرفٌة القدرات مراجعة فً بالمنظمة المعرفة إدارة ترغب عندما    .12

 المعرفة مخزون تقٌٌم -أ

 الضمنٌة المعرفة على الحصول -ب

 العمالء من الراجعة التغذٌة لدٌهم الذٌن األفراد عند المعرفة تحدٌد -ت

 التهدٌدات وتجنب الفرص عن البحث -ث

 

 : المعرفٌة القدرات مراجعة أهداف من .13

 فقط للمعرفة الكمٌة الفعلٌة بالحالة التزود -أ

 فقط للمعرفة الكٌفٌة الفعلٌة بالحالة التزود -ب

 المتوفرة للمعرفة والكٌفٌة الكمٌة المقادٌر من الفعلٌة بالحالة التزود -ت

 . سبق مما الشً -ث

 

 : منها عدٌدة أهداف المعرفٌة القدرات لمراجعة .14

 . فقط للمعرفة الكمٌة الفعلٌة الحالة على الوقوف -أ

 . فقط للمعرفة الكٌفٌة الفعلٌة الحالة على الوقوف -ب

 . المتوفرة للمعرفة والكٌفٌة الكمٌة المقادٌر من الفعلٌة الحالة على الوقوف -ت

 . سبق مما شًء ال -ث

 

 : إلى المعرفٌة القدرات مراجعة إجراء عند المنظمة تهدف    .15

 للمعرفة الكمٌة الفعلٌة بالحالة التزود -أ

 للمعرفة الكٌفٌة الفعلٌة بالحالة التزود -ب

 المتوفرة للمعرفة والكٌفٌة الكمٌة المقادٌر من الفعلٌة بالحالة التزود -ت

 بالمنظمة النوعٌة القدرات بناء -ث

 

 : ٌعنً المعرفة لوظٌفة الحرج التحلٌل .16

 . للمعرفة إنتاجا األكثر المجاالت تحدٌد -أ

 . المعرفة فً فشال   األكثر المجاالت تحدٌد -ب

 . المعرفة فً نجاحا   األكثر المجاالت تحدٌد -ت

 . للمعرفة حساسٌة األكثر المجاالت تحدٌد -ث

 

 : وهو المعرفة لوظٌفة الحرج التحلٌل بعمل المنظمة تقوم .17

 . للمعرفة إنتاجا األكثر المجاالت تحدٌد ٌعنً -أ

 . المعرفة فً فشال   األكثر المجاالت تحدٌد ٌعنً -ب

  المعرفة فً نجاحا   األكثر المجاالت تحدٌد ٌعنً -ت

 للمعرفة حساسٌة األكثر المجاالت تحدٌد ٌعنً -ث
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 ٌعنً وهو المعرفة لوظٌفة الحرج التحلٌل ومنها التحلٌالت من العدٌد المنظمة تجري    .18

 للمعرفة إنتاجا األكثر المجاالت تحدٌد -أ

 المعرفة فً فشال األكثر المجاالت تحدٌد -ب

 المعرفة فً نجاحا األكثر المجاالت تحدٌد -ت

 للمعرفة حساسٌة األكثر المجاالت تحدٌد -ث

 

 من والتأكد التنظٌمً الهٌكل فً النظر ضرورة للمنظمة المعرفٌة القدرات مراجعة ضمن .19

: 

 . والمعرفة األفكار تدفق -أ

 . المعرفة واستخدام المشاركة ٌضمن -ب

 . االبتكار ٌعٌق ام ٌشجع أنه -ت

 . بالهٌكل المعرفً الفكر تواجد مدى -ث

 

  من التاكد علٌنا ٌحتم للمنظمـة المعرفٌة القدرات مراجعه ضمن التنظٌمً الهٌكل مراجعة -51 

 والمعرفة األفكار تدفق مدى - أ

  المعرفة وأستخدام المشاركة ٌضمن - ب

  األبتكار ٌعٌق أم ٌشجع أنه - ت

 بالهٌكل المعرفً الفكر تواجد مدى - ث

 

 :  هً المنظمة فً للمعرفة الحقٌقٌة الفجوة  -50

 .  الداخلٌة الفجوة -أ

 .  الخارجٌة الفجوة -ب

 .  الخارجٌة والفجوة الداخلٌة الفجوة من كال   -ت

 والمنافسٌن المنظمة بٌن الفجوة -ث

 

 :  المنظمة فً للمعرفة، الداخلٌة بٌبتها مع للتعامل مستوٌات ثالث للمنظمة -55

 .  الممكن واألداء الفعلً األداء بٌن الفجوة -أ

 .  المستهدف واألداء الفعلً األداء بٌن الفجوة -ب

 .  المستهدف واألداء الممكن األداء بٌن الفجوة -ت

 .  للمنظمة الفعلً األداء محصلة -ث
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 للمنظمة  الخارجٌة والفجوة الخارجٌة، بٌبتها مع للتعامل مستوٌات ثالث للمنظمة -52

 : 

 .  والممكن المتاح بٌن الفجوة -أ

 .  التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة الممكن بٌن الفجوة -ب

 .  التهدٌدات وتجنب الفرص صناعة على والقدرة المتاح بٌن الفجوة -ث

 .  للمنظمة الممكن األداء محصلة -ث

 

 :  المعرفة مخزون تقٌٌم خطوة تعتبر  -52

 .  المعرفٌة القدرات مراجعة مراحل أول -أ

 .  المعرفٌة القدرات مراجعة فً الثانٌة الخطوة -ب

 .  المعرفٌة القدرات مراجعة فً الثالثة الخطوة -ت

 .  المعرفٌة القدرات مراجعة مراحل آخر -ث

 

 :  المتوفرة للمعرفة والكٌفٌة الكمٌة المقادٌر من الفعلٌة بالحالة التزود ٌعتبر  -52

 .  بالمعرفة االحتفاظ استراتٌجٌة أهداف من -أ

 .  المعرفة استغالل استراتٌجٌة أهداف من -ب

 .  المعرفٌة القدرات مراجعة أهداف من -ت

 .  للمعرفة التمكٌن استراتٌجٌة أهداف من -ث

 

 :  نتابج أبرز للمعرفة حساسٌة األكثر المجاالت تحدٌد ٌعتبر( 22)

 .  الوظٌفة عٌوب تحلٌل -أ

 .  الوظٌفة ممٌزات تحلٌل -ب

 .  الوظٌفة تحلٌل -ت

 . للوظٌفة الحرج التحلٌل -ث
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 (مكرر: )  المعرفٌة القدرات مراجعة فً المستخدمة األداة .1

 . المباشرة المالحظة -أ

 . االستبٌان -ب

 . المٌدانٌة الزٌارات -ت

 النقاش حلقات -ث

 

 :هً المنظمات فً المعرفٌة القدرات مراجعة فً المثلى الطرٌقة .2

 .العمل ورشة -أ

 .االستبٌان -ب

 .المستندٌة المراجعات -ت

 .المباشرة المالحظة -ث

 

 المعرفٌة القدرات مراجعة فً المستخدمة األداة أن إال األدوات من العدٌد المنظمات تستخدم .3

 : هً

 المباشرة المالحظة -أ

 االستبٌان -ب

 المٌدانٌة الزٌارات -ت

 النقاش حلقات -ث

 

  المعرفٌه القدرات مراجعه فً أستخدامها ٌمكن التً األدوات أفضل  -2

  المباشرة المالحظه - أ

 األستبٌان - ب

 المٌدانٌه الزٌارات - ت

 النقاش حلقات - ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمـحـاضـرة الـخـامـسـة      
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 ( مكرر) :المعرفة إدارة فً نجاحا   االبتكارات وأكثر أول .1

 . المعرفة نماذج -أ

 . المعرفة إدارات -ب

 . المعرفة خرابط -ت

 ( . ب)  و(  أ)  -ث

 

 المعرفة ادارة فً ابتكارا   واالكثر االبرز النجاح ٌعد .2

  الضمنٌة المعرفة نماذج -أ

  الصرٌحة المعرفة نماذج -ب

 . المعرفة خرابط -ت

  العمٌقة المعرفة نماذج -ث

 

 : المعرفة إدارة فً نجاحا االبتكارات أكثر و أول المعرفة إدارة فً الخبراء ٌصف .3

 المعرفة نماذج -أ

 المعرفة إدارات -ب

 المعرفة خرابط -ج

 (ب) و( أ) -د

 

 (مكرر)  أن اهعلٌ المعرفة أطلس المنظمة تبنً لكً .4

 االرتباطات تنشا -أ

 . االرتباط جهات بٌن المبدبً الفهم إٌجاد -ب

 . المعرفة العمال ٌتشارك -ت

 ( . ب)  و(  أ)  -ث

 

 أن علٌها المعرفة أطلس بناء فً المنظمة ترغب عندما .5

 االرتباطات تنشا -أ

 االرتباط جهات بٌن المبدبً الفهم إٌجاد -ب

 المعرفة العمال ٌتشارك -ج

 (ب) و( أ) -د

 

 

 

 

 

 الـمـحـاضـرة الـسـادسـة          
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 أن علٌها المعرفة أطلس بناء فً المنظمة ترغب عندما .6

 االرتباطات تنشا -أ

 االرتباط جهات بٌن المبدبً الفهم إٌجاد -ب

 المعرفة عمال تحدٌد -ت

  به المناطة الجهات وتحدد االرتباط تنشا -ث

 

 (مكرر)  بٌن المعرفة أطلس ٌربط .7

 . الشركة وثابق -أ

 . العملٌات خرابط -ب

 . العمٌل احتٌاجات تحدد التً التساؤالت شجرة -ت

 ( . ج)  و(  ب)  و(  أ)  -ث

 

 : المنظمة فً المعرفة أطلس ٌربط .8

 . العملٌات وخرابط الشركة وثابق -أ

 . العمٌل واحتٌاجات العملٌات خرابط -ب

 . الشركة ووثابق العمٌل احتٌاجات -ت

 . العمٌل وحاجات المعرفة وخرابط الوثابق -ث

 

 : بٌن الربط من تتمكن حتى المعرفة أطلس بناء إلى المنظمة تلجأ .9

 الشركة وثابق -أ

 العملٌات خرابط -ب

 العمٌل احتٌاجات تحدد التً التساؤالت شجرة -ت

 (ج) و( ب) و( أ) -ث

 

 (مكرر)  : المعرفة أطلس لتكوٌن العملٌة الخطوات من .11

 . أُخرى لمناقشات للتحضٌر االجتماعات نتابج نشر -أ

 . أُخرى لمناقشات للتحضٌر االجتماع نشر عدم -ب

 . المنظمة أفراد من االجتماعات نتابج مع التعامل فً الحذر -ت

 . المنظمة أفراد من االجتماعات نتابج مع التعامل فً الحذر عدم -ث

 

 : ٌحدث وإن بالمنظمة المعرفة أطلس تكوٌن ٌتم .11

 . المستمر التحسٌن خالل من دوري بشكل -أ

 . مرات ثالث ٌزٌد ال بما -ب

 . سنة كل مرة -ت

 المنظمة عمر فً فقط واحدة مرة -ث
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 : ذلك ٌتم أن بالمنظمة المعرفة أطلس تكوٌن ٌتطلب .12

 . المستمر التحسٌن خالل من دوري بشكل -أ

 . األول العام فً دوري بشكل -ب

 . سنة كل مرتٌن -ت

 . المنظمة عمر فً فقط واحدة مرة -ث

 

 : ٌحدث أن على وتحرص المعرفة أطلس المنظمة تبنى .13

 المستمر التحسٌن خالل من دوري بشكل -أ

 مرات ثالث عن الٌزٌد بما -ب

 سنة كل مرة -ت

 المنظمة عمر فً فقط واحدة مرة -ث

 

 :ذلك ٌتم أن على أهدافها، لبلوغ منها سعٌا المعرفة أطلس تكوٌن إلى المنظمة تتوجه .14

 .دورٌة وبطرٌقة المستمر التحسٌن خالل من -أ

 .المنظمة عمر فً مرات ثالث عن ٌزٌد ال بما -ب

 .سنة كل مرة -ج

 .المنظمة عمر فً فقط واحدة مرة -د

 

 :الجنسٌة متعددة الشركات حالة فً .15

 المعرفة أطلس فً دابما تفكر -أ

 المعرفة بإدارة لها عالقة  -ب

 المعرفة أطلس إلى تحتاج -ت

 المعرفة أطلس إلى تحتاج ال -ث

 

 :  تكون الجنسٌة متعددة الشركات حالة فً .16

 . ملحة المعرفة أطلس الى الحاجة -أ

 . ملحة غٌر المعرفة أطلس الى الحاجة -ب

 . متساوٌة المعرفة أطلس إلى الحاجة عدم أو الحاجة -ت

 . منعدمة المعرفة أطلس الى الحاجة -ث

 

 خالل من المعرفة أطلس مع الجنسٌات متعددة الشركات تتعامل .17

 .تطوٌره فً الدابم التفكٌر -أ

 .بداٌته عند تطوٌره فً الدوري التفكٌر -ب

  المستمر التحسٌن -ت

 .إلٌه تتطرق ال وبالتالً جدواه بعدم له رؤٌتها -ث
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 : التً الحاالت من الجنسٌة متعددة الشركات حالة تعتبر .18

 المعرفة أطلس فً دابما تفكر -أ

 المعرفة بإدارة لها عالقة ال -ب

 المعرفة أطلس إلى تحتاج -ت

 المعرفة أطلس إلى التحتاج -ث

 

 :فهً لذلك خاصة عصرٌة ظاهرة الجنسٌة متعددة الشركات تعتبر .19

 .للمعرفة أطلس صناعة فً دابما تفكر شركات -أ

 .جدٌة بطرٌقة المعرفة إدارة فً تفكر ال شركات -ب

 .المعرفة أطلس صناعة إلى تحتاج شركات -ت

 .المعرفة أطلس صناعة إلى تحتاج ال شركات -ث

 

 (مكرر) : حالة فً المعرفة أطلس إلى المنظمة التحتاج .21

 االستٌعاب فً والرغبة المواقف وإدارك فهم إلى تحتاج التى لمواقف -أ

 واالبتكار التطوٌر فً الرغبة وتحرك المشاعر تلهب التً المواقف -ب

 صراعات المتضمن و الموضوعً الحكم على أساسً بشكل تعتمد التً المواقف -ت

 جٌدة بطرٌقة األحداث فهم على تعتمد والتً الحذرة المواقف -ث

 

 : حالة فً المعرفة أطلس إلى التطرق المجدي غٌر من .21

 . المواقف وإدراك فهم إلى تحتاج التً المشكالت -أ

 . المشاعر تلهب التً المشكالت -ب

 . الموضوعً الحكم على أساسً بشكل تعتمد التً المشكالت -ت

 . جٌدة بطرٌقة األحداث فهم على تعتمد والتً الحذرة المشكالت -ث

 

 حالة فً نحتاجة ال أننا إال للمنظمات هاما   المعرفة أطلس ٌعتبر .22

 اإلستٌعاب فً والرغبة المواقف وإدراكـ فهم إلى تحتاج التً األمور -أ

 واإلبتكار التطوٌر فً الرغبة وتحركـ المشاعر تلهب التً األمور -ب

 صراعات والمتضمن الموضوعً الحكم على أساسً بشكل تعتمد التً األمور -ت

 جٌدة بطرٌقة األحداث فهم على تعتمد والتً الحذرة األمور -ث

 

 : تكون العمٌل فهم على فٌها المعرفة تعتمد التً المنظمات فً .23

 . ملحة المعرفة أطلس الى الحاجة -أ

 . ملحة غٌر المعرفة أطلس الى الحاجة -ب

 . متساوٌة المعرفة أطلس إلى الحاجة عدم أو الحاجة -ت

 . منعدمة المعرفة أطلس الى الحاجة -ث
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 (مكرر) : هً فعال غٌر المعرفة أطلس تجعل قد التى المشكالت من .24

 المنتج من أكثر العملٌة على التركٌز -أ

 العملٌة من  أكثر المنتج على التركٌز -ب

 المعرفة إلى المؤدٌة العملٌات على التركٌز -ت

 لها التفرغ لحٌن البعض ترك و العملٌات بعض على التركٌز -ث

 

 : هً كعدمه وجودة المعرفة أطلس تجعل التً األمور من .25

 . العملٌة من أكثر المنتج على العمل -أ

 . المنتج من أكثر العملٌة على العمل -ب

 . المعرفة إلى المؤدٌة العملٌات على العمل -ج

 . لها التفرغ لحٌن البعض وترك العملٌات بعض على العمل -د

 

 فعال غٌر ٌكون قد أنه إال المنظمات فً المعرفة إلدارة فعاال أسلوبا المعرفة أطلس ٌعتبر .26

 العملٌة من أكثر المنتج على التركٌز حالة فً -أ

 المنتج من أكثر العملٌة على التركٌز حالة فً -ب

 المعرفة إلى المؤدٌة العملٌات على التركٌز حالة فً -ت

 لها التفرغ لحٌن البعض وتركـ العملٌات بعض على التركٌز حالة فً -ث

 

 : خالل من المعرفة أطلس تكوٌن عند االجتماعات مع التعامل ٌتم .27

 . االجتماعات نتابج تعمٌم -أ

 . المعرفة أطلس لنتابج التعمٌم عدم -ب

 . االجتماعات نتابج مع التعامل فً الحذر -ت

 االجتماعات نتابج مع التعامل فً الحذر عدم -ث

 

 : المعرفة خرابط تعتبر  -50

  المعرفة إدارة فً نجاحا   األبتكارات أول - أ

  المعرفة إدارة فً األبتكارات أكثر - ب

  المعرفة إدارة فً نجاحا األبتكارات وأكثر أول - ت

  المعرفة إدارة فً االبتكارات آخر - ث

 

  هو المنظمة فً المعرفة أطلس بناء فً األساس  -52

  األرتباطات تنشا أن - أ

  األرتباط جهات بٌن المبدبً الفهم إٌجاد - ب

  المعرفة العمال ٌتشارك - ت

 األرتباط جهات بٌن المبدبً الفهم وتوجد األرتباطات تنشا أن - ث
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  بٌن الربط المعرفة أطلس من المنظمـة تجنٌها التً الفوابد أهم من  -21

  الشركة وثابق - أ

 العملٌات خرابط - ب

 العمٌل أحتٌاجات تحدد التً التساؤالت شجرة - ت

 العمٌل باحتٌاجات الخاصة التساؤالت وشجرة وخرابطها الشركة وثابق - ث

 

 أخرى لمناقشات للتحضٌر األجتماعات نتابج نشر ٌعتبر  -20

  المعرفة أطلس لتكوٌن العملٌة الخطوات من - أ

 المعرفة نماذج لتكوٌن العملٌة الخطوات من - ب

  المعرفٌة األصول لتكوٌن العملٌة لخطوات منا - ت

 المعرفة إدارة لتكوٌن العملٌة الخطوات من - ث

 

  فً المعرفة اطلس إلى الحاجة تنعدم -25

 العمل طرق فً أبتكار إلى تحتاج التً المنظمات - أ

  الوسابل فً أبداع إلى تحتاج التً المنظمات - ب

  التكنولوجٌـا على تعتمد التً المنظمات - ت

 العمٌل فهـم على فٌها المعرفة تعتمد التً المنظمات - ث

 

  بان أقتنعوا الجنسٌات متعددة الشركات عمل لطرٌقة األدارة علماء تحلٌل عند -22

  وملح ضروري المعرفة أطلس إلى حاجتها - أ

  ملح غٌر المعرفة أطلس إلى حاجتها - ب

  متساوٌة المعرفة أطلس إلى حاجتها عدم أو حاجتها - ت

 منعدمـة المعرفة أطلس إلى حاجتها - ث
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 :  ذات معادلة هً المعرفة معادلة .4

 . متعددة متغٌرات -أ

 . متغٌرٌن -ب

 . متغٌرات بال -ت

 . واحد متغٌر -ث

 

 : ذات معادلة أنها على المعرفة معادلة تصمٌم تم .5

 متغٌران -أ

 متعددة متغٌرات -ب

 متغٌرات ثالث -ت

 متغٌرات أربع -ث

 

 خالل من المعرفة معالجة تعالج لذلكـ الحالً الوقت فً للمنظمات األكبر التحدي المعرفة تعد .6

 المعادله طرفً ٌشكال اساسٌان متغٌران -أ

 المعادلة طرفً ٌشكلوا متعددة متغٌرات -ب

 المعادله طرفً ٌشكلوا متغٌرات ثالث -ت

 المعادلة طرفً ٌشكلوا متغٌرات اربع -ث

 

  المنظمات خصابص من  للمنظمة القٌمة سلسلة تعتبر .7

 مادٌة أسس على تأسٌسها تم التً التقلٌدٌة -أ

 المعرفة لقضاٌا التعرض نادرة -ب

 المعرفة قلٌلة -ت

 المعرفة كثٌفة -ث

 

 : المنظمات خصابص من تعد ولكنها المختلفة المنظمات فً للمعرفة القٌمة سلسلة تتواجد .8

 مادٌة أسس على تأسٌسها تم التً التقلٌدٌة -أ

 المعرفة لقضاٌا التعرض نادرة -ب

 المعرفة قلٌلة -ت

 المعرفة كثٌفة -ث

 

 فً معها التعامل وٌتم للمعرفة القٌمة سلسلة تظهر .9

 مادٌة أسس على تأسٌسها تم التً التقلٌدٌة المنظمات -أ

 المعرفة لقضاٌا التعرض نادرة المنظمات -ب

 المعرفة لقضاٌا التعرف قلٌلة المنظمات -ت

 المعرف لقضاٌا التعرض كثٌفة المنظمات -ث

 الــمــحـاضـرة الـسـابـعـة     
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 ( مكرر)   : فً القٌمة سلسة أنشطة تتمثل .7

 المتاحة المعرفة وتحدٌد للمعرفة الحاجة تحدٌد -أ

 المعرفة تطوٌر -ب

 المعرفة وتطوٌر المتاحة المعرفة وتحدٌد للمعرفة الحاجة تحدٌد -ت

  المعرف وتطوٌر المتاحة المعرفة دتحدٌ -ث

 

 : خالل من للمعرفة القٌمة سلسة أنشطة تبنً .8

 المتاحة المعرفة وتحدٌد للمعرفة الحاجة تحدٌد -أ

 المعرفة تطوٌر -ب

 المعرفة وتطوٌر المتاحة المعرفة وتحدٌد للمعرفة الحاجة تحدٌد -ت

 المعرفة وتطوٌر المتاحة المعرفة تحدٌد -ث

 

 : على القٌمة سلسلة  أنشطة تحتوي .9

 .  المتاحة المعرفة وتشخٌص للمعرفة الحاجة تشخٌص -أ

 . المعرفة تطوٌر -ب

 . المعرفة وتطوٌر  المتاحة المعرفة وتشخٌص للمعرفة الحاجة تشخٌص -ت

 . المعرفة وتطوٌر المتاحة المعرفة تشخٌص -ث

 

 :للمعرفة القٌمة لسلسة الوظٌفٌة العملٌات  .43

 وظابف خمسة -أ

 وظابف ثالثة -ب

 فقط وظفٌفتٌن -ت

 وظابف أربع -ث

 

 (مكرر) : من المنظمة فً للمعرفة القٌمة سلسلة تتكون .44

 . مراحل خمس -أ

 . مراحل ثالث -ب

 . فقط مرحلتٌن -ت

 . مراحل أربع -ث

 : فً حصرها ٌمكن وظٌفٌة عملٌات للمعرفة القٌمة سلسلة .45

 وظابف خمس -أ

 وظابف ثالث -ب

 وظٌفٌتٌن -ت

 وظابف أربع -ث
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 : على المنظمة تساعد التً الوسابل أحد المعرفة مصفوفة .46

 المعرفة تصنٌف -أ

 المعرفة فجوة تحدٌد -ب

 المعرفة فجوة وتحدٌد المعرفة تصنٌف -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

  : من المعرفة مصفوفة خالل من المنظمة تتمكن .47

 . المعرفة تصنٌف -أ

 . المعرفة فجوة تحدٌد -ب

 . المعرفة فجوة وتحدٌد المعرفة تصنٌف -ت

 . سبق مما شا ال -ث

 

 : على تساعد التً الوسابل كأحد المعرفة مصفوفة إلى المنظمة تلجأ .48

 المعرفة تصنٌف -أ

 المعرفة فجوة تحدٌد -ب

 المعرفة فجوة وتحدٌد المعرفة تصنٌف -ت

 سبق مما شًء ال -ث

 

 " المعرفة مصفوفة"  المعرفة إدارة فً المنظمة تساعد التً الوسابل من .49

 فقط المعرفة تصنٌف على تعمل التً -أ

 فقط المعرفة فجوة تحدٌد على تعمل التً -ب

 المعرفة فجوة وتحدٌد المعرفة تصنٌف على تعمل التً -ت

 المعرفة فجوة تحدد وال المعرفة تصنٌف على تعمل التً -ث

 

 ( مكرر) : هما  أساسٌان عنصران من المعرفة مصفوفة تتكون .47

 البشري والعنصر الوظٌفً المجال -أ

 الوظٌفً والمجال المعرفً المجال -ب

 البشري والعنصر المعرفً المجال -ت

 الوظٌفً والمجال البشرٌة الموهبة -ث

 

 : هما المعرفة مصفوفة منها تتكون أساسٌان عنصران هناك .48

 البشري والعنصر الوظٌفً المجال -أ

 الوظٌفً والمجال المعرفً المجال -ب

 البشري والعنصر المعرفً المجال -ت

 الوظٌفً والمجال البشرٌة الموهبة -ث
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 أساسٌن عنصرٌن علة نعتمد"  المعرفة مصفوفة"  تشغٌل عند .49

 البشري والعنصر بالمنظمة الوظٌفً المجال هما -أ

 بالمنظمة الوظٌفً والمجال المعرفً المجال هما -ب

 البشري والعنصر المعرفً المجال هما -ت

 بالمنظمة الوظٌفً والمجال البشرٌة الموهبة هما -ث

 

 : قسمة هوحاصل المعرفة فجوة متوسط .53

 المعرفة مجاالت عدد علً المعرفة فجوة -أ

 الوظٌفٌة المجالت عدد على المعرفة فجوة -ب

 المنظمة فً البشرٌة المواهب عدد على المعرفة فجوة -ت

 بالمنظمة المعرفة حاملً عدد على المعرفة فجوة -ث

 

 

 :  كالتالً تحسب المعرفة فجوة متوسط الرٌاضٌة بالمعادالت .54

 . مجاالت عدد على الفجوة -أ

 . الوظٌفٌة المجاالت عدد على الفجوة -ب

 . المواهب عدد على الفجوة -ت

  . المعرفة حاملً عدد على الفجوة -ث

 

 

 (مكرر) : قسمة حاصل خالل من المعرفة فجوة متوسط حساب ٌتم .55

 المعرفة مجاالت عدد علً المعرفة فجوة -أ

 الوظٌفٌة المجالت عدد على المعرفة فجوة -ب

 المنظمة فً البشرٌة المواهب عدد على المعرفة فجوة -ت

  بالمنظمة المعرفة حاملً عدد على المعرفة فجوة -ث

 

 

 : هً المعرفً الطموح تغطٌة معادلة .56

 011(  للمعرفة المرغوب المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+  0= ) -أ

 011(  للمعرفة الفعلً المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ب

 011(  للمعرفة الحالً المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ت

 011(  الطموح مستوى متوسط/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ث
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 (مكرر)  : هً المعرفً الطموح تغطٌة فً المعرفة إدارة لها تلجأ التً المعادلة .57

 011(  للمعرفة المرغوب المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+  0= ) -أ

 011(  للمعرفة الفعلً المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ب

 011(  للمعرفة الحالً المستوى/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ت

 011(  الطموح مستوى متوسط/  المعرفة فجوة متوسط+ 0= )  -ث

 

 

 : المنظمات فً للمعرفة القٌمة سلسلة توجد .58

 . التقلٌدٌة -أ

 . البشرٌة الموارد فً متطورة أقسام لدٌها التً -ب

 .  متطورة وابتكارٌة إبداعٌة أفكار وتدٌر تتبنى التً -ت

   .  التكنولوجً المجال فً تتطور التً -ث
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 :  هً ربٌسٌة محطات ثالث من ٌتكون الدٌنامٌكً المعرفة صناعة نموذج .1

 .  المعرفة  وإدارة  المعرفٌة  والبٌبة  المعرفة  تحول  عملٌة -أ

 .  المعرفٌة  واألصول  المعرفٌة  والبٌبة  المعرفة  إدارة -ب

 . المعرفٌة  واألصول  المعرفٌة  والبٌبة  المعرفة  تحول  عملٌة  -ت

 . المعرفٌة  واألصول  المعرفة وإدارة المعرفة  تحول  عملٌة -ث

 

 (مكرر) : على تقوم والتً االجتماعٌة العملٌة المعرفة تحول أشكال من .2

 .  تعقٌدا   األكثر الصرٌحة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -أ

 . الضمنٌة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ب

 . الضمنٌة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -ت

 . الصرٌحة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ث

 

 (مكرر) : على تقوم والتً التجسٌدٌة العملٌة المعرفة تحول أشكال من .3

 .  تعقٌدا   األكثر الصرٌحة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -أ

 . الضمنٌة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ب

 . الضمنٌة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -ت

 . الصرٌحة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ث

 

 (مكرر) : على تقوم التً التوافقٌة العملٌة  أشكال من .4

 ً   تعقٌدا األكثر الصرٌحة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -أ

 الضمنٌة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ب

 الضمنٌة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -ت

 الصرٌحة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ث

 

 (مكرر) : على تقوم والتً الذاتٌة العملٌة أشكال من .5

 ً   تعقٌدا األكثر الصرٌحة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -أ

 الضمنٌة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ب

 الضمنٌة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -ت

 الصرٌحة المعرفة إلى الضمنٌة المعرفة من التحول -ث

 

 (مكرر) :  تعنً المعرفة أشكال كأحد التوافقٌة العملٌة .6
  . جدٌدة لمعرفة وتحوٌلها الضمنٌة المعرفة وتنظٌم وترتٌب جمع -أ
 .جدٌدة لمعرفة وتحوٌلها الواضحة المعرفة وتنظٌم وترتٌب جمع -ب
 .جدٌدة لمعرفة وتحوٌلها الواضحة المعرفة وتشغٌل وتنظٌم وترتٌب جمع -ج
 .جدٌدة لمعرفة وتحوٌلها الضمنٌة المعرفة وتشغٌل وتنظٌم وترتٌب جمع -د

 الـمـحـاضـرة الـثـامـنـة       
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 : تعنً المعرفة أشكال كأحد التجسٌدٌة العملٌة .7
  . الجدٌد للمنتج الدعاٌة -أ
 . الجدٌد للمنتج التروٌج -ب
 . الجدٌد المنتج تطوٌر -ج
 . الجدٌد المنتج تسعٌر -د

 

 : للمعرفة .8
  . معها للتعامل مختلفة توجهات ثالث -أ
 . معها للتعامل مختلفة توجهات أربع -ب
 . معها للتعامل مختلفة توجهات خمس -ج
 . معها للتعامل مختلفة توجهات ست -د

 
 : تعنً المعرفة تحول أشكال كأحد االجتماعٌة العملٌة .9
  . المعلم مع التعلم فً الوقت قضاء خالل من المهنة اكتساب -أ
 . التدرٌبٌة الدورات خالل من المهنة اكتساب -ب
 . األكادٌمٌة الدراسة خالل من المهنة اكتساب -ج
 . والخطأ المحاولة خالل من الخبرة اكتساب -د
 

 (مكرر) : وهً الدٌنامٌكً المعرفة صناعة نموذج منها ٌتكون ربٌسة محطات ثالث .11

 المعرفة وإدارة المعرفٌة والبٌبة المعرفة تحول عملٌة -أ

 المعرفٌة واألصول المعرفٌة والبٌبة المعرفة إدارة -ب

 المعرفٌة واألصول المعرفٌة والبٌبة المعرفة تحول عملٌة -ت

 المعرفٌة واألصول المعرفة وإدارة المعرفة تحول عملٌة -ث

 

  مع للتعامل مختلفة توجهات خمسة هناك  -00

  المعرفة إدارة - أ

  المعرفة خرابط - ب

  المعرفة - ت

  المعرفة نماذج - ث

 

 أشكال كاحـد المعلم مع التعلم فً الوقت قضاء خالل من المهنـة أكتساب عملٌة  -05

  بـ تعرف المعرفة تحول

  األجتماعٌـة العملٌة - أ

  التجسدٌة العملٌة - ب

  التوافقٌـة العملٌة - ت

  والخطا المحاولـة خالل من الخبرة أكتساب - ث
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  بـ تعرف المعرفة أشكال كاحد الجدٌد المنتج تطوٌر عملٌة  -02

 التوافقٌة العملٌة - أ

  األجتماعٌة العملٌة - ب

  التجسٌدٌـة العملٌة - ت

 الجدٌد المنتج تطوٌر - ث

 

 جدٌدة لمعرفة وتحوٌلها الواضحة المعرفة وتشغٌل وتنظٌم وترٌب جمع عملٌة  -02

 . تعرف

  التجسٌدٌـة العملٌة - أ

  األجتماعٌـة - ب

  التوافقٌة العملٌة - ت

 المعرفة تنظٌم - ث

 

 :  بـ تسمى تعقٌدا   األكثر الصرٌحة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول -02

 .  التوافقٌة العملٌة -أ

 .  الذاتٌة العملٌة -ب

 .  االجتماعٌة العملٌة -ت

 .  التقنٌة العملٌة -ث

 :  تسمى الضمنٌة المعرفة إلى الصرٌحة المعرفة من التحول  -02

 .  التوافقٌة العملٌة -أ

 .  االجتماعٌة العملٌة -ب

 .  الذاتٌة العملٌة - ت

  التقنٌة العملٌة -ث
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 (مكرر):  أنها االبتكار عملٌة خصابص من .1

 . الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات وال العمل عالقات فً تغٌر ال غالبا   -أ

 . الوظٌفً الهٌكل وترتٌبات العمل عالقات فً تغٌر ما غالبا   -ب

 . الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً وتغٌر العمل عالقات فً تغٌر ال غالبا   -ت

 . الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر وال العمل عالقات فً تغٌر غالبا   -ث

 

 : أنها خصابصها أهم من ٌعد والتً االبتكار بعملٌة المنظمة تهتم .2

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات وال العمل عالقات فً تغٌر ال غالبا -أ

 الوظٌفً الهٌكل وترتٌبات العمل عالقات فً تغٌر ما غالبا -ب

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً وتغٌر العمل عالقات فً ٌتغٌر ال غالبا -ت

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر وال العمل عالقات فً تغٌر غالبا -ث

 

 :  فً ٌنعكس والذي فٌها ٌجري الذي المتجدد والدم المعرفة روح هو االبتكار .3

  المنظمة موظفً لدى المعرفً الفضول -أ

 . المنظمة فً للتطوٌر المنطقً التطور -ب

 . بالمنظمة التكنولوجً التقدم -ت

 . للمعرفة الضابطة والتشرٌعات القوانٌن -ث

 

 :من المنظمة فً قراءته وٌمكن االبتكار هو للمعرفة االساسً الرافد ٌعتبر .4

 .الدولة موظفً لدى المعرفً الفضول مقدار -أ

 .المنظمة فً للتطوٌر المنطقً التطور مقدار -ب

 .بالمنظمة التكنولوجً التقدم مقدار -ت

 للمعرفة الضابطة والتشرٌعات القوانٌن مقدار -ث

 

 :على االبتكار عملٌة تقوم .5

 .الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات ال و العمل عالقات فً التغٌر عدم -أ

 .الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات و العمل عالقات فً التغٌر -ب

 .الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر و العمل عالقات فً التغٌر عدم -ت

 .الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر ال و العمل عالقات فً التغٌر عدم -ث

 

 

 

 

 الـمـحـاضـر الـتـاسـعـة  
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 : انها اعتبارها فً تاخذ فانها االبتكار عملٌة مع المنظمة تتعامل عندما .6

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات وال العمل عالقات فً تغٌر ال الغالب فً -أ

 الوظٌفً الهٌكل وترتٌبات العمل عالقات فً تغٌر الغالب فً -ب

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً وتغٌر العمل عالقات فً ٌتغٌر ال الغالب فً -ت

 الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر وال العمل عالقات فً تغٌر الغالب فً -ث

 

  فً ٌنعكس المنظمـة موظفً لدى المعرفً الفضول - 4

  األبتكار - أ

  المعرفة أستخدام - ب

  المعرفة فً بٌنهما التشارك - ت

 المعرفة فً بٌنهما التوافق - ث

 :  فإنها االبتكار عملٌة خالل من التجدٌد على تعتمد التً المنظمات فً  -0

 .  الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات وال العمل عالقات فً تغٌر ال -أ

 .  الوظٌفً الهٌكل وترتٌبات العمل عالقات فً تغٌر -ب

 .  الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً وتغٌر العمل عالقات فً ٌغٌر ال -ت

  الوظٌفً الهٌكل ترتٌبات فً تغٌر وال العمل عالقات فً تغٌر - ث 
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 (مكرر) :  به ٌقوم المعرفة تجاه المنظمة رؤٌة تحدٌد فً أساسً دور هناك .1

 . العلٌا اإلدارات مدٌرو -أ

 . الوسطى اإلدارات مدبرو -ب

 . الدنٌا اإلدارات مدٌرو -ت

 . والوسطى العلٌا اإلدارات مدٌرو -ث

 

 : به ٌقوم المعرفة تجاه المنظمة روٌة بناء .2

 . العلٌا اإلدارة -أ

 . والدنٌا الوسطى اإلداره -ب

  الدنٌا اإلدارة -ت

 الوسطى اإلدارة -ث

 

 (مكرر)  : هم المعرفة تجاة المنظمة رؤٌة تحدٌد فً أساسً دور المدٌرون بعض ٌلعب .3

 العلٌا اإلدارت مدٌرو -أ

 الدنٌا اإلدارت مدٌرو -ب

 الدنٌا اإلدارت مدٌرو -ت

 والوسطى العلٌا اإلدارت مدٌرو -ث

 

 (مكرر:)  على تقوم والتً التجرٌبٌة المعرفة أصول منها عدة أنواع لها المعرفٌة األصول .4

 . والضمنٌة الصرٌحة المعرفة فً المشاركة -أ

 .  الصرٌحة المعرفة فً المشاركة -ب

 . الضمنٌة المعرفة فً المشاركة -ت

 المعرفة إدارة فً المشاركة -ث

 

 المعرفٌة األصول أنواع من أنها على"  التجرٌبٌة المعرفة أصول"  تصنف .5

 والضمنٌة الصرٌحة المعرفة فً التشاركـ على تقوم وهً -أ

 الصرٌحة المعرفة فً التشاركـ على تقوم وهً -ب

 الضمنٌة المعرفة فً التشاركـ على تقوم وهً -ت

 المعرفة إدارة فً التشاركـ على تقوم وهً -ث
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 :  من تتكون والتً المعرفٌة األصول أنواع أحد هً التنظٌمٌة المعرفة أصول .6

 . الصرٌحة المعرفة -أ

 .  الضمنٌة المعرفة -ب

 . التشاركٌة المعرفة -ت

 العمٌقة المعرفة -ث

 

 : من تتكون والتً المعرفٌة األصول أنواع من التنظٌمٌة المعرفة أصول تعتبر .7

 المنظمة فً والتطبٌقات األفعال فً تتجسد التً الصرٌحة المعرفة -أ

 المنظمة فً والتطبٌقات األفعال فً تتجسد التً الضمنٌة المعرفة -ب

 الضمنٌة المعرفة دون الصرٌحة المعرفة -ت

 الصرٌحة المعرفة دون الضمنٌة المعرفة -ث

 

 المعرفٌة األصول أنواع من أنها على"  التنظٌمٌة المعرفة أصول"  تصنف .8

 المنظمة فً والتطبٌقات األفعال فً تتجسد التً الصرٌحة المعرفة فً تتمثل وهً -أ

 المنظمة فً والتطبٌقات األفعال فً تتجسد التً الضمنٌة المعرفة فً تتمثل وهً -ب

 الضمنٌة المعرفة دون الصرٌحة المعرفة فً تتمثل وهً -ت

 الصرٌحة المعرفة دون الضمنٌة المعرفة فً تتمثل وهً -ث

 

 

 :من المتعلمة المنظمة فً التنافسٌة المزاٌا تصنع .9

 . فقط الضمنٌة المعرفة  -أ

 . فقط فنٌا   المصنفة الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة -ب

 . فقط وتنظٌمٌا   فنٌا   المصنفة الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة -ت

 . وتنظٌمٌا   فنٌا   المصنفة الصرٌحة المعرفة -ث

 

 من تتكون والتً التنافسٌة المزاٌا تصنع التً األصول هً المعرفٌة األصول .11

 فقط الضمنٌة المعرفة -أ

 فقط ً   فنٌا المصنفة الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة -ب

 فقط ً   وتنظٌمٌا ً   فنٌا المصنفة الصرٌحة والمعرفة الصمنٌة المعرفة -ت

 وتنظٌمٌا ً   فنٌا المصنفة الصرٌحة المعرفة -ث

 

 (مكرر) : أنه على الفكري المال رأس إلى المنظمة تنظر .11

 المصنفة الفكرٌة األصول -أ

 والمصنفة المسجلة الفكرٌة األصول -ب

 مصنفة وغٌر المسجلة الفكرٌة األصول -ت

 المصنف غٌر والتنظٌمً البشري المال رأس -ث
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 على معه التعامل وٌتم"  الفكري المال لرأس"  متعددة تعرٌفات هناكـ .12

 المصنفة الفكرٌة األصول على ٌحتوي أنه -أ

 والمصنفة المسجلة الفكرٌة األصول على ٌحتوي أنه -ب

 المصنفة وغٌر المسجلة الفكرٌة األصول على ٌحتوي أنه -ت

 المصنف غٌر والتنظٌمً البشري المال رأس على ٌحتوي أنه -ث

 

 (مكرر)  : استهداف فً تنجح عندما متعلمة منظمات بأنها المنظمات تلقب .13

 الداخلٌة المعرفة -أ

 الخارجٌة المعرفة مصادر -ب

 الخارجٌة المعرفة ومصادر الداخلٌة المعرفة مصادر -ت

 الخارجٌة المعرفة مصادر من والقلٌل الداخلٌة المعرفة مصادر -ث

 

 فإن للمعلومات والرأسً األفقً التدفق بٌن التواصل تحقٌق عند .14

 الدنٌا اإلدارة هً ذلكـ عن المسؤلة اإلدارة -أ

 العلٌا اإلدارة هً ذلكـ عن المسؤلة اإلدارة -ب

 والدنٌا العلٌا اإلدارة هً ذلكـ عن المسؤلة اإلدارة -ت

 الوسطى اإلدارة هً ذلكـ عن المسؤلة اإلدارة -ث

 

 علٌهـا تطلق والخارجٌـة الداخلٌه المعرفة مصادر المنظمة تستهدف عندما -02

  الرابدة المنظمة - أ

  المتطور المنظمة - ب

  المتعلمة المنظمة - ت

 المسٌطرة المنظمة - ث

 

 :  فً اساسً دور العلٌا اإلدارات مدٌري إلى ٌناط -02

 .  المعرفة تجاه المنظمة رؤٌة تحدٌد -أ

 .  للمعرفة التكتٌكٌة خططها فً التجدٌد آلٌات تحدٌد -ب

 .  للمعرفة التشغٌلٌة خططها فً آلٌاتها تحدٌد -ج

 .  المعرفة لخطط التنفٌذٌة الخطوات تحدٌد -د

 

 :  فقط فنٌا   المصنفة الصرٌحة والمعرفة الضمنٌة المعرفة تشكل  -04

 .  المعرفٌة الشركة إمكانات تشكل التً االصول -أ

 .  التنافسٌة المزاٌا تصنع التً األصول -ب

 .  علٌها المستحوذ األصول -ج

 لالستغالل القابلة األصول -د
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 :  اقتصاد المعرفة اقتصاد ٌعتبر .1

 . الصناعً لالقتصاد بدٌل -أ

 . الصناعً لالقتصاد مكمل -ب

 ( 25 الدقٌقة  00 المحاضرة فً الدكتور ذكرها. )  الصناعً لالقتصاد موازي -ت

 . الصناعً االقتصاد ضد -ث

 

 :اقتصاد المعرفة اقتصاد االقتصاد علماء ٌعتبر العشرٌن القرن نهاٌة منذ .2

 .الصناعً لالقتصاد كبدٌل ٌعمل -أ

 .الصناعً لالقتصاد كمكمل ٌعمل -ب

 .الصناعً لالقتصاد كموازي ٌعمل -ت

 .الصناعً لالقتصاد كمضاد ٌعمل -ث

 

 :  ٌمثل الحدٌثة االقتصادٌات فً المعرفة قطاع .3

 . والخدمً الصناعً للقطاعٌن والتابع الرابع القطاع -أ

 . الدولة قوة عن الحقٌقً والمعبر الرابع القطاع -ب

 من دقٌقتٌن اخر فً الدكتور ذكرها)  . الدولة ثراء عن الحقٌقً والمعبر الرابع القطاع -ت

  00 المحاضرة

  الزراعً للقطاع والقابد الرابع القطاع -ث

 

 :  كالتالً تقسم نوناكا عند المعرفٌة البٌبة .4

 ( ممارسة,  مٌكنة,  انشاء,  مناقشة)  -أ

 ( انشاء,  مناقشة,  مٌكنة,  ممارسة)  -ب

 ( ممارسة,  مٌكنة,  مناقشة,  انشاء)  -ت

 ( ممارسة,  انشاء,  مناقشة,  مٌكنة)  -ث

 

 األربعه المعرفة لمراحل ترتٌبا نموذجة فً نوناكا قدم .5

 المعرفٌة البٌبة(  ممارسة ثم ، مٌكنة ثم ، أنشاء ثم.  بالمناقشة بدأ)  حٌث -أ

 المعرفٌة البٌبة(  أنشاء ثم ، مناقشة ثم ، مٌكنة ثم ، بالممارسة بدأ)  حٌث -ب

 المعرفٌة البٌبة(  ممارسة ثم ، مٌكنة ثم ، مناقشة ثم ، بأنشاء بدأ)  حٌث -ت

 المعرفٌة البٌبة(  ممارسة ثم ، أنشاء ثم ، مناقشة ثم ، بمٌكنة بدأ)  حٌث -ث
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 :  المعرفة اقتصاد مصطلح مرادفات من .6

 .  الوضعً االقتصاد -أ

 . القٌمً االقتصادي -ب

 . اإللكترونً االقتصاد -ت

 . المادي االقتصاد -ث

 

 ... عنه للتعبٌر أخرى مصطلحات وٌستخدم جدٌدا   مصطلحا   المعرفة اقتصاد مصطلح ٌعتبر .7

 عنه للتعبٌر المعلومات اقتصاد مصطلح وٌستخدم -أ

 عنه للتعبٌر الرقمً االقتصاد مصطلح وٌستخدم -ب

 عنه للتعبٌر اإللكترونً االقتصاد مصطلح وٌستخدم -ت

 سبق ما كل -ث

 

 : وهو المتقدمة الدول فً االن كبٌرة مكانة المعرفة اقتصاد ٌحتل .8

 . المنهجٌة وبنٌته تطوره استكمال طور فً -أ

 . والتكنولوجٌا العلوم فً الهابل التطور استكمال طور فً -ب

 . المرشدة ومبادبه قوانٌنه استكمال طور فً -ت

 . والمنفعة القٌمة بٌن العالقة استكمال طور فً -ث

 

 50 القرن فً المعرفة اقتصاد أن العلماء من الكثٌر ٌرى .9

 الوقت من لمزٌد وٌحتاج المنهجٌة وبنٌتة تطورة ٌستكمل لم الٌزال -أ

 والتكنلوجٌا العلوم فً الهابل التطور بعد المنهجٌة بنٌتة استكمل -ب

 اإلستقرار مرحلة إلى ووصل المرشدة ومبادبة قوانٌنة استكمل -ت

 والمنفعه القٌمة بٌن العالقة استكمل -ث

 

 : صحٌحة التالٌة المعادالت من أي نوناكا لنموذج دراستك خالل من .11

 Ba با - مفهوم+ ماتمعلو=  المعرفة -أ

 Ba با + مفهوم+  معلومات=  المعرفة -ب

 Ba با+  معرفة=  المعرفة -ت

 Ba با ـ مفهوم+  معلومات+  بٌانات=  المعرفة -ث

 

 للمعرفة هاما   نموذجا   نوناكا قدم .11

 ( Ba با - مفهوم+  معلومات=  المعرفة)  معادلة خالل من بحسابها ٌقوم حٌث -أ

 ( Ba با+  مفهوم+  معلومات=  المعرفة)  معادلة خالل من بحسابها ٌقوم حٌث -ب

 ( Ba با+  معرفة=  المعرفة)  معادلة خالل من بحسابها ٌقوم حٌث -ت

 ( Ba با - مفهوم+  معلومات+  بٌانات=  المعرفة)  معادلة خالل من بحسابها ٌقوم حٌث -ث
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 :الحدٌثة االقتصادٌات فً المعرفة قطاع ٌمثل .12

 .والخدمً الصناعً للقطاعٌن التابع القطاع -أ

 .التقنً تقدمها عند المعبر و الهام القطاع -ب

 ( 00 المحاضرة نهاٌة فً قالها)   .الدولة ثراء عن الحقٌقً المعبر و االهم القطاع -ت

 .الصناعً للقطاع الحقٌقً القابد و الهام القطاع -ث

 

"  المعرفة أقتصاد"  واألقتصاد األدارة علماء وٌعتبر العشرٌن القرن نهاٌة منذ  -02

 أقتصاد

  الصناعً لألقتصاد بدٌل - أ

 الصناعً لألقتصاد مكمل - ب

 الصناعً لألقتصاد موازي - ت

 الصناعً األقتصاد ضد - ث

 

  الحدٌثة األقتصادٌات فً الدولة ثراء عن الحقٌقً والمعبر الرابع القطاع  -02

  التكنولوجً القطاع - أ

 الصناعً القطاع - ب

  المعرفً القطاع - ت

 الخدمً القطاع - ث
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 :  هً الرقمٌة المنتجات فً الغارقة التكلفة .1

 . المتغٌرة التكلفة -أ

 . الثابتة التكلفة -ب

 . المغطاة غٌر والثابتة المتغٌرة التكلفة -ت

 المغطاة والثابتة المتغٌرة التكلفة -ث

 

 :على الرقمٌة المنتجات فً الغارقة التكلفة مصطلح ٌطلق .2

 .المتغٌرة التكالٌف -أ

 .الثابتة التكالٌف -ب

 .المغطاة غٌر والثابتة المتغٌرة التكالٌف مجموع -ت

 .المغطاة الثابتة و المتغٌرة التكالٌف -ث

 

 :  منهجٌة على الرقمٌة األصول قانون ٌقوم .3

 . التكالٌف لتناقص العوابد تزاٌد -أ

 . التكالٌف لتزاٌد العوابد تناقص -ب

 . تناقصها ثم لفترة العوابد تزاٌد -ت

 . تزاٌدها ثم لتفرة العوابد تناقص -ث

 

 :االصول قانون فً االساسٌة الفكرة .4

 .الزمن مرور مع العوابد تزاٌد -أ

 .الزمن مرور مع العوابد تناقص -ب

 .الزمن مرور مع تناقصها ثم لفترة العوابد تزاٌد -ت

 .الزمن مرور مع تزاٌدها ثم لفترة العوابد تناقص -ث

 

 (مكرر):  تكون أنها على المعرفة اقتصاد فً الثابتة التكالٌف سلوك ٌفسر .5

 . تقرٌبا   الصفر إلى تؤول أن إلى تتناقص ثم البداٌة فً مرتفعة -أ

 . حد أقصى إلى تصل أن إلى ترتفع ثم منخفضة -ب

 . المتغٌرة التكالٌف مع تتساوى أن إلى تتناقص ثم مرتفعة -ت

 . المتغٌرة التكالٌف من أعلى مستوى فً تستقر أن إلى تتناقص ثم مرتفعة -ث
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  هً الرقمٌـة المنتجات فً الثابتة التكلفة -2

  الغارقة التكلفة - أ

 الزمن مرور مع المتغٌرة التكلفة - ب

 .الزمن مرور مع المغطاه غٌر والثابته المتغٌرة التكلفة - ت

 .الزمن مرور مع المغطاه والثابته المتغٌرة التكلفة - ث

 

  الحقٌقً المعنى هو الزمن مرور مع العوابد تزاٌد  -7

 الرقمٌـة األصول القانون - أ

  الحدٌة المنظمـة القانون - ب

 المتداولـة األصول القانون - ت

 الثابته األصول القانون - ث

 

 . فً تقرٌبا   الصفر إلى تؤول أن إلى تتناقص ثم البداٌـة فً مرتفعة التكالٌف تكون  -8

  المعرفة أقتصاد - أ

  المادي األقتصاد - ب

 .التكنولوجٌـة المنتجات - ت

 بكثافـة التكنولوجٌـا تستخدم التً المنتجات - ث
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 : هو الفكري المال رأس .1

 . والهٌكلً البشري المال رأس -أ

 . المشتق المال رأس -ب

 .  والهٌكلً والبشري المشتق المال رأس -ت

 . البشري المال رأس -ث

 

 :  إلى الفكرٌة الملكٌة استراتٌجٌة تهدف .2

 . التنافسٌة مٌزتها استدامة لتحقٌق الجوهرٌة الشركة قدرات توظٌف -أ

 . القانونٌة حقوقها ٌضمن بما الجوهرٌة قدراتها توظٌف -ب

 . المعرفة تسرب عدم ٌضمن بما الجوهرٌة قدراتها توظٌف -ت

 . التدرٌجً التطور ٌحقق بما الجوهرٌة قدراتها توظٌف -ث

 

 :أهمها عدة أهداف لتحقٌق الفكرٌة الملكٌة استراتٌجٌة تصمٌم ٌتم .3

 .التنافسٌة مٌزتها االستدامة لتحقٌق الجوهرٌة الشركة قدرات على التركٌز -أ

 .القانونٌة حقوقها ٌضمن بما الجوهرٌة قدراتها على التركٌز -ب

 .المعرفة تسرب عدم ٌضمن بما الجوهرٌة قدراتها على التركٌز -ت

 .التدرٌجً التطور ٌحقق بما الجوهرٌة قدراتها على التركٌز -ث

 

 : المعرفة بأنه المشتق الفكري المال رأس ٌُعرف .4

 . ومهاراتهم خبراتهم وٌتضمنها بالمنظمة العاملون وٌولدها ٌمتلكها التً -أ

 . المنظمة وإجراءات وأنظمة هٌاكل فً بها واالحتفاظ اكتسابها ٌتم التً -ب

 . للمنظمة الوالء ذوي الراضٌن والموردٌن العمالء من المكتسبة -ت

 . سبق مما شا ال -ث

 

 :المعرفة أنه على المشتق الفكري المال لرأس ٌنظر المعرفة إدارة فً .5

 .ومهاراتهم خبراتهم وٌتضمنها بالمنظمة العاملون وٌولدها ٌمتلكها التً -أ

 .المنظمة وإجراءات وأنظمة هٌاكل فً بها واالحتفاظ اكتسابها ٌتم التً -ب

 .للمنظمة الوالء ذوي الراضٌن والموردٌن العمالء من المكتسبة -ت

 .بالمنظمة والصرٌحة الضمنٌة -ث
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  : التالٌة الخٌارات من فقط واحدة ومنها الفكرٌة الملكٌة استراتٌجٌات تتعدد .6

 . االقتصادٌة االستراتٌجٌة -أ

 . الثقافٌة االستراتٌجٌة -ب

 . القانونٌة االستراتٌجٌة -ت

 . االجتماعٌة االستراتٌجٌة -ث

 

 :منها الفكرٌة الملكٌة استراتٌجٌات من العدٌد هناك .7

 .الفكرٌة للملكٌة االقتصادٌة االستراتٌجٌة -أ

 .الفكرٌة للملكٌة الثقافٌة االستراتٌجٌة -ب

 .الفكرٌة للملكٌة القانونٌة االستراتٌجٌة -ت

 .الفكرٌة للملكٌة االجتماعٌة االستراتٌجٌة -ث

 :محصلة هو البشري المال رأس .8

 .الفكري المال رأس من الهٌكلً المال رأس و الزبون المال رأس طرح -أ

 .الفكري المال رأس من الزبون المال رأس طرح -ب

 .الهٌكلً المال رأس و الزبون المال رأس جمع -ت

 الهٌكلً المال ورأس الزبون المال رأس و الفكري المال رأس جمع -ث

 

  والهٌكلً والبشري المشتق المال رأس على ٌطلق  -9

 المصدر المال راس - أ

 المملوك المال راس - ب

 الفكري المال رأس - ت

  المال رأس - ث

  التنافسٌـة لمٌزتها األستدامـة لتحقٌق الجوهرٌة الشركة قدرات توظٌف ٌعتبر  -43

  الفكرٌة الملكٌة أستراتٌجٌة أهداف من - أ

  المعرفة على األستحواذ أستراتٌجٌـة أهداف من - ب

 للمعرفة التمكٌن أستراتٌجٌة أهداف من - ت

 المعرفة أستغالل أستراتٌجٌـة أهداف من - ث

 

 

 للمنظمة الوالء ذوي الراضٌن والموردٌن العمالء من المكتسبة المعرفة - 11

 :  تسمى

 . الفكري المالً رأس -أ

 .  الهٌكلً الفكري المالً رأس -ب

 .  المشتق الفكري المال رأس -ت

 المكتسب الفكري المالً رأس -ث
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 اإلرادة والمستحٌل  

 

 

 :   وهً أصٌلة حقوقا   الفكرٌة للملكٌة التقلٌدٌة الحقوق تعتبر .1

 . التجارٌة والعالمة االختراع براءة فً تتمثل -أ

 . االختراع وبراءة النشر وحق التجارٌة العالمة فً تتمثل -ب

 . التجارٌة والعالمة النشر وحق التجارٌة األسرار فً تتمثل -ت

 . النشر وحق التجارٌة والعالمة االختراع وبراءة التجارٌة األسرار فً تتمثل -ث

 

 :بأنها الفكرٌة للملكٌة التقلٌدٌة الحقوق إلى ٌنظر المعرفة إدارة فً .2

 .المكتسبة التجارٌة العالمة و االختراعات براءة -أ

 .االختراعات براءة و النشر وحقوق المكتسبة التجارٌة العالمة -ب

 .المكتسبة التجارٌة العالمة و النشر حقوق و التجارٌة االسرار -ت

  النشر وحقوق المكتسبة الجارٌة المةالع و االختراعات وبراءة التجارٌة االسرار -ث

 

 :  النشر وحق التجارٌة والعالمة االختراع وبراءة التجارٌة األسرار تسمى  - 2

 .  الشركة قدرات -أ

 .  الشركة إنجازات -ب

 .  القانونٌة المكتسبات -ج

 الفكرٌة للملكٌة التقلٌدٌة الحقوق -د

 

 

 

 

 : من بالمنظمة التنظٌمٌة الجوهرٌة القدرات تتكون .1

 . االدارٌة والنظم المادٌة النظم -أ

 . بالمنظمة للمعرفة الضابطة والمعاٌٌر والقٌم والمهارات المعرفة -ب

 . والمهارات والمعرفة للمعرفة الضابطة والمعاٌٌر والقٌم المالٌة النظم -ت

 والمهارات واالدارٌة المادٌة والنظم للمعرفة الضابطة والمعاٌٌر القٌم -ث

 

 : هً التعلٌمٌة المنظمة فً التنظٌمٌة الهٌاكل أفضل .2

  .األفقٌة الهٌاكل -أ

 . العمودٌة الهٌاكل -ب

 . الدابرٌة الهٌاكل -ت

 . الهرمٌة الهٌاكل -ث

 

 الـمـحـاضــرة الـرابـعـة  عـشـر     

 غـٌـر معروف من أي محاضره 
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 اإلرادة والمستحٌل  

 

  الثانً الفصل هـ0222......... الثالثة المباشره المحاضرة فً الدكتور حذفها أسبلة

 :تتضمن المعرفة استكشاف مرحلة .1

 .المعرفة تنظٌم و ترمٌز و تحلٌل و وتصنٌف مسح -ج

 .المعرفة تنظٌم و وترمٌز تصنٌف و مسح -ح

 .المعرفة ترمٌز و وتحلٌل تصنٌف و مسح -خ

 .المعرفة وتحلٌل تصنٌف و مسح -د

 

 : هً المدمجة المعرفة .2
  . واضحة معرفة إلى الضمنٌة المعرفة تحوٌل خالل من تتم التً -أ
 .  ضمنٌة معرفة إلى الواضحة المعرفة تحوٌل خالل من تتم التً -ب
 .  عمٌقة معرفة إلى الضحلة المعرفة تحوٌل خالل من تتم التً -ت
 .  ضحلة معرفة إلى العمٌقة المعرفة تحوٌل خالل من تتم التً -ث

 
 : من جزء التكنولوجٌة المعرفة .3

 . الصرٌحة المعرفة -أ

 . الضمنٌة المعرفة -ب

 . السببٌة المعرفة -ت

 الضحلة المعرفة

 

 

 كل الشكر

االعوام السابقة اسبلة لتبوٌب وتنسٌق  و شموع عسٌري للورده الخجولة

 كتب هللا اجرهم والحلولوام جهاد على المراجعة

 

 واعادة التنسٌق  4769لعام اسبلة الترم الثانً  واضافة تبوٌب

 والمستحل اإلراده

 

 

 

 

 

 

 

 


