قسم إدارة األعمال
االختبار النهائي لمقرر نظم المعلومات اإلدارية (شعبة إدارة األعمال)
النموذج الول
دور يناير 2022

(انتظام /انتساب موجه)

االمتحان أربع صفحات

زمن االختبار :ساعتان

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة من ب ين اإلجابات البديلة التالية:
( )1تعبر  ...عن حقائق أولية خام ،غير مؤ ّ
طرة وغير منظمة وغير مرتبطة ببعضها بعضا:
(د) ال شيء مما سبق
(ج) المعرفة
(ب) المعلومات
(أ) البيانات
تعرف على أجزاء النظام وصياغة مشكالته وأهدافه
( )2يُقصَد بـ  ....العملية التي من خاللها يمكن ال ّ
ووظائفه وتحديد مستخدميه:
(ج) عمليات النظام (د) دورة حياة النظام
(ب) تحليل النظام
(أ) تصميم النظام
( )3يُقصَد بـ  ....احتواء المعلومات المتوافرة أو المنتجة للحقائق األساسية التي يحتاجها المستفيدون
أو متخذو القرار:
(ج) شمول المعلومات (د) اقتصادية المعلومات
(ب) مالئمة المعلومات
(أ) دقة المعلومات
( )4تتضمن العوامل المؤثرة في نظام المعلومات والتي تقع خارج نطاق المنظمة:
(د) جميع ما سبق
(ب) تكنولوجيا المعلومات (ج) التنظيم
(أ) دعم اإلدارة العليا
( )5توجد عدة معايير يجب مراعاتها عند التخطيط لتصميم نظم المعلومات ،من أهمها:
(د) جميع ما سبق
(ج) الشمول
(ب) المالئمة
(أ) االقتصادية
( )6يُقصَد بـ  ....تطابق مواصفات المنتج (سلعة أو خدمة) مع ما يلبى رغبات العمالء:
(د) خدمة العمالء
(ج) األيزو
(ب) الجودة الشاملة
(أ) الجودة
( )7يهتم  .....بنظم معلومات المستوى التشغيلي:
(ج) المسئولون عن المعرفة (د) ال شيء مما سبق
(أ) مديرو اإلدارة العليا (ب) مديرو اإلدارة الوسطى
( )8تعبر نظم معلومات المستوى ....عن البرامج المصممة لصنع القرارات المتعلقة باإلشراف
والتوجيه والرقابة:
(د) اإلداري
(ج) المعرفي
(ب) التشغيلي
(أ) االستراتيجي
( )9تشتمل  ....على تصميم ورش العمل وبيان مواقعها:
(ج) نظم العمليات التشغيلية (د) جميع ما سبق
(أ) نظم المعلومات اإلدارية (ب) نظم معلومات المعرفة
( )10يستفيد من مخرجات نظم المعلومات اإلدارية مديرو:
(د) اإلدارة الفنية
(ج) األفراد
(ب) اإلدارة الوسطى
(أ) اإلدارة العليا
( )11العملية التي من خاللها يتم تحديد المشكلة والفرص والبدائل المتاحة لحلها ثم دراستها وتحليلها
للوصول إلى حل لتلك المشكلة:
(ج) صنع القرار (د) تحليل المشكلة
(ب) اتخاذ القرار
(أ) القرار
( )12تتمثل  ....في مجموعة من األعراض التي يتم مالحظاتها للداللة على وجود أخطاء وانحرافات
سلبية:
(د) البيانات
(ج) صنع القرار
(أ) المشكلة (ب) الظاهرة
( )13المبيعات المنخفضة للشركة تعبر عن:
(ب) ظاهرة
(أ) مشكلة
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( )14تعبر القرارات  ....عن االستجابة للمواقف والحاالت غير المتكررة والفريدة في خصائصها:
(د) غير المبرمجة
(ج) المبرمجة
(ب) التكتيكية
(أ) االستراتيجية
( )15القرارات التي يحتاج فيها متخذ القرار إلى بيانات الماضي إلى جانب حاجته إلى التقدير والتوقع:
(ج) قرارات حالة المخاطرة (د) القرارات غير المبرمجة
(أ) القرارات المبرمجة (ب) قرارات حالة عدم التأكد
( )16تتميز القرارات االستراتيجية بـأنها:
(د) جميع ما سبق
(ج) حتمية
(ب) متكررة
(أ) ال مركزية
( )17تنقسم القرارات بحسب المناخ السائد إلى قرارات:
(د) تشغيلية
(ج) عدم التأكد
(ب) مبرمجة
(أ) استراتيجية
( )18يعتبر تقييم البدائل بمثابة المرحلة  ....من مراحل عملية اتخاذ القرار:
(د) الرابعة
(ج) الثالثة
(ب) الثانية
(أ) األولى
( )19تنتهي عملية اتخاذ القرار بمجرد تطبيق القرار:
(ب) خطأ
(أ) صح
( )20الشخص المسئول عن تحليل مشكالت النظام وتحديد احتياجات المستفيدين وتوصيف الحلول
المقترحة هو:
(د) المبرمج
(ج) محلل النظم
(أ) مسئول الشبكات (ب) مسئول الدعم الفني
( )21يعتبر تصميم النظام بمثابة المرحلة  ....من مراحل تطوير حياة النظام:
(د) الرابعة
(ج) الثالثة
(ب) الثانية
(أ) األولى
( )22يُقصَد باستراتيجية  ....انجاز حزمة محددة من وظائف نظام المعلومات الجديد في حين يستمر
العمل بنظام المعلومات القديم الذي يتولى انجاز الوظائف األخرى:
(د) ال شيء مما سبق
(ج) التشغيل المتوازي
(أ) التحول الفوري (ب) اإلحالل التدريجي
( )23من المنافع غير المنظورة لتشغيل نظام المعلومات:
(ج) زيادة رضاء العمالء (د) ال شيء مما سبق
(ب) ارتفاع األرباح
(أ) زيادة اإلنتاج
( )24يفيد مدخل  ....في تحقيق قدرة متطورة لنظام المعلومات اإلداري من خالل استجابته السريعة
والمرنة لمتطلبات واحتياجات اإلدارة من المعلومات الضرورية:
(ج) تحليل البنية التنظيمية (د) التصميم من أعلى ألسفل
(أ) التطور السريع (ب) نمذجة قاعدة البيانات
( )25يتميز مدخل  ....بقدرته على تقديم معلومات دقيقة ووافية عن احتياجات اإلدارة العملياتية عند
الرغبة في تطوير نظم المعلومات اإلدارية.
(ج) تحليل البنية التنظيمية (د) التصميم من أسفل ألعلى
(أ) التطور السريع (ب) التصميم من أعلى ألسفل
( )26يعتبر تخطيط الموارد البشرية والتنبؤ بحجم العمالة من  ....نظام معلومات الموارد البشرية:
(د) قاعدة بيانات
(ج) مخرجات
(ب) عمليات تحول
(أ) مدخالت
( )27التخطيط الفعـال الحتياجات نظام معلومات الموارد البشرية من الموارد المتعددة يُعد من
المتطلبات:
(د) االقتصادية
(ج) التكنولوجية
(ب) التشغيلية
(أ) اإلدارية
( )28يعتبر تحديد المساعدات التدريبية الالزم توفيرها للبرامج التدريبية بمثابة:
تصميم للبرامج
حصر لإلمكانات
(د) جميع ما سبق
(ج)
(أ) تحديد لالحتياجات التدريبية (ب)
التدريبية
التدريبية
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( )29من العـوامـل التي تحد من فاعلية نظام معلومات الموارد البشريـة:
(أ) تحديد أهداف نظم معلومات الموارد البشريـة بدقـة
(ب) االرتباط المتكامل بين النظم الفرعيـة لنظام معلومات الموارد البشريـة
(ج) االعتماد على اللجان لتصميم النظام ومتابعتـه
(د) جميع ما سبق
( )30من سمات التدريب عبر الشبكات:
(أ) يتعلم المتدرب ويخطئ أمام الجميع
(ب) يلتزم المتدرب بجرعة محددة من التدريب
(ج) يمكن للمتدرب تخطى بعض المراحل آلتي يراها سهلة
(د) جميع ما سبق
( )31تفرض تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الحاجة لالستثمار في البشر أكثر منه في التكنولوجيا:
(ب) خطأ
(أ) صح
( )32من الوظائف األساسية لنظم إدارة قواعد البيانات:
(أ) تصحيح وتعديل البيانات
(ب) البحث عن تقارير محددة
(ج) إنشاء قاعدة بيانات جديدة
(د) جميع ما سبق
( )33يمكن تعريف نظم إدارة قواعد البيانات  ....بأنها تلك النظم التي تتلقى البيانات من المستخدم
على صورة جداول:
(د) الحديثة
(ج) الشبكية
(ب) العالئقية
(أ) الهرمية
( )34من األسباب التي أدت إلى ضرورة تحديث عمليات التدريب:
(أ) مقاومة التغيير (ب) محاولة اختراق السوق (ج) عدم تقادم المعلومات (د) جميع ما سبق
( )35تشمل عناصر التحديث المستهدفة في العملية التدريبية ليصبح تدريبا إلكترونيا:
(د) جميع ما سبق
(ج) المدة الزمنية
(ب) المحتوى
(أ) التقنية
( )36تحديد االحتياجات التدريبية وفقا لألساليب الحديثة تعتمد على:
(أ) نماذج فضفاضة معدة مسبقا
(ب) تحكم مقدم الخدمة في تحديد الجهود التدريبية
(ج) تحديد الجهود التدريبية بناء على احتياجات القائمون بالعمل
(د) جميع ما سبق
صد بـ  ....تحويل كافة العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية الى عمليات ذات طبيعة
( )37يُق َ
الكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة:
(ج) التدريب اإللكتروني (د) جميع ما سبق
(أ) الحكومة اإللكترونية (ب) اإلدارة اإللكترونية
( )38قد يفشل تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في بعض الدول للعديد من األسباب ،منها:
(ج) توافر اإلمكانات التقنية (د) جميع ما سبق
(ب) االمتثال للتغيير
(أ) غموض المفهوم
( )39أهمية نظم المعلومات اإلدارية للعديد من األسباب ،منها:
(أ) ضعف المنافسة والتخصص في أعمال المنظمات
(ب) صغر حجم المنظمات وإمكانية التحكم في المتغيرات المؤثرة فيها
(ج) زيادة درجة التعقد التكنولوجي
(د) جميع ما سبق
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( )40من أهم مجاالت نظم معلومات دعم القرار:
(ج) التدريب والتطوير
(أ) األرشيف اإللكتروني (ب) جدولة اإلنتاج
( )41من أهم خصائص دعم القرار:
(أ) يحتاج تشغيلها إلى العديد من المتخصصين
(ب) تسمح للمتخصصين بتخيط المدخالت والمخرجات
(ج) تعتمد على أدوات النماذج وتحليل البيانات
(د) جميع ما سبق
( .... )42تلك المرحلة المتعلقة بإنهاء عملية االختيار واالستقرار على بديل واحد:
(ج) اتخاذ القرار
(ب) صنع القرار
(أ) القرار

(د) رقابة المخزون

(د) تحديد المشكلة

( )43تمثل القرارات  ....الحاالت المعروفة التي بنيت لها قواعد في الماضي تيسر تطبيقها في
المستقبل:
(د) المبرمجة
(ج) اإلدارية
(ب) التشغيلية
(أ) االستراتيجية
( )44يتميز القرار التشغيلي بأنه:
(أ) هام الستقرار الهيكل التنظيمي
(ب) يستهدف ترشيد النفقات التنظيمية
(ج) ينظم العالقة بين المنظمة وبيئتها
(د) جميع ما سبق
( )45تتزايد أهمية جمع البيانات وتحليلها من مصادرها المختلفة بحسب متطلبات دراسة المظاهر
واألسباب المتعلقة بالمشكلة خالل مرحلة:
(ج) تحليل المناخ المحيط بالمشكلة (د) جميع ما سبق
(أ) تشخيص المشكلة (ب) افتراضات المشكلة
( )46من العوامل المتعلقة بالمشكلة وتؤثر في عملية اتخاذ القرارات:
(د) جميع ما سبق
(ج) ظروف الوقت
(أ) القيم والدوافع (ب) أطراف المشكلة
( )47يُقصَد بعملية نقل التصميم المنطقي للنظام إلى تصميم طبيعي مادي وإعادة تشكيل وتركيب
األجزاء والمكونات في كل واحد ومتكامل:
(د) ال شيء مما سبق
(ج) برمجة النظام
(أ) تحليل النظام (ب) تصميم النظام
( )48يترتب على استراتيجية  ....التخلي عن نظام المعلومات القديم دفعة واحدة ووضع النظام الجديد
موضع التشغيل مباشرة وفي وقت محدد:
(د) جميع ما سبق
(ج) التحول الفوري
(أ) التشغيل المتوازي (ب) اإلحالل التدريجي
( )49يركز مدخل  ....كأحد مداخل تطوير نظم المعلومات اإلدارية على حل مشكلة معينة دون أن يأخذ
بعين االعتبار المشكالت األخرى ذات العالقة بتطبيقات األعمال في المنظمة:
(ج) تحليل البنية التنظيمية (د) ال شيء مما سبق
(أ) نمذجة قاعدة البيانات (ب) التطوير السريع
( )50يعتبر االستخدام األمثل لألفراد العاملين على تشغيل نظام معلومات الموارد البشريـة من
المتطلبات  ....لنجاح نظام معلومات الموارد البشرية:
(د) االجتماعية
(ج) االقتصادية
(ب) التكنولوجية
(أ) اإلدارية
انتهى االختبار ،مع أطيب األمنيات بالتوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،د /مصطفى محمد أحمد الكرداوي
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