
أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةالنظم المتكاملة للمؤسسات

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:
لم يدرك معظم مدراء المؤسسات تماما حجم المشاكل التي يجب على المنظمة  اعتبارها  (1)

قبل الشروع  في تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات  (أ )

خالل فترة تنفيذ  النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات  (ب )

خالل فترة ما بعد تنفيذ  النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات  (ج )

كل ما ذكر  (د )

ال يعتبر من مستويات اإلدارة في الوقت الحالي (2)
المستوى االستراتيجي (أ )

المستوى الوسطي (ب )

المستوى التشغيلي (ج )

المستوى  المالي  (د )

ينتج عن تنفيذ نظم المعلومات المختلفة داخل المنظمة  (3)
 خليط من النظم المستقلة  (أ )

Middlewareنظام متكامل واحد باستعمال البرمجيات الوسطية   (ب )

مجموعة من النظم غير المتكاملة  تسهم في تعزير وتحسين االنتاجية (ج )

 مجموعة من النظم تسهم في تعزير وتحسين تدفق المعلومات  (د )

هم  وظائف المنظماتأول جيل من نظم المؤسسات التي تتميز بتكامل البيانات  وتدعم أ (4)
Enterprise Resource Planning (أ )

Materials Requirements Planning (ب )

Management Information Systems (ج )

ال شيء مما ذكر (د )

ERP  تتميز النظم المتكاملة لتخطيط  موارد المؤسسات (5)
بتكامل مختلف الجوانب الوظيفية للمنظمة  (أ )

بتكامل نظم مورديها وشركائها (ب )

 كل ما ذكر (ج )

 شيء مما ذكر ال (د )

يمكن اعتبار النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات (6)
تشكيلة النظم الموجودة داخل المنظماتلبديال لمجموعة  أو  (أ )

إضافة نوعية لمجموعة  النظم الموجودة داخل المنظمات  تخدم المستوى االستراتيجي للمنظمة  (ب )

تقااوم بتسااهيل تاادفق وتبااادل المعلومااات بااين مختلااف  الاانظم الموجااودة داخاال    برمجيااات وسااطية (ج )

المنظمات

ال شيء مما ذكر  (د )
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تميزت فترة التسعينات  من القرن الماضي  بظهور   (7)
نظم إدارة ومراقبة المخزون (أ )

نظم تخطيط االحتياجات من المواد     (ب )

النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات    (ج )

نظم التخطيط الشامل المتكاملة المتقدمة  (د )

 ال يعتبر من الخيارات المتوفرة للمنظمة عند تنفيذها للنظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات (8)
تغيير اجراءات العمل المطبقة داخل المنظمة لكي تتطابق مع الوظائف المبرمجة  بالنظام (أ )

( لكااي يتطااابق مااع إجااراءات العماال المطبقااة فااي Customizationراء تغيياارات علاان النظااام  )اجاا (ب )

المنظمة

لتحويل إجراءات العمل من النظام القديم الن النظام الجديد  Middlewareاستخدام  برمجيات الـ  (ج )

كل ما ذكر صحيح (د )

 موارد المؤسسات عندماتعتبر المنظمة من الصنف األول  في مجال النظم المتكاملة لتخطيط   (9)
مليون دوالر 022تتجاوز  إيرادات المنظمة    (أ )

مليار دوالر 022تتجاوز  إيرادات المنظمة    (ب )

محلية قليلة    )فروع ( للمنظمة  مواقع تكون  (ج )

ال شيء مما ذكر (د )

يعني تكامل النظم   (11)
تواصل نظم الملومات فيما بينها وتمكينها من تبادل المعلومات  بسالسة (أ )

امكانية تبادل المعلومات بين النظم بواسطة برمجيات خاصة يتم تشغيلها من طرف مستخدم النظام (ب )

الوظائف المطلوبة من طرف كل أقسام المنظمة مجملالنظم التي تحتوي علن  (ج )

ال شيء مما ذكر (د )

     Information Silosتكون نظم المعلومات المبنية على مستودعات المعلومات   (11)
متكاملة  (أ )

دقيقة (ب )

غير فعالة (ج )

غير مكلفة  (د )

ال تدعم نظم المعلومات  (12)
االنتاج (أ )

التسويق (ب )

المالية (ج )

العالقات العامة (د )

التكاملعملية ال تعتبر من خطوات   (13)
تصنيف الموارد (أ )

االمتثال والمعايير (ب )

تطوير سياسة لدعم النظام القديم  (ج )

العمليات إدارة (د )
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ال تعتبر من فوائد التكامل  (14)
االيرادات وتحقيق النمو زيادة (أ )

تعزيز الرؤية فيما يخص المعلومات (ب )

تحقيق توحيد قياسي أكبر (ج )

قصيرالعائد من االستثمار علن المدى ال (د )

ERPال ينتج عن التنفيذ الناجح لنظم الـ  (15)
تحسين الفعالية التشغيلية     (أ )

تحسين اجراءات العمل    (ب )

المنظمة  كامل التركيز علن  اهداف  (ج )

بعض اقسام المنظمة داف التركيز علن اه (د )

  ERPـال يعتبر من المجاالت الوظيفية التي تدعمها مكونات نظم ال   (16)
المحاسبة  (أ )

الموارد البشرية  (ب )

المعرفة (ج )

رياتتالمش (د )

  ERPنظم الــ(Modules)  دات حال يعتبر من و   (17)
االنتاج (أ )

المشتريات (ب )

إدارة المخزون (ج )

DSS (د )

ال تحتوي وحدات النظم المتكاملة على:  (18)
وحدة ذكاء االعمال (أ )

وحدة الخدمة الذاتية (ب )

وحدة ادارة المشاريع (ج )

وحدة ادارة الجودة (د )

من المعماريات االكثر شيوعا واستعماال في الوقت الحالي  (19)
المعماريات ذات الطبقتين  (أ )

المعماريات ذات الطبقات الثالثة (ب )

المعماريات ذات الطبقات االربعة (ج )

ال شيء مما ذكر (د )

ذات الطبقات الثالثة علىال تحتوي المعماريات   (21)
خوادم الويب (أ )

خوادم التطبيقات (ب )

خوادم قواعد البيانات (ج )

خوادم الشبكات)د(      


