
أسئلة المراجعة نظم المعلومات اإلدارية

قواعد البيانات:لمن العمليات االساسية في النموذج العالئقي  (1)
 .عملية السحب (أ)

   .التفرععملية  (ب)

 .الفصلعملية  (ج)

   .الربطعملية  (د)

:ةهي عمليالعملية التي تنشئ هيكلية بيانات صغيرة ومبسطة انطالقا من مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة  (2)
   .Normalizationالتطبيع  (أ)

   .Redundancyالحشو في البيانات  (ب)

   .Data Mingالتنقيب في البيانات  (ج)

   كل االجابات السابقة صحيحة. (د)

التغيير في المنظمة من خالل تحليل إجراءات االعمال لتبسيطها وتعديل تصميمها عن الحاجة لذلك يعرف: (3)
  .ألعمال المنظمة التحول النموذجيب (أ)

 .ياتبأتمتة األعمال والعمل (ب)

  إعادة هندسة األعمال.ب (ج)

 .بالتحول البطيء في أعمال المنظمة  (د)

من السمات المشتركة بين المنظمات: (4)
 .اهداف المنظمة (أ)

   .البيروقراطية (ب)

 .االنواع التنظيمية (ج)

   .العمليات التجارية (د)

:Indexed Sequential Access Methodمن عيوب طريقة الوصول التسلسلية المفهرسة  (5)
 .ارس للتنقل عبرهاقلة استخدامها للفه (أ)

 .عدم استخدامها للفهارس للتنقل عبرها (ب)

 استخدامها لمعادالت رياضية معقدة. (ج)

  .عبرها قلنتواللفهارس استخدامها ل كثرة (د)

:حسب الطلب أوالتقارير االستثنائية و، الخاصة باإلدارة الوسطى الروتينية إعداد التقاريرتقوم بنظم أي  (6)
 . عرفةادارة المنظم  (أ)

   .لقراراتمساندة انظم  (ب)

 .اتمته المكاتبنظم  (ج)

   نظم المعلومات االدارية. (د)

: نظام معلومات هو  Executive Support Systemالنظام  (7)
  بالمنظمة. الروتينية يساند العمليات والقرارات اليومية (أ)

 في المنظمة.  التشغيليةاإلدارة ى يخدم مستو (ب)

   المنظمة.والتنفيذية في  االدارة العليايساند  (ج)

 المنظمة.في اإلدارة الوسطى  ىيخدم مستو (د)
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:حقل هو key fieldالحقل المفتاح  (8)
 تتكرر قيمته. نادرا ما (أ)

 تتكرر قيمته. غالبا ما (ب)

   يستحيل ان تتكرر قيمته. (ج)

   .يمكن ان ال تحدد قيمته (د)

:في قواعد البيانات أنها تؤدي إلى Data Redundancyمن المعروف عن  (9)
 .راتعدة متكرار تخزين نفس البيانات الحماية من  (أ)

   .تكرار التخزين غير الضروري للبيانات في قاعدة البيانات (ب)

 قاعدة البيانات. جداول ناقض البيانات فيالحماية من ت (ج)

 .Normalizationحل مشكلة التطبيع  (د)

:التنظيم التتابعي للملفات في بيئة الملفات التقليدية يرتكز على تخزين السجالت بشكل (11)
   .بينها فراغاتأي  جودودون من تتابعي على وحدة التخزين  (أ)

 .فراغات بينها امكانية وجودتتابعي على وحدة التخزين مع  (ب)

 .على وحدة التخزين دون وجود فراغات بينها تتابعيغير  (ج)

   .إمكانية وجود فراغات بينها مع على وحدة التخزين تتابعيغير  (د)

القوانين والقواعد الرسمية التي يتم إنجاز المعامالت وفقا لها تسمى: (11)
 .المعلوماتنظم  (أ)

  .إجراءات األعمال (ب)

 .إدارة األعمال (ج)

  .نظم االعمال (د)

يتم عرض البيانات: physical viewفي تصميم قواعد البيانات من ناحية التصور المادي  (12)
 حسب تنظيمها في مخططات التصميم. (أ)

   حسب تنظيمها على وسط التخزين. (ب)

 من وجهة نظر المستخدم. (ج)

 حسب تحديدها من قبل المحلل. (د)

يانات التي تخزن البيانات في جداول ثنائية االبعاد ويتم ربطها بعالقات هي قواعد البيانات:قواعد الب (13)
 الشبكية. (أ)

 الهرمية. (ب)

   العالئقية. (ج)

   كائنية التوجه. (د)

 :تستخدم التغذية المرتدة (14)
 .وتهيئته ليعمل بشكل جيد إلعادة تشغيل النظام من البداية (أ)

 . مخطط له ه ليعمل كما هولقياس أداء النظام وضبط استقرار (ب)

 .لتوفير بيانات احتياطية للنظام للتعويض بها في حال الخطأ (ج)

.إلشباع النظام بالمعلومات التي قد يحتاجها المدراء في اتخاذ القرارات (د)

:يقوم مدراء االدارة الوسطة في المؤسسات (15)
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 لمنظمة.لستراتيجية اضع بو (أ)

.الروتينية األعمال التشغيلية مراقبةب (ب)

  .ة بعيدة المدىبتحديد أهداف المنظم (ج)

   .قرارات االدارة العلياتنفيذ بمتابعة  (د)

:من المهام الرئيسية للمنظمات التجارية التي يجب أن تأخذها باالعتبار أنظمة المعلومات (16)
 .المحاسبة (أ)

 .المبيعات (ب)

 .الموارد البشرية (ج)

   .كل االجابات المذكورة صحيحة (د)

:د إليها سيزيد المردود وال تزيد التكاليفالمعتمد على مفهوم الشبكة حيث بإضافة مشترك جديالنموذج  (17)
   .Network Economicsنموذج االقتصاد المترابط  (أ)

 .  Competitive Forces Modelالقوى التنافسية نموذج  (ب)

 .Value Chain Modelسلسلة القيمة نموذج  (ج)

 .Scoring Model النقاط تسجيلنموذج  (د)

:Transaction Processing Systemsتقوم نظم معالجة المعامالت  (18)
 .بمعلومات خاصة بالقرارات غير النمطية االدارة الوسطىبتزويد  (أ)

 .بتوفير بيئة تفاعلية الستخدامه من قبل االدارة العليا (ب)

   .باإلجابة عن التساؤالت الروتينية عن المخزون والفواتير والرواتب (ج)

 .بجدولة مواعيد اجتماعات مدراء االدارة الوسطى (د)

:ثوان عينة هواء من محيطه ليفحصها بأنه 5جد دخان الذي يأخذ كل يصنف نظام جهاز استشعار توا (19)
   .مفتوحنظام  (أ)

  .مغلقنظام  (ب)

   .مفتوح نسبيانظام  (ج)

 .  طبيعينظام  (د)

 :يقوم المدير التشغيلي (21)

 .غير النمطيةباإلشراف على األنشطة والمعامالت  (أ)

 .الروتينية باإلشراف على األنشطة والمعامالت اليومية (ب)

   .خدمات الجديدةبتصميم المنتجات وال (ج)

 .بجدولة مواعيد المدراء التنفيذيين (د)

 مع التمنيات الطيبة بالتوفيق


