
  التصحيح النموذجي �متحان إدارة نظم المعلومات

  ) ماستير إدارة ا"عمال:  3السداسي (

  ا"ستاذ ناجي بن حسين

نظام المعلومات، وما ھي الصعوبات التي تواجه المسييرين في  لماذا تسارع منظمات اعمال إلى تألية:  السؤال ا"ول
  )ن  4(  تطبيقه؟

 :وھمايدعوان اللجوء إلى المعلوماتية  يوجد سببان رئيسيان

 .يقوم الجھاز بالعمليات وا�جراءات الثقيلة والمعقدة والمتكررة: تحسين وتبسيط العمل ا�داري .1

لمساعدة على اتخاذ القرار وذلك بتوفير كم أكبر من المعلومات يمكن لجھاز ا�ع1م ا0لي ا: المساعدة على القرار .2
 .في وقت قصير نظرا لسرعته الكبيرة في ا�نتقاء من قاعدة المعطيات

 :فيمكن ذكر ما يلي الصعوبات التي تواجه المسييرين في تطبيق نظام معلومات آليأما فيما يتعلق ب

، وذلك بسبب تعدد اDبعاد وتداخلھايد من الصعوبات للمسييرين إن استخدام ا�ع1م ا0لي في المؤسسة يحمل العد �
 .اDبعاد التكنولوجية تتداخل مع اDبعاد التنظيمية والبشريةف

يتطلب نظام المعلومات وجود إجماع بين اDقسام المختلفة ، Dن لكل قسم خصوصياته المتعلقة بالحجم، الوظيفة  �
 ...أو اللغة 

 .ل وتعاون العديد من اDطراف داخل وخارج المنظمةيتطلب نظام المعلومات تتدخ �

 .نظرة واسعة وإستراتيجية وحرص على معرفة اDمور التفصيلية SIيتطلب  �

 مزايا عديدة ولكنه في نفس الوقت يفرض على المؤسسة تحديات وقيود تكنولوجية تتداخل مع الوظائف SIيحقق  �

 .وجود تكوين حول البرامج وحول تطور المحيط التقني SIيتطلب  �

  .تجدد المصطلحات التقنية بإستمرار �

  

   )ن  3(  ؟ Sites webما ھي أھم المعايير المعتمدة في تقييم المواقع ا�لكترونية :  السؤال الثاني

 –فح السرعة في التص –التحديث المستمر  –تعدد اللغات  –تنوع أسلوب العرض  –صلة الموقع بالمؤسسة  -
  .امان والخصوصية  –تحقيق التفاعلية  –فعالية الموقع 

  



 

 ما ھي ا+ثار غير المرغوبة التي يمكن أن تنتج عند تطبيق نظام معلومات آلي في منظمات ا!عمال ؟: السؤال الثالث
  )ن  2(

 .صعوبة تطبيق النظام حسب ما تم التخطيط له -
 التكاليف الزائدة غير المتوقعة -
 مقاومة التغيير -
  النزاعات المرتبطة برھانات السلطة  -

  )ن  TPS   )4إشرح أھم أھداف نظام :   السؤال الرابع

إن الھدف الرئيس لنظام معالجة المعام1ت ھو تأمين جميع المعلومات التي تحتاجھا المنظمة في المستوى 
  :التشغيلي للمحافظة على اDعمال بدقة وكفاءة، وذلك من خ1ل تحقيق مايلي

 .وكفاءة العمليات في المنظمة ضمان فاعلية. 1

  .حفظ وتخزين البيانات وتقديمھا على شكل تقارير؛ لزيادة الميزة التنافسية في المنشأة. 2

 .مة المنظمة مع البيئة الخارجيةءمراقبة أوضاع التشغيل الداخلي، وم1. 3

4 .bستراتيجي؛ للتأكد من الدقة تزويد البيانات الضرورية لنظم المعلومات التي تخدم المستويين المرحلي وا
  .واDمانة في البيانات والمعلومات، ولوقاية اDصول وأمن المعلومات

  

  )ن 2( السؤال الخامس

  ھل معرفة المدخ:ت تحدد طبيعة المخرجات ولماذا؟

إذا كانت العمليات مبرمجة فمعرفة المدخ:ت تحدد دوما نفس المخرجات ، فالقرارات المتخذة ھي قرارات 
كررة، ولكن بالنسبة للعمليات غير المتكررة وغير المبرمجة فلتحديد طبيعة المخرجات = بّد من أخذ روتينية مت

 .إختيارات أي = بّد من إتخاذ قرارات

   )ن 5( المصطلحات التالية المستخدمة في نظم المعلوماتإشرح .  6

MIS :.نظم المعلومات ا?دارية 

SCM  : التوريدإدارة سلسلة / إدارة سلسلة الموردين 

LAN :شبكة ا?تصا=ت المحلية 

OAS :نظم آلية المكاتب. 

KWS :النظم المبنية على المعرفة 

TPS  : نظم معالجة الصفقات/ نظم معالجة المعام:ت. 

WAN  :شبكة ا?تصا=ت الواسعة. 

OLAP  :نظم المعالجة التحليلية الفورية. 

ECRM  : نياإلكترو) العم:ء(إدارة الع:قة مع الزبائن.  

 DSS :نظم دعم القرار. 


