إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
اسم المكتبة
مكتبة أم القرى
مكتبة طارق بن زياد
مكتبة حي نزال

المنطقة
مرج الحمام
حي نزال
حي نزال

العنوان
دوار الدلة
مثلث المدارس
مثلث المدارس

هاتف
0799852188
0788560076/0798068282
0786212143 /0775191010

مكتبة أبو لبة
مكتبة الراضي
مكتبة اللوتس
مكتبة اإلسراء

حي نزال
ضاحية الياسمين
طبربور
األشرفية

شارع الدستور  /بجانب مخابز غيث
بجانب كارفور
مقابل مطعم الهنيني
قرب صيدلية السفاريني /إشارات الوحدات

0796712333
0790775018
065065311
0796160930

مكتبة أبو طوق

ضاحية الحاج حسن دوار مجمع الجنوب

0787137827 /0796465131

مكتبة الصحابة
مكتبة الوسام
مكتبة الجذور

الزهور
الزرقاء
الزرقاء

بجانب مركز األمن
شارع السعادة ـ دخلة عيسى للصرافة
شارع السعادة

0788312534
0799467654/0788952652
0795677472

مكتبة الطالب
مكتبة حمزة
مكتبة البراق
مكتبة األوابين

جبل الحسين
الوحدات
الوحدات
الوحدات

مقابل كلية الحسين
شارع مادبا /بجانب السهل األخضر
شارع مادبا  /بجانب ألبان ضبعة
شارع مادبا /بجانب السهل األخضر

06/4612708
0795890837
06475036
064700518 /0796411812

مكتبة البيان
مكتبة حمزة
مكتبة ظل القمر
مكتبة الشروق
مكتبة األوائل
مكتبة الجعبري
مكتبة العوايشة
مكتبة الحكيم
مكتبة حسان
مكتبة المدينة الرياضية
مكتبة زيد
مكتبة صويلح
مكتبة صناع الحياة
مكتبة أم العُرى
مكتبة الخواجا
مكتبة إياد
مكتبة التعمري
مكتبة عمر
مكتبة عدي
مكتبة النرجس
مكتبة اقرأ
مكتبة شومان
مكتبة الجبل
مكتبة المنفلوطي
مكتبة أنوار طيبة
مكتبة أبو نصير العلمية
مكتبة األمين

الوحدات
التاج
التاج
القويسمة
المنارة
جبل النصر
ماركا
جبل عمان
النزهة
المدينة الرياضية
تالع العلي
صويلح
الجبل الشمالي
المقابلين
المقابلين
اليادودة
خربة السوق
خربة السوق
جبل القصور
البيادر
البيادر
مادبا
أبو علندا
الهاشمي الشمالي
أبو نصير
أبو نصير
البقعة

دخلة السهل األخضر
قرب محمص اليازوري
بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق
دوار القويسمة
مقابل صيدلية المشرق
مقابل البنك العربي

0798753425
0797110449
0796409808
0776643742
0786434984
0796593058 /0796572927
0795430252
064617081 /0795551535
0795993572
06/5156076
06/5358083
053757033
0799952968
0790870907
0796271495
0795707032
0788431511
0797205620
0787674121/065862826
0788709862

مجمع األقصى
بجانب مخابز سرداح

0785990071
0785300682

مكتبة أمين العناسوة
مكتبة عبودكو
مكتبة زيد

السلط
السلط
الفحيص

خلف الكلية العلمية اإلسالمية
دوار النزهة
قرب مدرسة ابن عباس
شارع مستودعات أمين شقير
مقابل ثانوية صويلح للبنات

بجانب مطعم الهنيني
قرب مطعم حمادة
إشارات الصناعية

مجمع أبو نصير
شارع المدارس-بجانب البنك العربي-مقابل
مدرسة حطين
الميدان-مقابلمدارس السلط الثانوية للبنات
شارع البلدية-بجانب البنك األهلي
دوار الحصان
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0796692739
0777782070
053553670
065310888

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

الدرس األول :تطوير نظم املعلومات
س :2ما هي الطرق املتبعة يف تطوير نظم املعلومات؟

طريقة دورة حياة تطوير النظام ( .) SDLC
س :1وضح املقصود بطريقة دورة حياة تطوير النظام؟ (ص،2009ش)2010

مالحظة :ميكن العودة ملرحلة سابقة إذا أفادت التغذية الراجعة ذلك.

س :2ما هي املراحل اليت تتم يف طريقة دورة حياة تطوير النظام؟
مالحظة :اجلدول التالي يبني أهم خمرجات كل مرحلة( .ص( )2007ش( )2014ص)2015

املرحلة

األولية (التمهيدية)

حتليل النظام

تصميم النظام

تطبيق النظام

صيانة النظام

أهم
(ش)2011

خمرجاتها.
مالحظة :تشمل دورة حياة تطوير النظام املراحل واملفاهيم اليت قد جندها يف الطرق األخرى

س :3ما هي عالقة كل مرحلة باليت تليها؟

أوالً :املرحلة التمهيدية.
س :1ما هي العمليات اليت تتم يف املرحلة التمهيدية؟ (ش)2016

 .1حتديد املشكلة:

https://www.facebook.com/mohammad.tawfeeq.fares
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 .2حتليل املشكلة.
س :1يف املرحلة التمهيدية ضمن طريقة دورة حياة النظام وبعد حتديد املشكلة تأتي عملية حتليل املشكلة وضح دور
احمللل يف هذه العملية؟ (ش)2008

.1
مالحظة:قد حيتاج احمللل إىل معلومات إضافية لتحسني البدائل.

س :3عند تطوير نظام يف املؤسسة يتم اختيار املعدات الواجب توفريها إلجراء التطوير.اذكر ثالث من اخلصائص احملددة
هلذه املعدات(.ش( )2007ص( )2011ش)2015

األداء:
الكلفة:
املوثوقية:
د) التكنولوجيا.
إمكانية الربط
الدعم:

س :4علل :جيب جتنب التكنولوجيا احلديثة اليت مل يتم فحصها.

(ش)2011

س :5علل :جيب جتنب التكنولوجيا اليت يف طريقها إىل الزوال.

 .3إعداد دراسة اجلدوى.
س :1وضح املقصود بدراسة اجلدوى؟(ش،2009ش)2011

س :2علل :تعد دراسة اجلدوى دراسة منهجية(.ص)2012

س :3من هو الشخص الذي يقوم بإعداد دراسة اجلدوى؟(ص)2007
(ص)2014

س :4يف املرحلة التمهيدية ضمن طريقة دورة حياة النظام وبعد حتليل املشكلة تأتي عملية دراسة اجلدوى وضح دور
احمللل يف هذه العملية؟

3

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
س :5عند االنتهاء من دراسة اجلدوى من هم األشخاص الذين قد يطلعوا عليها؟(ش)2013

مالحظة :هؤالء األشخاص هم املعنيون باختاذ القرار فيما يتعلق:
س :6ما هي أهمية دراسة اجلدوى؟(ش( )2008ص)2014

س :7ما هي األمور اليت جيب التأكد من وجودها عند دراسة اجلدوى؟(ش،2008ش( )2010ص)2011
س :7متى يكون من الصعب اختاذ القرار بتطوير النظام أو توقع جناحه؟ إذا مل يتوفر( :ص)2014

 .4إعداد املوازنة.
س :1وضح املقصود باملوازنة؟

(ص()2011ش)2015

س :2من هو الشخص املسؤول عن إعداد املوازنة؟
س :3أذكر اثنتني من مهمات مدير املشروع عند إعداد املوازنة؟(ش،2010ش)2012

 .5التخطيط للنظام.
س:1تعترب عملية التخطيط للنظام أحد العمليات اليت تتم يف املرحلة التمهيدية.اذكر ثالثة أمور حتدث أثناء هذه
العملية ؟ (ص)2015

س :2علل :جيب أن تأخذ عملية التخطيط للنظام وقتها الكايف؟(ص)2008

4

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ثانياً :مرحلة حتليل النظام.
س :2ما هي أهمية اختيار نوعية التحليل على أداء النظام؟(ص،2009ش)2007

س :2علل:تطلب املؤسسات من حملل النظام االهتمام بنوعية التحليل.

س :3ماذا ينتج عن التقصري يف مرحلة حتليل النظام؟
س :4علل :قد يضطر املربجمون إىل وقت كبري يف إعداد الربامج.
س :5ما هي املوضوعات ( األمور ) اليت تغطيها مرحلة التحليل؟(ش()2007ص()2010ص)2014

س :6ما هي أهم نتاجات ( مرحلة التحليل )؟
مالحظة :تعترب هذه املخططات نوعاً من أنواع التوثيق.

س :5ما هي املراحل الفرعية (العمليات) ملرحلة حتليل النظام

 .1حتديد متطلبات النظام اجلديد


س :1ما هي

الطرق التقليدية جلمع املعلومات عن النظام؟(ش،2007ش( )2011ش)2016

أ) املقابلة :
س :2ما هي األمور اليت يستفسر عنها احمللل من خالل املقابلة؟

س :3علل :على احمللل التحضري للمقابلة بالطريقة املناسبة.
س :4علل :ال ميكن استخدام املقابلة بشكل دائم للحصول على املعلومات
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(ص 2008ص( )2013ش)2015

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ب) االستبانة:
س :1علل :يلجأ حملل النظام أثناء حتديد متطلبات النظام إىل استخدام االستبانة جلمع املعلومات( .ص)2010

س :2ما هي ميزات استخدام االستبانة جلمع املعلومات؟
س :3ما هي األمور اليت جيب أن يراعيها احمللل عند إعداد االستبانة؟

ج) املالحظة املباشرة للمستخدمني:
س :1علل :قد حيتاج احمللل إىل اللجوء إىل املالحظة املباشرة للمستخدمني جلمع املعلومات؟(ش ، 2009ش)2012






مثال:

س : 2علل :ال تعطي طريقة املالحظة املباشرة للمستخدمني معلومات كافية إذا مل يقم احمللل باختيار الوقت املناسب
لذلك.

د) حتليل وثائق النظام احلالي:
س :1ما هي املعلومات اليت حيصل عليها احمللل عند دراسة وثائق النظام؟(ش 2011ص)2013
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :2أذكر ثالثة أمثلة على الوثائق اليت ميكن أن يعتمد عليها احمللل ضمن دورة حياة النظام للحصول على تفاصيل أكثر
عن النظام؟(ص،2007ش)2011



جدول توضيحي( .ص)2011

الوقت والكلفة

حجم املعلومات

متى تستخدم (علل :استخدام ...........جلمع املعلومات)

املقابلة
االستبانة
املالحظة املباشرة
للمستخدم
حتليل وثائق
النظام احلالي

 -2هيكلة متطلبات

النظام(.ش)2011

اجلوانب الرئيسية للنظام يف هذه العملية

(ص)2012

 -3إعداد بدائل التصميم واختيار األفضل.
س :1بنا ًء على ماذا يتم وضع اسرتاتيجيات التصميم؟

س :2ما هي القيود الختيار البديل األفضل من بني التصاميم املختلفة؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ثالثاً :مرحلة التصميم :


س :1يف مرحلة تصميم النظام تبدأ عملية حتديد كيفية تنفيذ النظام للمتطلبات اليت مت حتديدها سابقاً .اذكر األمور
( العمليات)

اليت تتم يف هذه املرحلة ؟(ش( )2010ص)2014

 .1تصميم واجهة االستخدام:
 املقصود بها
 من األمثلة عليها

(ش،2011ص)2011



 .2تصميم البيانات:
 املقصود بها


E-R DIAGRAM

ترمجة عمليات املعاجلة إىل

(ش)2011

خمططات( :ص)2013

 املقصود بها


رابعاً :مرحلة تطبيق النظام
س:1علل:تعد مرحلة تطبيق النظام مرحلة حيوية؟
(ص( )2013ش)2015

س :2ما هي أهم العمليات اليت تتم يف مرحلة تطبيق النظام؟(ش)2011

 .2الفحص
س :1وضح املقصود بعملية الفحص؟

(ص)2009

أو
مالحظة:
(ش)2014
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :2ما هي أكثر األسباب شيوع ًا لألخطاء؟
س :3علل .1 :جيب توثيق األخطاء ونتائج الفحص( .ش)2013




 .2من األفضل اكتشاف األخطاء يف مرحلة مبكرة.
 .3يتم حتديد أكثر احلاالت شيوعاً حلدوث األخطاء ملعاجلتها.
س :4ما هي املراحل اليت متر بها عملية فحص الربامج؟(ص( )2008ص 2013وصل) (ص)2014
(ص)2012
(ص 2011دائرة)
)(ص)2010

ج)


(علل)
:

س :5ما هي خطوات إجراء الفحص املدمج؟ (ش)2016

(ص)2010

الفحص املدمج
(ص)2008

الفحص االرتدادي

 -3التوثيق
س :1علل :يعد التوثيق مكوناً حمورياً يف بناء النظم؟
س :2وضح املقصود بالكاتب التقين؟ ( حالة إدارية ش( )2009ص)2013
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س:3ما وجهة نظر كل من(املستخدم،املصممون واملربجمون،حمللو النظم)حنو عملية التوثيق؟(ص)2012

:




(ش)2014



( ش)2009

س :4حتتوي خطة التوثيق على عدة أمور( بنود )أذكر مخساً منها؟(حالة إداريةش( )2009ص2011مثال) (ش)2015

أ)

(ش)2014
(ش)2014
(ش( )2014ص)2015
(ص)2015

:
مالحظة :تستخدم الشركات هذه الطريقة(املساعدة املباشرة ) لعرض التوثيق من خالل:
(ص)2011

مالحظات:





 أنواع التوثيق.
س :1ما هي أنواع التوثيق؟(ش)2008




(.ص)2011



(:ص)2009
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
س :2علل :تكتب مجل التوثيق التوضيحية بني أسطر الشيفرة؟ (ص)2013

س :2ما هي الفائدة من توثيق الربنامج املصدري؟
س :3ما هي الفائدة من توثيق التصميم؟

(ص)2013

س :4ما هي األمور اليت يشمل عليها توثيق التصميم؟
س :5وضح املقصود بالوثائق التسويقية؟ (ص)2012

الوثائق التسويقية

 -4التدريب:
س :1علل :يعد التدريب على النظام من أهم املراحل إلثبات مدى جناح النظام؟ (ص)2012

س :2خيتلف مدى احلاجة إىل التدريب من نظام آلخر وضح ذلك؟


(ش)2014

 -5تثبيت النظام.
س :1وضح املقصود بعملية تثبيت النظام؟(ص،2010ش)2008
(ش)2014

س :2عند التخطيط ملرحلة تثبيت النظام للتحول من النظام القديم إىل النظام اجلديد جيب األخذ بعني االعتبار
العديد من األمور الواجب معاجلتها

أذكر ثالث ًا منها؟(ش( )2010ش( )2013ص)2015

س:3علل:
أ .جيب اختيار الوقت املناسب ( عندما يكون نشاط املؤسسة يف أدنى درجاته ) لتثبيت
(ص)2011
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النظام اجلديد؟(ش)2016

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
ب .يف مرحلة تثبيت النظام جيب األخذ بعني االعتبار دورة عمل املؤسسة (ص)2009

س :4ما هي طرق التحويل من النظام القديم إىل النظام اجلديد؟ ( طرق تثبيت النظام )(ص)2011

:

س :5ما الفرق بني حتويل البيانات ونقل البيانات؟

خامساً :صيانة النظام.
س :1وضح املقصود بصيانة النظام؟
س :2علل :يتم توثيق األخطاء الغري مؤثرة على فاعلية النظام وأدائه يف وثيقة تسمى ملحوظات اإلصدار

( Notes

 ) Release؟(ش)2010

س:3يتم تتبع وتوثيق األخطاء اليت مل تكتشف يف مرحلة الفحص والتطوير؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :4وضح آلية صيانة النظام؟
Release Notes
(ص)2011

س :5تقوم اجلهات املطورة للربجميات بإصدار حتديثات مستمرة على منتجاتها الربجمية.اذكر سببني
رئيسني لتلك لتلك التحديثات( .ش)2014
س :5علل :تقوم بعض اجلهات املطورة بإصدار حتديثات جمانية على منتجاتها الربجمية؟(ص)2009

س :6هل األخطاء هي السبب الوحيد لصيانة النظام .وضح إجابتك؟

الدرس الثاني :أدوات حتليل النظم و تصميمها.
س :1وضح املقصود بأدوات التحليل؟
س :2ما هي ميزات أدوات حتليل النظم وتصميمها؟ (ش)2013

س :3أذكر أربع ًا من األدوات اليت تستخدم لتحليل النظام وتصميمه؟(ص،2008ش،2009ص)2012

أوالً ::خمطط الكينونات والعالقات) E-R (.
س :1ما هي استخدامات خمطط الكينونات والعالقات يف عملية التحليل؟ //وضح املقصود بـER؟
مالحظة :تستخدم هذه األداة عند بناء قواعد البيانات (ش)2015

ثانياً :شجرة القرار.

وضح املقصود بشجرة القرار؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ثالثاًًً:جدول القرار.
س :1ما هو استخدام ( فائدة ) جدول القرار يف عملية التحليل؟  /وضح املقصود جبدول القرار؟
(ش( )2011ص( )2013ش)2015

س :2حيتوي جدول القرار على أربعة قطاعات ،اذكرها؟

رابعاً  :خمطط تدفق البيانات)DFD(.
س :1وضح املقصود مبخطط تدفق البيانات؟( طريقة عمل خمطط تدفق البيانات )(ص( )2010ش)2016

س :2ما هي الفوائد من استخدام خمطط تدفق البيانات يف عملية التحليل؟
(ص)2010

الرموز املستخدمة يف خمطط تدفق البيانات(ش،2008ص( )2010ش( )2014ش)2016

املسمى

الوظيفة

الشكل

خمزن البيانات ( ) Data Store
كينونة ( ) Entity

تدفق البيانات ( ) Data Flow
(ش)2011

العملية ( ) Process

14

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

الدرس الثالث :حزم التطبيقات

حالة دراسية صفحة 231

س :1وضح املقصود حبزم التطبيقات؟

س :2ما هي فوائد (أسباب) استخدام طريقة حزم التطبيقات لتطوير نظم املعلومات؟

س :3علل :تتميز النظم اليت يتم تطويرها باستخدام طريقة حزم التطبيقات بالكفاءة العالية و أنها لن تكون خمالفة
ملا هو متوقع؟
س:4علل :تبقى الشركات املنتجة لنظم حزم التطبيقات على اتصال دائم بالزبائن؟ (ص( )2011ش)2016

س :5أذكر مثالني على نظم حزم التطبيقات؟
مالحظة :التغذية الراجعة :هي معلومات تبني جودة مدخالت النظام أو عمليات املعاجلة وتستخدم لتحسني أداء النظام.

س :6متى يتم استخدام طريقة حزم التطبيقات؟

(ص)2012

س :7وضح مراحل حزم التطبيقات


(ص)2015

(ص)2014



(ص)2015
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات




(ص)2015



SDLC

س :8ما أهمية قيام مزود النظام مبرحلة التنفيذ؟

الدرس الرابع النموذج التجرييب.
س :1علل :استخدام طريقة النموذج التجرييب لتطوير النظام / .بناء نظام مبسط يتضمن معامل النظام الرئيسية.
س :1متى يتم اللجوء إىل استخدام طريقة النموذج التجرييب لتطوير النظام؟(ش)2015
( ص)2009،2012

س :2أذكر مثاالً على نظام مت تطويره باستخدام طريقة النموذج التجرييب؟
س :3وضح املقصود بالنموذج التجرييب؟(ص)2008

س :4ما هي استخدامات النموذج التجرييب املبسط؟ ملاذا يستخدم النموذج التجرييب؟

مالحظة:

س :5ما هي خطوات بناء النموذج التجرييب؟(ش)2015

مع االهتمام بالشكل يف الصفحة اآلتية( :خطوات بناء النوذج التجرييب)
16

األوىل يف نظم املعلومات
(ش)2015

إعداد :أ .حممد توفيق

المرحلة األولية :تحديد متطلبات النظام األساسية

خطوات بناء النموذج التجرييب

تطوير النموذج التجريبي الموجود
تطبيق النموذج التجريبي
مراجعة النظام
وتعديل النموذج
ال

مالحظة :يتضمن النموذج التجريبي
معالم النظام الرئيسية.

هل يلبي
احتياجات
المستخدم
نعم

نموذج مقبول
س :6علل :ال يغطي النموذج التجرييب كافة الوظائف؟

أنواع النماذج التجريبية:
س :1ما هي أنواع النماذج التجريبية؟(ش( )2007ص)2014

 .1النموذج التجرييب املتسارع.
س :2علل :يستغل النموذج التجرييب املتسارع أقصر الطرق التطويرية األساسية.

 .2النموذج التجرييب املستبعد
س :1علل :يعد هذا النوع من أكثر األنواع هدراً للوقت واجلهد؟

 .3النموذج التجرييب التطويري
س :1وضح املقصود بالنموذج التجرييب التطويري.؟(ش)2011

س :2يعد النموذج التجرييب التطويري .ذاتي التفسري.

(ص)2015
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :3ما اهلدف الرئيسي من النموذج التجرييب التطويري

الدرس اخلامس :تطوير املستخدم األخري.
س :1متى يتم اللجوء إىل طريقة تطوير املستخدم األخري لتطوير النظام؟ ( أسباب استخدامها )

(ش)2010

س :2ما هي ميزات قواعد البيانات؟

(ش 2014د)

س :3أذكر مثالني على نظم قواعد البيانات؟
ال يربر استخدام هذه الطريقة؟ (ص)2012
س :4أذكر مثا ً



مالحظة :حيتاج املستخدم إىل تدريب على امليزات املتطورة للربجميات اليت سيستخدمها لبناء هذه النظم(ش)2014

س :5وضح املراحل

اليت متر بها عملية تطوير نظم تطوير املستخدم األخري .مبين ًا دور املستخدم يف كل مرحلة؟(ش)2015










(ش)2016
(ص( )2012ش)2016
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :6علل كل من العبارات التالية:
 .1عند استخدام طريقة تطوير املستخدم األخري فإن املستخدم هو املسؤول عن تشغيل النظام.
تتطلب عملية إضافة التعديالت يف مرحلة التشغيل يف طريقة تطوير املستخدم األخري جهدًا كبرياً

الدرس السادس :املزج بني طرق تطوير نظم املعلومات
س :1كيف يتم املزج بني طرق تطوير نظم املعلومات لالستفادة من ميزات كل طريقة يف بناء نظم املعلومات؟(ص( )2008ص)2015







س :2ما هي إجيابيات املزج بني طرق تطوير النظام؟
حاالت دراسية ( ص : ) 2008

 .حدد اسم الطريقة املستخدمة يف تطوير النظم
 .استنتج سببني الستخدام هذه الطريقة دون غريها من النظم.
 .3أعط مثا ًال واحداً تربر به استخدام هذه الطريقة.
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
حالة دراسية ( ش)2007

ما الطرق التقليدية اليت ميكن أن يتبعها حملل النظم يف مجع املعلومات لتحديد متطلبات النظام اجلديد؟
 .2ما املوضوعات الرئيسية اليت تغطيها عملية حتليل النظام؟

 .3استنتج سببني رئيسني من أسباب اهتمام املؤسسة بنوعية التحليل؟

حالة دراسية ( ص( )2007ص)2014

حدد الطريقة املستخدمة لتطوير نظام املعلومات القديم من قبل املؤسسة يف هذا املوقف.
ما اسم املرحلة اليت تعرب عن قيام الشركة البائعة(املزود) بإجراء التعديالت املناسبة ملالئمة أعمال املؤسسة يف
هذا املوقف.



استنتج سببني من أسباب استخدام املؤسسة هلذه الطريقة دون غريها من الطرق املتبعة يف تطوير النظام؟




 .4بني كيفية إجراء التعديل على النظام ضمن مرحلة التشغيل والصيانة يف هذه الطريقة؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

https://www.facebook.com/mohammad.tawfeeq.fares

أسئلة الوحدة واملشاركات جتدها على موقع أوائل أو بإرسال رسالة على الصفحة ..................
جيب ثم جيب ثم جيب حل أسئلة السنوات السابقة ....................
الطريقة

امليزات

SDLC
دورة حياة تطوير النظام

املساوئ









(ص)2015







(ص)2011


حزم التطبيقات اجلاهزة





ش  2009مساوئ
ص 2013ميزات
(ص )2014مساوئ

النموذج التجرييب



(ص( )2011ص)2015










(ص)2011

ص  2009ميزات



(ص)2015

تطوير املستخدم األخري





ش 2014ميزات





ش 2016مساوئ

(ص)2011
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(ص)2015

األوىل يف نظم املعلومات

دورة حياة تطوير النظام

إعداد :أ .حممد توفيق

النماذج التجريبية

حزم التطبيقات

(ص)2012

(ص)2012

22

تطوير املستخدم األخري

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

نظم املعلومات اإلدارية

الوحدة السابعة
الشبكات واالتصاالت

الدرس األول :االتصاالت
مراحل تطور االتصاالت:

س :1وضح املقصود باالتصاالت؟(ش،2009ص)2010

س :2ما هي وظائف نظم االتصاالت؟
س :2تتضمن نظم االتصاالت جمموعة من األجهزة والربجميات للقيام مبجموعة من الوظائف أذكر ثالثاً منها.
(ص،2007ش،2009ص)2010

س :3أ .وضح املقصود بالربوتوكول؟
ب .علل:تتقيد املعدات وبرجميات االتصال بالربوتوكوالت(القواعد واإلجراءات)( .ش( )2015ص)2015

س:4ما هي أهم مهمات (وظائف)

الربوتوكول؟علل:استخدام الربوتوكول يف االتصاالت(ص)2011،2013،2009

مالحظة :يتم نقل البيانات على شكل إشارات كهرومغناطيسية.
س :5ميكن متثيل اإلشارات لكهرومغناطيسية بنوعني ،أذكرهما؟(ص( )2010ش 2014قارن)
1

1

Digital
Analog

0
0
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
س :6وضح املقصود بكل من اإلشارات الرقمية ،التماثلية؟ ( ش،2009ش،2007ش) 2010

اإلشارات الرقمية
اإلشارات التماثلية
املوجات التماثلية:

س :7إىل ماذا يشري كل من احلالتني (  ) 1 ، 0يف اإلشارات الرقمية؟
س :8ما هي استخدامات كل من اإلشارات الرقمية واإلشارات التماثلية؟

س :9لنقل البيانات يتم استخدام وسائط متعددة لكل منها صفات خاصة .ما هي املعايري املستخدمة للمقارنة بني وسائط
س :9ما هي خصائص وسائط النقل؟

النقل املختلفة؟

(ص)2015

Speed Of Data Transmission .


bps




bps

Gbps Mbps Kbps
البتات

bps
النبضات

Baud Rate

الرتددات

Band width

(ش)2015

س :10يتم نقل البيانات واملعلومات بني أجهزة االتصال بثالثة طرق رئيسية عدد هذه الطرق؟(ص( )2007ش( )2014ش)2016
الشكل صفحة 261

.
*.
.2

Simplex Transmission
*.
)Half-Duplex Transmissionٍ( .

*.

*.

*.
(ٍ)Full-Duplex Transmission

.3


24

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :11ما هي أنواع وسائط االتصال الناقلة لإلشارات؟
س :12ما هي أنواع الكوابل املستخدمة يف الوسائط السلكية؟(ص)2011
س :13علل :الوسائط الالسلكية ال حتتاج إىل وسائط مادية لنقل اإلشارات(.ش( )2007ش)2016

س :14كيف ميكن منع تداخل االستخدامات املختلفة لإلشارات املرسلة عرب األثري ( خلوية  ،تلفازية ،بيانات حاسوبية)؟
س :15علل :تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من أنواع استخدام اإلشارات الناقلة يف الوسائط الالسلكية.

 قنوات االتصال الالسلكية
س :15اذكر أربع ًا من قنوات(وسائط) االتصال الالسلكية.
Microwaves

Radio waves

Infrared

Satellite

 .1األمواج الراديوية ( .) Radio waves
س :1وضح املقصود باألمواج الراديوية؟ (ش)2016

س :2علل .1 :تستخدم األمواج الراديوية على حنو واسع يف االتصاالت سواء أكانت داخلية أو خارجية.
 .2يف األمواج الراديوية ال يشرتط وجود أجهزة اإلرسال واالستقبال بوضعية معينة ليتم االتصال؟
.3

تُرخِّص احلكومات استخدام األمواج الراديوية يف حدود معينة( .ش)2014

س :3على ماذا تعتمد خصائص األمواج الراديوية؟وضح ذلك؟

25

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

مالحظة :تتأثر ترددات األمواج الراديوية باملعدات اإللكرتونية
س :4ما هي خصائص األمواج الراديوية؟ (ص( )2011ص)2014

.4األمواج امليكروية ( .)Microwaves
س :1وضح املقصود باألمواج امليكروية؟



س :2وضح كيفية نقل األمواج امليكروية بني أجهزة اإلرسال واالستقبال؟ (آلية عمل األمواج امليكروية)




س :3أذكر ثالث ًا من خصائص األمواج امليكروية؟

مالحظة :العالقة بني األمواج امليكروية واملكررات(:ص)2008




س :4أذكر أهم استخدامات األمواج امليكروية؟
(ص)2014

س :5علل:
 .1عندما تكون األبراج بعيدة عن بعضها البعض فإننا حباجة إىل مكررات لبث األمواج امليكروية.
 .2كلما كانت األبراج مرتفعة كلما زادت املسافة املمكنة بينها؟

26

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 .2األقمار الصناعية) Satellite ( .
س :1وضح املقصود باألقمار الصناعية؟

س:2ما هي مكونات األقمار الصناعية(املدارية)
س :3ما هو عمل األقمار الصناعية(املدارية).
(ص)2014

 .3األمواج حتت احلمراء ( .) Infrared
س :1ما هي خصائص األمواج حتت احلمراء؟ (ش2011دائرة)
(ص)2014

س :2ما هي استخدامات األمواج حتت احلمراء؟
(ص)2013

مالحظة :ال تستخدم األمواج حتت احلمراء لربط شبكات احلاسوب مع بعضها.

الدرس الثاني :استخدام االتصاالت يف األعمال.
س :1ما هو سبب ظهور تطبيقات جديدة لالتصاالت كالتجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية؟
س :2ما هو دور االتصاالت يف األعمال؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات


o
(ص)2012
س :3علل :تؤدي االتصاالت دورًا مهم ًا يف دعم نشاطات املؤسسات وأعماهلا(.ش)2008




س :4علل :ال وجود للتجارة اإللكرتونية دون وجود أنظمة اتصال( .ش)2010

مالحظة
س :5ما أهمية االتصاالت يف كل من ( قسم اإلنتاج ،املبيعات ،التسليم ،التمويل ،خدمة الزبائن )؟
س :5ما هي تطبيقات االتصاالت الداعمة لألعمال اإللكرتونية يف كل من ( قسم اإلنتاج ،املبيعات ،التسليم ،التمويل،
خدمة الزبائن )؟
النشاط

(ش ، 2008ص ، 2009ش)2012

تطبيقات االتصاالت الداعمة لألعمال اإللكرتونية

اإلنتاج

املبيعات

التسليم
التمويل
باإلضافة إىل دور االتصاالت يف قسم خدمة الزبائن:
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :4هناك العديد من مناذج األعمال املهمة اليت تعتمد اعتماداً مباشرًا على االتصاالت .وضح ثالث ًا منها؟
(ش( )2008ص( )2012ش)2015
(Buy.comص)2011
(Amazon.comش)2016

Batelco

ATM

الدرس الثالث :التقاء احلوسبة واالتصاالت
س :1إن اللتقاء احلوسبة واالتصاالت مظاهر عدة  ،وضح أربع ًا منها؟(ش 2012أذكر  +وزاري دوائر) (ص 2015مع ذكر مثال)





( .هذا مثال) (ش2010د)


(ش2010د)



(هذا مثال)




(ش)2011





ذكر مثال ص2009





(مثال)
(مثال)
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :2املعاجلة املوزعة:
س :3علل :أ .يعد ظهور املعاجلة املوزعة تعزيزًا لبيان دور االتصاالت يف احلوسبة(.ص)2007




ب .رغم االعتماد على املعاجلة املوزعة إال أنه يبق اهتمام املؤسسة قائماً مبوقع البيانات واألجهزة.
(ص( )2014ص)2009

الدرس الرابع :شبكات احلاسوب
س :1وضح املقصود بشبكات احلاسوب؟(ص)2007

س :2ما هي املعايري اليت ميكن من خالهلا تصنيف شبكات احلاسوب؟(ص( )2008ص)2014

LAN
.3

WAN

(ش 2011دائرة)

أوالً :الشبكات احمللية ) LAN ( Local Area Network
الشبكة احمللية:
س :2ما هي ميزات الشبكة احمللية؟
مالحظة :يعتمد عدد األجهزة يف الشبكة احمللية على نظام الكوابل املستخدم يف ربط أجزاء الشبكة.
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :3ما هي مكونات الشبكة احمللية؟

املعدات

(ش( 2009ش)2016

Client Station
NIC
Transmission media
Server

الربجميات

(ش( )2011ص2014

NOS Network Operating System

مالحظات حول أجهزة الربط
Switch
Repeater

س :4وضح املقصود باخلادم
س :5ما هي أنواع اخلادم

(ص)2011

(ص،2009ش2011

مالحظة :يتم حتديد أهداف و مهمات كل خادم للحصول على أداء أفضل داخل الشبكة
س :6ما هي األمور اليت يتضمنها اخلادم بغض النظر عن نوعه موضح ًا ذلك مبثال

س :5وضح املقصود بنظام تشغيل الشبكات؟ (ص2012

س :6اذكر بعض األمثلة على نظام تشغيل الشبكات(.ش2010

win2000/2003 Server

Linux

Unix

س :7اذكر أمثلة لربوتوكوالت تستخدمها الشبكة احمللية
TCP/IP

NetBuI

IPX/SPX

مالحظة :ختتلف الربوتوكوالت املستخدمة من شبكة ألخرى
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Novell Netware

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :8ميكن تقسيم الشبكات احمللية حسب طريقة الوصول إىل مواردها إىل نوعني(منوذجني ) ،أذكرهما
ص 2007ش 2012وزاري على شكل قارن

Client \ Server

Peer-to-Peer

 .1الشبكة التناظرية ( ) Peer-to-Peer
س :1وضح املقصود بالشبكة التناظرية

ش2010

س :2ما هي خصائص وصفات الشبكة التناظرية

(ص)2015

س :3علل  -1يعد مستوى السرية واألمن يف الشبكة التناظرية غري عالٍ

(ص)2015

win98/95 NT Workgroup

 -2جيب تدريب املستخدمني على إدارة موارد الشبكة التناظرية
 تسمى الشبكة التناظرية ب ( ) Workgroup Model .تعد الشبكة التناظرية سهلة اإلعداد
مالحظات:




Win98/95 NT Workgroup

شبكة اخلادم  /املستفيد ( ) Client \ Server
س :1وضح املقصود بشبكة اخلادم  /املستفيد؟
(ش)2015
س:2ما هي ( ميزات ) شبكة اخلادم /املستفيد؟(ش،2007ش، 2010ص( 2013ش)2015
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
(ش)2015

س:3كيف ميكن حتسني أداء شبكة اخلادم  /املستفيد؟
مالحظات:


(ص)2013



(ش)2015



Win2003



س :4ما هي طرق ربط الشبكات احمللية  /ما هي مناذج الشبكات احمللية؟

تطبيقات الشبكات احمللية يف بيئة األعمال.
س :1للشبكة احمللية فوائد ( تطبيقات ) كبرية يف املؤسسات أذكر ثالث ًا منها؟(ش ، 2012 ، 2007ص)2013
Sharing

س :2أذكر ثالثة أمثلة ملوارد يستطيع مستخدمو الشبكة احمللية املشاركة فيها
من املوارد اليت ميكن املشاركة فيها

ص،2008ص()2010ص2011مثال

(ش2014

س :3أذكر مثا ًال الستخدام الشبكة احمللية يف االتصاالت الداخلية للمؤسسة
س :4علل :يعد إرسال الرسائل اإللكرتونية الداخلية أكثر فائدة من االتصاالت اهلاتفية؟
(ش2014

ثانياً:الشبكة الواسعة ( )Wide Area Network ( ) WAN
الشبكة الواسعة:

(ش)2016

س :2علل  .1تستخدم الشبكات الواسعة معدات ووسائل ربط ختتلف عن املستخدمة يف الشبكات احمللية
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 .2تتجه املؤسسات يف الشبكات الواسعة إىل شركات االتصال العامة لتوفري املعدات ووسائط االتصال السلكية
والالسلكية
س :3تتجه املؤسسات إىل االستفادة من اخلدمات السلكية والالسلكية اليت توفرها شركة االتصال العامة معتمدة على
ميزات الشبكة الواسعة ،أذكر ثالثة من أشهر هذه اخلدمات؟
س :3أذكر ثالثاً من اخلدمات اليت تقدمها شركة االتصال العامة للربط مع اإلنرتنت أو لربط فروع املؤسسة الواحدة؟
(ش،2009ص)2011

Leased line

Dial Up

س :4وضح املقصود بكل من خطوط االتصال اهلاتفي  ،اخلطوط املخصصة ADSL ،
 خطوط االتصال اهلاتفي Dial Up
 اخلطوط املخصصة
ADSL 

س :5يف خطوط اهلاتف(up

 )Dialجيب استخدام جهاز املودم إلجراء االتصال .؟ (ش2013

س :6علل :يعد االتصال باستخدام خطوط اهلاتف( )Dial upبطيئ ًا نسبياً

س :7أذكر ميزتني الستخدام اخلطوط املخصصة يف االتصال؟(ص( 2010ص)2015

س :8وضح آلية عمل ADSL؟ ( الشكل صفحة )294
Splitter

س :9على ماذا يدل مصطلح الغري متماثلة (  ) Asymmetricيف خطوط ADSL؟(ش2014

س :9علل :تسمى طريقة االتصال  ADSLبالغري متماثلة؟
س:10علل :جيب على املستخدم الذي يستخدم  ADSLأن يكون قريب من مؤسسة االتصاالت؟
ش)2011

ADSL
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ADSL

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

مالحظة :خيتلف املودم املستخدم يف  ADSLعن املستخدم يف Dial Up

مالحظة العالقة

املشاركة صفحة 295

(ص)2008

الدرس اخلامس :معدات ربط الشبكة.
س :1ما هي املعدات املستخدمة لربط الشبكات؟
NIC
Switch

Hub

Repeater
Bridge

Gateway

Routers

أوالً:بطاقة الربط الشبكية ()NIC
س :1ما هي ميزات بطاقة NIC؟


(ص)2013





NIC

MAC Address




س :2علل:
عند استخدام (  ) NICبعض حمطات العمل جيب أن تنتظر دورها لنقل املعلومات
يفضل تركيب بطاقات (  ) NICذات السعر األعلى.
مالحظة :مع أن هذه الطريقة ال تسمح إال الثنني من تبادل املعلومات يف آن واحد إال أننا نشعر أن نفاذ املشرتكني مجيعهم إىل
الشبكة جيري يف وقت واحد .لذلك ال نالحظ فرتة انتظار

س :3ما هي أكثر أنواع بطاقات الربط الشبكية (  ) NICشيوعاً؟

Ethernet Card

مالحظة:حيتوي  Ethernet Cardعلى مداخل منوعة للكوابل ()coaxial, twisted pair, fiber optics
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ثانياً :املكرر ( Repeater
س :1أ -ما هو عمل املكرر؟ وضح املقصود باملكرر؟
(ص 2015حالة إدارية)

ب -علل :استخدام املكرر.
س :2كيف ميكن لنا أن حندد إن كنا حباجة إىل مكرر أم ال؟
س :3ما هي أهم ميزات املكرر؟(ص( )2011ص)2013
(ش2014
(ش)2016

مالحظة :بعض أنواع املوزعات(  ) HUBSواحملوالت(ٍ ) Switchesحتتوي على مكررات بداخلها من ضمن تركيبها(ص)2014

و تسمى الشبكة اليت تستخدمه ( Switched Lan

ثالثاً:املوزع ( Hub
املوزع ( :) Hub
س :2كيف يتم ربط أجزاء(قطع) الشبكة احمللية مع بعضها البعض باستخدام املوزع؟


س :3ما هي وظائف( استخدامات ) املوزع؟(ص)2013

س:4كيف يتم توسعة الشبكة وزيادة عدد أجهزتها باملوزع؟
س :5علل :يعترب املوزع جهازًا ( أقل كفاءة ) غري ذكي.
(ش)2016
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

مالحظة :ختتلف املوزعات عن بعضها البعض باختالف عدد منافذها حيث أنه:



Mbps

Gbps

Mbps

رابعاً:احملول ( .) Switch
س :1ما هي أهم ميزات ( مهمات  ،استخدامات ) احملول؟

س :2وضح كل من:
يقوم احملول (  ) Switchبنفس عمل املوزع (  ) Hubمع إضافة بعض التحسينات
كيف ميكن للمحول زيادة فاعلية الشبكة
 .كيف ميكن للمحول تقليل كمية البيانات اليت يتم تراسلها عرب الشبكة؟

Switch

Hub








(ش)2014



س :3علل :الشبكة احمللية من نوع ( )Switched Lanال حتتاج إىل مكررات لتقوية اإلشارة
س :4علل :يتميز احملول بالذكاء ( بالكفاءة ).
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ص)2011

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

خامساً:اجلسر ( ) Bridge
س :1ما هي أهم وظائف اجلسر ( ) Bridge؟

س :2ما هي األسباب املوجبة الستخدام اجلسر ( ) Bridge؟ (ص( )2012ص)2014


Token Ring

Ethernet

مالحظة:عند تركيب اجلسر لوصل شبكتني خمتلفتني فإن كل شبكة يكون هلا عنوان خمتلف عن األخرى حيدد أثناء الرتكيب.

س : 3علل :جيب أن تكون لدى اجلسر من الربوتوكوالت ما يسمح بعنونة الشبكتني أو فهم وتسجيل املسارات مجيعها داخل
الشبكتني.
ة ؟ (ش2011
س :4علل :يعد اجلسر هو اجلهاز املناسب إلضافة شبكة متطورة إىل شبكة قدمي ً

سادساً :املوجهات ( ) Routers
املوجهات ( :) Routers

س :2ما هو السبب الذي استدعى استخدام املوجهات؟
س :3ما هي ميزات( وظائف  ،استخدامات ) املوجه؟ (أهم امليزات من  1إىل )5
(أضف إلجابة علل نقطة  2و ( ) 3ش)2015

.1

(ش2014

(ش)2016
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :4علل:
أ -عند استخدام املوجهات فإن البيانات تسري إىل هدفها دون حدوث اختناقات.
ب -مع االزدياد اهلائل يف عدد الشبكات احمللية مل يعد اجلسر قادراً على إجراء الربط املطلوب للشبكات ما استدعى
استخدام املوجهات.



ج-ال ينقل املوجه أي إشارة خاصة من الشبكة الداخلية إىل اإلنرتنت
س :6ما هي أنواع الربوتوكوالت اليت يعمل عليها املوجه؟
Specific Protocol Router
Multiple Protocol Router
س :7ما هي ميزات استخدام بروتوكول معني ( Specific Protocol Router
س :8ما هي ميزات استخدام بروتوكوالت عدة Multiple Protocol Router

س :8ما هي سلبيات استخدام بروتوكوالت عدة Multiple Protocol Router

مالحظة:





سابعاً:البوابة

( Gatewayص( )2012ش)2015

البوابة:
(ش)2016

س :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة؟ أداة الربط املناسبة إلضافة شبكة خمتلفة وأكثر تطورًا إىل شبكة قدمية
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

حالة دراسية ( ش :) 2008
 .1كيف ساهمت االتصاالت يف حتسني فاعلية أعمال املبيعات وخدمة الزبون.



ما نوع منوذج األعمال الذي يعتمد اعتماداً مباشراً على االتصاالت يف هذا املوقف.
حدد تطبيقات االتصاالت الداعمة لألعمال اإللكرتونية اليت تقوم بها املؤسسة ضمن نشاط التسليم.

حالة دراسية ( ش :) 2011

 . 1ما الفائدة املتحققة ملؤسسة السعادة من استخدامها للشبكة احمللية لالتصال مع البيئة اخلارجية ضمن جماالت
تطبيقاتها يف بيئة األعمال؟
 .2ما الربجميات اليت ميكن هلذه املؤسسة استخدامها يف تشغيل الشبكة وإدارة مكوناتها؟
 .3حدد نوعني من أنواع اخلادم اليت ميكن هلذه املؤسسة استخدامها يف الشبكة احمللية؟
 .4مباذا ختتلف الشبكة الواسعة عن الشبكة املستخدمة يف هذه املؤسسة من حيث التغطية.

https://www.facebook.com/mohammad.tawfeeq.fares
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

نظم املعلومات اإلدارية

الوحدة الثامنة
رقابة نظم املعلومات وأمنها

الدرس األول :أمن املعلومات.
أمن املعلومات:
(ش)2015
س :2ما هي عناصر أمن املعلومات الواجب توافرها لضمان احلماية الكافية للمعلومات؟(ش،2007ص ،2010ش( )2013ش)2015

أوالً:السرية واألمن.
السرية واألمن:
س :4ما هي درجات السرية؟(ش( )2011ص)2015

درجة السرية

جمال االستخدام

سري
سري جداً
سري للغاية
حمظور اإلطالع عليه

ثانياً :التكاملية وسالمة احملتوى
س :5وضح املقصود بالتكاملية وسالمة احملتوى؟(ش)2010

ثالثاً :استمرارية توفر املعلومات أو اخلدمة
س :6وضح املقصود باستمرارية توفر املعلومات أو اخلدمة؟
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مثال

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

رابعاً:عدم إنكار التصرف املرتبط باملعلومات ممن قام به.
س :7وضح املقصود بعدم إنكار التصرف املرتبط باملعلومات ممن قام به




الدرس الثاني :خماطر نظم املعلومات.
مالحظة :تبدأ عملية حتديد املخاطر بتصور كل خطر قد ميس نظم املعلومات ابتدا ًء من

س : 1تتعرض نظم املعلومات إىل العديد من املخاطر واالعتداءات اليت تطال بيئة املعلومات يف أربعة مواطن أساسية ،أذكر
هذه املواطن؟ (ش)2009

أوالً:األجهزة:
س :2ماذا نعين باألجهزة؟
س :3أذكر ثالثة أمثلة على املعدات؟
س :4ما هي أكثر املخاطر اليت تواجه املعدات؟

(ص)2013

ثانياً:الربامج.
الربامج:

ثالثاً:املعطيات

(ش،2008ش)2011
(ص،2008ص)2010

س :6أ -املعطيات:
ب -على ماذا تشتمل املعطيات؟
مالحظات:
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

رابعاً:االتصاالت ( :تشمل شبكات االتصال )
س :7تشمل االتصاالت
مالحظة:
س :1أذكر أهم املسائل اليت يُعنى بها نظام األمن الشامل يف بيئة العمل املرتكزة على الكمبيوتر وقواعد البيانات؟
س : 1تعد االتصاالت أحد املواطن األساسية اليت تطاهلا املخاطر يف بيئة املعلومات ،وللفرد دوراً كبرياً يف هذه املخاطر .أذكر
املسائل الرئيسية املتعلقة بالفرد فيها؟(ص( )2010ش( )2013ص)2015

 أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات.
س :2ما هي أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات؟

أوالً :املخاطر الداخلية

(ص()2011ش)2012

س :1أذكر أربعة أمثلة لألخطار الداخلية؟ (ص 2008ذكر مثال)

 .1األخطاء البشرية.
مالحظات

س:1وضح ثالث طرق ميكن للمسؤولني تقليل األخطاء البشرية اليت تهدد نظم املعلومات

س :2علل :تعمد املؤسسات إىل إيقاف حساب املستخدمني الذين يذهبون يف إجازة
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داخلي ًا ؟ (ش)2012

(ص( )2015ص)2013

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :3أذكر مخسة أمثلة على أهم املخاطر اليت قد تتعرض هلا نظم املعلومات بسبب األخطاء البشرية؟
(ش)2015

(ص،2008ش2011




(ص)2013

 .2خلل يف املعدات
س :1ما هي أهم األعطال اليت تتضمنها اخللل يف املعدات؟
س :2أذكر أهم األسباب اليت تؤدي إىل حدوث خلل يف

املعدات؟(ش( )2013ش)2016

س :3من أهم األعطال اليت تتضمنها اخللل يف املعدات عدم توافق املعدات مع بعضها البعض ،أعط مثا ًال على ذلك.
(ش( )2009ص)2011

IBM THINKPAD 560

 .3أخطاء يف الربجميات
س :1علل :هناك أخطاء حمتملة من الربجميات تؤدي إىل نتائج غري متوقعة وغري مطلوبة.
س :2أذكر مثاالً على خطأ غري متوقع قد حيدث يف الربجميات؟ (ش)2009

MS OFFICE 2000
(ش)2015

راجع هل تعلم صفحة 316
At&T
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 .4أخطاء يف البيانات.
س :1علل :تعتمد صحة املعلومات على صحة البيانات اليت يتم إدخاهلا للنظام ؟

س :2أعط مثاالً على خطأ قد حيصل يف املعلومات بسبب خطأ يف إدخال البيانات؟(ش)2009
(ش)2015

 .5نقاط الضعف أو الثغرات
س :1وضح املقصود بنقاط الضعف والثغرات؟
س :2أذكر ثالثة أمثلة تشكل نقاط ضعف وثغرات يف النظام؟(ش)2011

س :3وضح املقصود بوسائل الوقاية؟(ش)2011

س :4أذكر أربعة أمثلة لوسائل وقاية مستخدمة حلماية النظام؟
س :5وضح املقصود باملتلصصني (  ) Hackers؟ مبيناً أهدافه ؟(ش( )2008ش)2011

ثانياً :املخاطر اخلارجية.
س :1أذكر أربعة أمثلة لألخطار اخلارجية؟ (ش،2007ش،2010ص2011

Attacks
Logical Bombs

Trojan Horse

Worms

Timed Bombs
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 -1خماطر الكوارث الطبيعية
س :1أذكر أمثلة على كوارث طبيعية تشكل خطراً على نظم املعلومات ؟(ش)2008

مالحظة:

 -2جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت.
مالحظات:

 -3اهلجمات ( .) Attacks
اهلجمات:

(ش)2011

س :2أذكر ثالثة أمثلة ( أشكال ) للهجمات اخلارجية على نظم املعلومات؟(ص( )2010ص)2014

 -4الفريوسات.
س :1وضح املقصود بالفريوسات؟
س :2ما هي األمور اليت جيب أن تتوفر يف الفريوسات لكي تتمكن من إحلاق الضرر بنظام احلاسوب؟ (خصائص الفريوسات)

س :3أين تكمن خطورة الفريوسات؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :5علل :أ -تكمن خطورة الفريوسات يف قدرته على االنتقال من جهاز إىل آخر بسرعة كبرية.
أو ( ما هي أسباب انتشار الفريوسات؟)

( /ش( )2008ص()2012ش)2014

قرصنة الربامج:
ب -علل :تعجز الفريوسات عن إحلاق األذى بنظام احلاسب ما مل متتلك هذه الفريوسات قدرات معينة.


(ش)2007



ج -يتوالد الفايروس ويتكاثر مما يتيح له فرصة االنتشار داخل احلاسوب يف أكثر من مكان يف الذاكرة.
س :6ما هي أشكال الفريوسات؟ (ص( )2011ص)2015

أ -حصان طروادة.
س :1وضح املقصود بأحصنة طروادة؟ (ش،2008ش)2009



س :2أي تكمن خطورة أحصنة طروادة؟
س :3أذكر مثا ًال على أحصنة طروادة؟ ( .) Troj/Danmec-a

ب -القنابل املنطقية

(ش)2007

القنبلة املنطقية:

(ص)2013

س :2أذكر أمثلة حلدوث ظروف أو تنفيذ أوامر تؤدي إىل تفعيل القنابل املنطقية؟
س :3ما هي أهم آثار القنبلة املنطقية؟

ج -القنبلة املوقوتة.
القنبلة املوقوتة:

(ص)2007

47

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

د -الديدان.
(ش،2008ص( )2009ص)2014

س :2وضح كيف تنتشر وتتوالد الديدان؟
س :3أذكر مثاالً على الديدان( .ص)2014

Melissa Worm

Blaster

مالحظة:


(ص)2014




الدرس الثالث :العوامل اليت تؤدي إىل زيادة خماطر نظم املعلومات.
س :1هناك عوامل عدة وراء املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات أذكر ثالث ًا منها؟(ش،2007ش)2009

س :1أذكر ثالث ًا من العوامل اليت تزيد من املخاطر على نظم املعلومات؟

مالحظة:
(علل)
س:1من العوامل اليت تقف وراء املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات طبيعة النظم وضح(علل) ذلك؟
( :ص)2014





س :2علل :ليس من السهل مالحظة املستخدمني للمشكالت اليت ميكن أن حتصل لألنظمة الكبرية.


س 3علل :يف أنظمة املعلومات أصبح من السهل الوصول للبيانات ونسخها أو التعديل عليها.
س :4أذكر مثاالً على ممارسات ال أخالقية عند التعامل مع احلاسوب؟(ش)2014
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات
س :5علل :للعوامل البشرية دور كبري يف املخاطر اليت تتهدد نظم املعلومات ( .ص)2008

س :6ما هو أثر ضغوطات بيئة األعمال على نظم املعلومات؟

س :7علل :ميكن أن نلحظ جتاوزات العتبارات تطوير مهمة يف املشاريع املتعلقة باإلنرتنت.
س :8ما هي أسباب جتاوز بعض اعتبارات أمن النظام؟ ( أو جتاوز اعتبارات تطوير مهمة )

الدرس الرابع :طرق التقليل من املخاطر
س :1حتدد كل مؤسسة طريقتها اخلاصة يف توفري االمن واحلماية من املخاطر تبع ًا لعدة أمور (معايري،عوامل)اذكرها؟
(ش)2016

س ( :2إن إجراءات احلماية تنطلق من احتياجات (متطلبات) احلماية املالئمة ) وضح ذلك مبثال؟





مالحظة:

إن إجراءات احلماية تنطلق من احتياجات (متطلبات) احلماية املالئمة ) حبيث أنه( :ص)2012




س :3علل :عند تصميم نظم املعلومات جيب علينا أخذ بعني االعتبار موضوع ضمان األمن والسرية والتقليل من املخاطر؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :4ما هي أهم الطرق والوسائل املستخدمة للتقليل من املخاطر اليت قد تتعرض هلا نظم املعلومات؟
س :4أذكر ثالثة أمثلة على وسائل لضمان أمن املعلومات

وسريتها يف املؤسسة؟(ص)2013

أوالً:تشفري البيانات
س:2علل:حيظى التشفري وسياساته باهتمام خاص يف ميدان أمن املعلومات؟(ص( )2008ص( )2012ص( )2013ص)2014



(ش)2011

س:3يعترب التشفري الوسيلة األكثر أهمية لتحقيق عناصر األمن الثالثة( السرية،التكاملية،توفري املعلومات)وضح ذلك؟
س :3يعترب التشفري اإلسرتاتيجية الشمولية لتحقيق أهداف األمن .وضح ذلك؟
س :3وضح أهمية التشفري يف ميدان أمن املعلومات؟




(علل)


(ص)2014



س :4ما هي املراحل اليت مير بها التشفري؟ (ص( )2009ص)2014

مالحظة :يقوم بعملية التشفري برجميات التشفري اليت ختتلف أنواعها ووظائفها.
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

ثانياً:استخدام حواجز العبور
مالحظة:
حواجز العبور:
(ش)2007

س :2ما هي أفضل طرق احلماية املستخدمة حلماية نظم املعلومات وخباصة املواقع اإللكرتونية؟
س :3ما هي وظائف حواجز العبور؟

مالحظة:
س :4أين يتم تركيب حواجز العبور؟

ثالثاً:تعريف مستخدمني بصالحيات متباينة الستخدام النظام.
س :1كيف ميكن تعريف املستخدمني بصالحيات متباينة الستخدام النظام.

س :2علل :من طرق التقليل من املخاطر" تعريف املستخدمني بصالحيات متباينة" حيث برزت أهمية فكرة األمن على
مستوى نظام املعلومات أو التطبيق.
مالحظة:

رابعاً:تدريب املستخدمني.
س :1علل :من الضروري تدريب املستخدمني على استخدام نظم املعلومات؟(ص)2007
علل :تساهم توعية املستخدمني وتدريبهم يف التقليل من خماطر نظم املعلومات؟ (ش( )2013ش)2016
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :2ما هو دور (واجب) املؤسسة يف تدريب املستخدمني لتوفري األمن واحلماية لنظم املعلومات؟

س : 3علل :حترص املؤسسات على بناء ثقافة األمن لدى العاملني املستخدمني للوسائل التقنية يف إطار التقليل من املخاطر
اليت تتعرض هلا نظم املعلومات( .ص)2010

خامساً:تأمني وحتديد إمكانيات الوصول إىل النظام.

(ش 2011دائرة)

أنظمة التعريف والتخويل:
مالحظة :إن أنظمة التعريف والتخويل تتم من خالل مرحلتني:

التعريف:
س :1تتم مرحلة التعريف(تقييد الدخول إىل األنظمة) خبطوتني ،أذكرهما؟(ش)2016

مالحظة:
س :2تتوزع وسائل أمن الوصول إىل املعلومات أو اخلدمات يف قطاع االعمال اإللكرتونية إىل ثالثة أنواع رئيسية،
أذكرها(.ش)2014،2010
( ATMش)2015
(ش)2015
(ص( )2011ش)2015

س:3ما هي أقوى وسائل التعريف بشخصية املستخدم؟
س :4ما هي أهم األمور اليت جيب مراعاتها عند استخدام وسائل التعريف(التحقق من اهلوية)؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :5جيب أن ختضع وسيلة التحقق من هوية املستخدم إىل إرشادات أمنية جيب مراعاتها ،وضح ذلك مبثال؟

مالحظة :تعد كلمة السر الوسيلة األكثر شيوعا للتعرف على هوية املستخدم

التخويل:
س :2ما هي األمور اليت تتضمنها مرحلة التخويل؟



)(Access Control System

سادساً:مراقبة النظام.
سجالت األداء ( النفاذ إىل النظام ):
(ش)2014

مالحظة:

تكشف

س :2متى تظهر أهمية سجالت األداء؟ ما هي األهمية االستثنائية لسجالت األداء؟ (ص)2009




س :3ما هي أنواع سجالت األداء؟(ش( )2012ش( )2014ش)2016

س :4ما هي أهم الوظائف (املهمات) املناطة بسجالت األداء؟(ش)2014

مالحظة ( :إمكانات إضافية لسجالت األداء ) ميكن تفعيل سجالت األداء لـ:
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

سابعاً:النسخ االحتياطية.
س :1على ماذا تتضمن عملية أخذ نسخ احتياطية؟
النسخ االحتياطية:

(ص)2013

س :2اذكر ثالثة أمثلة على معلومات ميكن أن نعمل هلا نسخ احتياطية؟ (ص)2013

س :3علل :أ .ختضع عمليات احلفظ إىل قواعد يتعني أن تكون حمددة سلفاً وموثقة ومكتوبة وجيري االلتزام بها.
س :4جيب اختاذ معايري واضحة وحمددة ملسائل رئيسية عند عمل نسخ احتياطية للمعلومات.اذكر ثالثاً
.

منها؟(ص)2011

.2

س:5علل :النسخ االحتياطية غري كافية يف حاالت الكوارث الطبيعية
س :5ما الذي جيب عمله حلماية النسخ االحتياطية من الكوارث الطبيعية؟
س :6علل :جيب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية خارج املؤسسة؟(ش)2010

س :7وضح املقصود بRAID؟

ثامناً:الوقاية من مشكالت املعدات.
س :1هناك العديد من املشكالت الناجتة عن استخدام املعدات يف التقليل من املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات.اذكر
مشكلتني تتعلقان باملعدات وطرق الوقاية منها.؟(ش)2010

UPS
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

س :3وضح املقصود جبهاز UPS؟

س :4ما هي أنواع UPS؟



تاسعاً:الوقاية من الفريوسات
س :1ما هي أهم اإلجراءات الوقائية اليت حتمي املؤسسة من الفريوسات؟(ص،2009ص( )2007ص)2012

)(Back-up
)(Log File

)(AntiVirus Software

س :2ما هي أكثر األسباب اليت تؤدي إىل إدخال الفريوسات إىل النظم؟
س :3ما هي أهم األمور اليت تتضمنها عملية اختبار الربجميات قبل السماح بنشرها يف املؤسسة؟



س :4علل :جيب حتديث الربامج املضادة للفريوسات باستمرار.
س : 5وضح أهم األعمال اليت تقوم بها الربامج املضادة للفريوسات للتحقق من وجود فريوسات؟ /وضح آلية عمل الربامج
املضادة للفريوسات للتحقق من وجود فريوسات؟

مالحظة:
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف نظم املعلومات

 اإلجراءات املتبعة يف حال حدوث أياً من املخاطر على نظم املعلومات.
س :1علل :تلجأ املؤسسات إىل وضع ما يسمى خبطة االسرتجاع للتقليل من املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات.
(ش( )2009ش)2015



س :2وضح املقصود خبطة االسرتجاع؟
س :2ما هي املراحل اليت تتضمنها خطة االسرتجاع؟ ( plan

(.) Recoveryش)2012،2008





مالحظة :إلجابة السؤال السابق يذكر الطالب فقط املعلومات اليت حتتها خط.

https://www.facebook.com/mohammad.tawfeeq.fares

56

