إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

يف التجارة االلكرتونية

امللخص النهائي ش2016
إعداد :أ.حممد توفيق
الوحدة اخلامسة :مبادئ احلماية وأمن املعلومات.
س :1أذكر بعض صور اجلرائم اإللكرتونية ؟

س :2ما هي التهديدات األكثر شيوعاً يف أنظمة الشبكات املتصلة باإلنرتنت؟

س :3ما هي طرق انتشار الفريوسات؟
س :4ما هي األشكال اليت تظهر بها الدودة؟
س :5أذكر مثالني على الدودة؟ WORM
Melissa Blaster

س : 6طرق اإلصابة بأحصنة طروادة؟
س :7ما هي أشكال االخرتاق؟
س :8مم يتكون نظام احلاسوب؟
س:9أ .حلماية الشبكات املتصلة باإلنرتنت ال بد من توافر جمموعة من املتطلبات ،أذكر ثالثاً من هذه املتطلبات

س:9ب .إن محاية شبكة خادم الويب والبيانات املخزنة عليه ميكن حتقيقها من خالل عدة خيارات اذكر ثالثاً منها؟

س :10ما هي آلية عمل نظام البصمات العضوية /ما هي املراحل اليت يعمل من خالهلا نظام البصمات العضوية؟

مطابقة

جمع البيانات
معالجة
البصمة

قاعدة البيانات
نعم
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تم التحقق
تنفيذ البرنامج

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :12ما هي وظائف موجه املسارات وتصفية احلزم؟

س :13وظائف الربنامج احلاسوب الوسيط؟
س :.14ما هي التهديدات اليت ال يستطيع حاجز العبور أن يتفاداها  /ما هي مستويات احلماية باستخدام حواجز العبور؟
( سلبيات (حمددات ) حواجز العبور )

س :15جيب أن يهتم مديرو الشبكات املعنيون بتصميم حواجز العبور وتركيبها بعدد من القضايا اإلدارية أذكر أربعاً منها؟

س :16أذكر أنواع البيانات املتبادلة إلكرتوني ًا عرب شبكة اإلنرتنت؟
س :17ما هي املتطلبات الالزمة حلماية املعلومات املرتاسلة عرب اإلنرتنت؟
س :18هناك جمموعة من القضايا جيب االنتباه إليها عند تصميم التشفري وتقنياته وتطبيقاته يف التجارة اإللكرتونية .أذكر
هذه القضايا؟
س :19ما هي احلاالت اليت تسمح فيها القوانني األمريكية باستخدام التشفري؟

س :20أذكر ثالث عقبات تقف أمام استخدام التشفري يف التجارة اإللكرتونية؟

س :22للسجالت اإللكرتونية حجية الوثائق الورقية ،إذا توافرت شروط معينة ،أذكر ثالث ًا منها؟
مالحظة:
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :23وفقاً للقانون األردني هناك بعض العقود واملعامالت ال ميكن إجراؤها إلكرتوني ًا  ،أذكر أربعاً منها.

س :24أذكر ثالثاً من القواعد اليت وضعها القانون األردني إلعطاء التوقيع اإللكرتوني فعالية التوقيع اليدوي؟
س :24وضع املشروع األردني القواعد الالزمة حلماية أمن الرسائل اإللكرتونية وسالمتها وحجيتها ونفاذها .أذكر ثالثاً من هذه
القواعد؟



مالحظات مهمة:




املصطلحات
الرتاسل:
سالمة الرتاسل:
عدم القدرة على اإلنكار:
الدودة:
أحصنة طروادة:
املتسللون ( :) Hackers
املخربون ( :) Crackers
البطاقة الذكية
املفتاح:
موجه املسارات ):(routers
احتيال البطاقة االئتمانية:
انتحال الشخصية ( :) Spoofing
.

كلمة السر:
التشفري:
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.1

هذه الورقة تضم بعض أسئلة املادة وليس مجيعها.

.2

جيب على الطالب بعد دراسة املراجعة:



تعبئة ورقة عمل (التقييم الذاتي)  ....مهم جدًا جدًا جداً



دراسة ورقة عمل (علل)



حل آخر ثالث مناذج وزارية على األقل.

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

الوحدة السادسة طرق التبادل املالي
س:1هناك عدة وسائل للدفع يف التجارة التقليدية ،أذكر ثالثاً منها؟
س :2ما هي شروط عملية الدفع عن طريق البطاقات؟

س :3أذكر أنواع البطاقات املستخدمة يف عملية الدفع التقليدية؟
س :4ما هي خصائص عمل بطاقة اخلصم؟
)(pin

س :5ما هي خصائص بطاقة االئتمان؟

س :6ما هي أنواع ( أشكال )(مناذج) التجارة اإللكرتونية؟
B–C

B–B

C–B

C–C

س :7ما هي الوسائل املستخدمة للدفع اإللكرتوني يف أمنوذج ( ) B – B
س :8ما هي خصائص ( فوائد ) شبكات التحويل املالي اإللكرتوني ( )EFT؟

س :9ما هي خصائص ( فوائد ) االعتماد البنكي (  ) LCلكل من البائع واملشرتي؟
بالنسبة للبائع
بالنسبة للمشرتي:

س :11ما هي فائدة الشيكات اإللكرتونية بالنسبة للتاجر؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :12ما هي آلية(خطوات) الدفع بضمانة طرف ثالث يف أمنوذج ) ( B – C؟ (الشكل صفحة )207
)(PIN

س :19ما هي استخدامات البطاقة الذكية؟
س :20ما هي وسائل الدفع يف أمنوذج C – C؟
س :21أذكر مثاالً على نظام يسمح بالتبادل املالي بني األفراد؟

paypal

 .1ما هي وسائل الدفع يف أمنوذج C – B؟
س :22ميكن استخدام وسيلة الدفع ألكثر من نوع من أنواع التجارة اإللكرتونية اعتماداً على عدة معايري .وضح أربعاً من هذه املعايري؟

س :23أ .مم يتكون اجلهاز املصريف(أنواع البنوك)؟

س :23ب .أذكر أنواعاً أخرى للمصارف
س :24أذكر وظائف البنك املركزي؟

س :25أذكر أهم اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف التجارية لعمالئها سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات وشركات؟ (ص( )2010ش)2013

س :26أذكر اخلدمات املالية اليت تقدمها البنوك اإللكرتونية ( االفرتاضية ) لعمالئها؟(ش)2007

مالحظة :إضافة إىل اخلدمات املالية فإن هذه املواقع توفر خدمات دعائية لتسويق بعض اخلدمات مثل:

س :27ميكن تقسيم مواقع البنوك االلكرتونية على االنرتنت حسب اخلدمات اليت توفرها إىل مستويات ثالثة اذكرها
س :28أ.اذكر أنواع الشبكات املكونة لشبكة التحويل املالي االلكرتوني(  ) EFT؟
Epos

)(ACH
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ATM
SWIFT

إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

اجلهات اليت ترتبط بشبكة أجهزة الصراف اآللي؟
أماكن تواجد أجهزة الصراف اآللي:
س:28ب .ما هي الفوائد ( ميزات ) من استخدام أجهزة الصراف اآللي؟

س :29وضح آلية عمل تسوية الشيكات بطريقة يدوية؟  /وضح آلية عمل املقاصة اليدوية؟

س :30ما هي أهم مشاكل وسلبيات تسوية الشيكات باملقاصة اليدوية؟

س :31ما هي آلية تسوية الشيكات بني البنوك باملقاصة اآللية؟

س :32ما هي مهمة شركة سوفت؟

(ش)2012

س :33عدد اجلوانب اليت جيب مراعاتها إلجناح األعمال البنكية وضمان ميزة تنافسية؟(ص( )2007ش( )2012ش2013

س :34تربز احلاجة إىل حتول البنك إىل كيان تسويقي يركز على رغبات الزبائن وكسب رضاهم عن اخلدمات املقدمة ،وهذا يستلزم
عدة أمور .أذكرها؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :35من عوامل إجناح البنوك اإللكرتونية االهتمام بدرجة كبرية باحلماية واألمن للمعلومات املرتاسللة علرب النظلام اإللكرتونلي
من خالل عدة أمور .عدد ثالث منها؟

)(Firewall

املصطلحات
املؤسسات املالية:
الشيك
الشيكات اإللكرتونية:
نظام الدفع
.
البطاقات الذكية
حساب التاجر:
غرفة املقاصلة:
( نقل األموال بني البنوك إلكرتونياً ) ( :) Electronic Fund Transfer EFT

االعتماد البنكي

الوحدة السابعة التسويق اإلكرتوني وإدارة عالقات الزبائن
س :1ما هي وسائل التسويق التقليدية؟

س:2أ .اذكر أهداف التسويق اإللكرتوني؟

س :2ب .ما هي الطرق ( الوسائل ) املستخدمة يف التسويق اإللكرتوني؟(ش،2008ش،2009ش)2011

SMS
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :3اذكر متطلبات و عوامل جناح املوقع االلكرتوني.
س :4أ .هناك طريقتان رئيسيتان جتعالن اسم املوقع يظهر يف بداية نتائج البحث ذات الصلة بالشركة.

أذكرهما؟ (ش)2007
Meta Tag

س :4ب .يتم اإلعالن عن موقع الشركة بطرق عدة .أذكر طريقتني من هذه الطرق؟
link


portal



س :5هناك عدة طرق يتم االتفاق عليها لتحديد التكلفة اليت تدفعها الشركة مقابل اإلعالن عنها يف مواقع مشهورة .وضح اثنتني
من هذه الطرق؟
.3

س :6لنجاح احلملة التسويقية اليت تعتمد على الرسائل اإللكرتونية ال بد أن يكون هناك ختطيط مناسب هلذه احلملة وهذا
يشمل ثالثة أمور  .أذكرها؟
س :7جيب أن تتضمن الرسالة معلومات مقنعة ومغرية حتى تنجح الشركة يف حتقيق هدفها من االتصال بالزبائن .أذكر مخساً من
هذه املعلومات؟

س:8ما هي املشكلة اليت يعاني منه االتصال مع الزبائن بواسطة الرسائل اإللكرتونية؟وما هو احلل لذلك؟
املشكلة:
احلل:
B-B

س :8تسعى املؤسسات باختالف أنواعها إىل زيادة املبيعات وزيادة األرباح احملققة من خالل عدة أهداف ،اذكر ثالثة من هذه
األهداف؟ أهداف إدارة عالقات الزبائن )
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :9ما هي أسباب (عوامل) اهتمام الشركات بإدارة العالقات مع الزبائن؟

س:10عدد عناصر( إجراءات )إدارة عالقات الزبائن وإجراءاتها؟ (كيفية التفاعل وتبادل املعلومات بينالشركة والزبائن)

1

.
س :11حيقق وجود نظام إلدارة عالقات الزبائن يف الشركات العديد من الفوائد .أذكرها؟(ش( )2008ص)2011

س :12حتدد إدارة استقطاب الزبائن خصائص (عناصر ) العمالء احملتملني ،أذكر هذه اخلصائص؟
جيب حتديد صورة واضحة حتدد صفات وخصائص العمالء احملتملني ملنتجات الشركة وتبنى هذه الصورة بتحديد جمموعة من العناصر
س :13تتأثر خصائص ( عناصر ) العمالء احملتملني ملنتجات الشركة بعدة أمور .أذكر ثالثاً منها؟

س :14تتم عملية استقطاب املستهلك اجلديد على عدة مراحل .أذكر هذه املراحل؟

س :15ما هي األهداف املرجوة من االستمارة اإللكرتونية؟

س :16تشمل إدارة احملافظة على الزبائن احملافظة على عدة شرائح خمتلفة من الزبائن .أذكر ثالثة أمثلة على هذه الشرائح؟
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إعداد :أ .حممد توفيق

األوىل يف التجارة اإللكرتونية

س :17تشمل اجلهود اليت حتتاجها الشركة للمحافظة على زبائنها اجتاهات عدة .أذكر ثالثاً منها؟
س :18تشمل عملية متابعة عمليات البيع متابعة عدة ( أمور ) إجراءات أذكر مخساً منها؟ (ص( )2011ش)2013

س :19هناك جمموعة من املعلومات اليت جيب توافرها على موقع الشركة اإللكرتوني لتعزيز خدمة ما بعد البيع أذكر ثالثاً من هذه
اخلدمات؟

س :20ما هي األهداف اليت تسعى الشركة لتحقيقها يف توسيع قاعدة السلع واخلدمات اليت توفرها لزبائنها؟ ( ش / 2007ش) 2008

ترجمة العالقة معه إلى معامالت تجارية إضافية تعود بالربح على الشركة
س :21أ -بني أهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف بناء أي نظام حموسب؟

ب -وضح أهمية معلومات الزبائن باستخدام تكنولوجيا املعلومات يف بناء نظام عالقات الزبائن احملوسب؟
س :22عدد أجزاء ( أنظمة فرعية ) نظام عالقات الزبائن احملوسب؟
س :23وضح عمل النظام العملياتي؟
س :24وضح العمليات اليت يتم إجنازها ضمن العالقة مع الزبائن يف النظام العملياتي؟ .1
س :25وضح املقصود بالنظام التحليلي؟ وضح عمل هذا النظام؟
س :26ما هي العمليات اليت يشملها النظام التحليلي؟

املصطلحات
التسويق التقليدي:
التوسع يف العالقة مع الزبائن:

.
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