
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teacher Amer Jarabaa 

 عامر

 الصدمه

 صيفي 6102نسخة 
التجارة االلكرتونية ا  

  جرابعه



 التجارة االلكرتونية ؟ منو املستخدمة يفومحاية الشبكات  املتصلة باالنرتنت   طلبات  واجراءاتتعدد م 
 . محاية خادم الويب و البيانات املخزنة عليه 1
 املالية (. البيانالت 2. كلمة السر  1 :  ) امثلة عليها   . محاية البيانات املرتاسلة بني خادم الويب واملستخدم 2
                                                                      . محاية حاسوب املستخدم واألجهزة املستخدمة لالتصال باالنرتنت ) من الفريوسات ومحاية معلوماته الشخصية (3

 املتطلبات وعوامل النجاح . اذكرها وعددها ؟ من اسباب جناح املوقع يف حتقيق اهداف املؤسسة التسويقية , االهتمام مبجموعة من
 . قياس نسبة االنتشار بالسوق االلكرتوني4. سياسة الشركة بتحديد األسعار     3. تصميم واجهة املوقع   2. حمتوى املوقع  1

 ؟ اهداف التسويق االلكرتونيف . اذكر التسويق االلكرتوني هو تطبيق جملموعة واسعة من الوسائل واالدوات التكنولوجية لتحقيق جمموعة من االهدا
 . ابتكار تبادالت تفي باملستهلكني 3. ختطيط أكثر فاعلية للتنفيذ      2. اعادة تشكيل اسرتاتيجيات التسويق      1

 عدد أو أذكر مناذج أو أشكال التجارة االلكرتونية ووسائل الدفع يف كل منها ؟
االعتماد البنكي \شبكات التحويل املالي األلكرتوني          \    الشيكات األلكرتونية(  B -B)           . شركة إىل شركة 1

طرف ثالث     \ة    البطاقات الذكي    \البطاقات       \النقد الرقمي ) االلكرتوني (      \    الشيكات االلكرتونية(  C -B)       . شركة إىل مستهلك 2

النقد الرقمي ) االلكرتوني (\الشيكات االلكرتونية(  B -C)       . مستهلك إىل شركة 3

    النقد الرقمي ) االلكرتوني (   \الشيكات االلكرتونية  (  C -C)   . مستهلك إىل مستهلك 4
 ادامة االتصال مع الزبائن ؟طرق 

.  توزيع نشرات إخبارية دورّية عن الشركة بشكل منتظم                                                                      2             إرسال الرسائل األلكرتونية إىل الزبائن                    . 1
.  دعوة الزبائن باستمرار لزيارة موقع الشركة4             الدائمني       تقديم عروض وخدمات خاصة للزبائن  . 3

 

 لضمان جناح بنوك االنرتنت وإجناح األعمال البنكية االلكرتونية وبناء ميزة تنافسية البد من حتقيق جمموعة من اجلوانب . اذكرها ؟
                                                                  .  تبّني املفهوم احلديث للتسويق املصريف 2            . متّيز اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها                 1
 .  توفري الدعم الداخلي إلنظمة بنك األنرتنت      4      . مكاملة خدمات اهلاتف مع اإلنرتنت                         3
 ة اليت تعتمد على الرسائل االلكرتونية البد من التخطيط املناسب هلا ؟لنجاح احلملة التسويقي 

. حتديد اجلمهور املستهدف3. حتديد حمتوى الرسالة              2. حتديد الوقت املناسب          1
. اذكرها ؟ اىل أربع أنواع عرب شبكة االنرتنت  الكرتونيا أو املتبادله املرتاسلة والبيانات  تقسم املعلومات

                                          معلومات متاحه الطالع عامة مستخدمي شبكة االنرتنت دون حتديد وال حتتاج إىل احلماية والسرية

                                                                                                    اجلرائد /  األخبار / تعليمات تسجيل الطالب                                         : 
                       معلومات ليست سريه إمنا ال حيق ألحد نسخها أو تغيريها أو إعادة استخدامها لغاية غري اليت حتددها اجلهة املالكة 

                                                                                        السرية الذاتية  /  الربامج / رسالة الدكتوراه  واجملاستري                                                                     : 
اها من اسرار املؤسسة  جيب محايتها دائما وحصر الوصول إليها وتوثيق عمليات الوصول إليها  معلومات وجودها وحمتو

                                                            ملفات شخصيه يف مؤسسه  /  رقم حساب العميل يف البنك                                                                            : 
معلومات ذات طبيعة شخصية من حيث احملتوى وليس الوجود , وجيب محايتها من وصول جهات غري خموله أو مسموح هلا 

وطلبات الشراء اخلاصة باملؤسسة/   املعلومات املرضيه :
  كات العديد  من الفوائد . اذكرها ؟حيقق وجود نظام إلدارة عالقات الزبائن يف الشر

. توفري معلومات دقيقة5     . زيادة رحبّية العمليات التجارية4    . تعميق والء الزبائن للشركة3. زيادة املبيعات    2. توسيع قاعدة الزبائن    1
  لومات. مع3               . برامج2. أجهزة             1    مما يتكون نظام احلاسوب ؟
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                                                                                                                                                                 نظام حموسب ؟يف بناء اي  أو أهمية معلومات الزبائن اهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات
 . استخدامها يف اختاذ القرار4. اسرتجاعها وقت احلاجه        3. معاجلة البيانات        2زين كمّيات هائلة من بيانات الزبائن       . خت1

 تهدف الشركات من توسيع قاعدة السلع واخلدمات اليت  توفرها لعمالئها اىل حتقيق هدفني اساسيني  . اذكرهما ؟
.  ترمجة العالقة معه اىل معامالت جتارية اضافية تعود بالربح2    االستجابة إىل حاجاته املتجددة باستمرار     . احملافظة على املستهلك ب1

ما هي متطلبات محاية املعلومات املتبادلة عرب االنرتنت ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                             هلابل طرف ثالث وال حيق له االطالع أو االعرتاض عدم اإلطالع على البيانات واملعلومات املرتاسلة عرب االنرتنت من ق             

أن يكون لدى كل طريف تبادل املعلومات والبيانات القدرة على التحقق من هوّية الطرف اآلخر والتعريف بنفسه
عملية محاية البيانات ضد التغيري أو التعويض عنها ببيانات أخرى ويعد أحد املتطلبات للتجارة األلكرتونية 

الذي قام بارسال رسالة الكرتونية يف ظروف اتصال معينة على انكار قيامه بهذا الفعل  عدم قدرة الشخص الشخص
       عدد أربعة من أسباب تسرب  الزبائن من شركة اىل أخرى ؟

                                                      .  سوء نوعّية اخلدمة اليت تقّدمها الشركة            2       . عدم توّفر اخلدمة اليت حيتاجها املستهلك                1
. النقص يف اخلدمات اليت تقدمها الشركة لعمالئها4. بطء األستجابة لطلبات املستهلك                               3

     ستخدمة يف كل منها او عملياتها  ؟يتكون نظام عالقات الزبائن احملوسب من ثالثة أنظمة . اذكرها واذكر الوسائل التكنولوجية امل
                                                                                                                                                                                             عمليات أساسيه  . خدمة ما بعد البيع 3. املبيعات      2. التسويق   1

                                  وسائل تكنولوجيه .. املؤمترات املصّورة5. مواقع االنرتنت     4. الرسائل االلكرتونية    3. الرسائل القصرية   2. اهلاتف    1
 عمليات أساسيه    .  حتليل آراء الزبائن كالنوعية واخلدمة2.  حتليل معلومات الزبائن كاملنطقه والقدرة الشرائية    1

 
 جمموعة نشاطات واعمال تقوم بها املؤسسة بهدف بناء عالقات تبادلية مع املتعاملنب بوسائل تكنولوجيهإدارة عالقات الزبائن

                                         نوع جديد من اجلرائم اوجدته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) االنرتنت ( و تتمّثل بسرقة بطاقات االئتمان وارقامهاويي جرائم الكرت
                                        امللفات والتجسس وهو أكثرها خطرا وضررابرامج تبدو ظاهريا مفيده إال أّنها تقوم بأعمال إضافّية غري مشروعة كحذف أحصن  طروادة
يتيح الفرصه اىل التفاعل مع الزبائن مباشرة وتبادل االتصال معهم باستخدام وسائل تكنولوجيه حديثهالنظام التفاعلي

هيئات دولية تقوم حبل النزاعات الناشئة عن امللكية الفكرية بوسائل الكرتونية متتاز بالسرعة   : WIPOولي  حلقوق امللكيه الفكريه املنظم  الد
 

 

 محاية شبكة خادم الويب والبيانات املخزنة عليه ميكن حتقيقها من خالل عدة خيارات ؟
. التحقق من شرعّية استخدامهم ووصوهلم للمعلومات                                             2                    . التحقق من هوّية املستخدمني                      1
. برامج مضاّدة للفريوسات4       . طرق احلماية من التهديدات الطبيعية ) الزالزل (             3

 من خالل التحقق من هوية املستخدمني الذين يدخلون اىل الشبكة بإستخدام أساليب متنوعة ؟يتم محاية شبكات خادم الويب والبيانات املخزنة عليه 
                   جمموعة من احلروف واالرقام يتم طباعتها عند الوصول إىل النظام وتظهر كنجوم                                                                   : كلم  السر   . 1
   بطاقة حتتوي على معاجل دقيق لديه القدرة معاجلة البيانات وتغيريها وحتتوي على كلمة سر لزيادة األمن                                     : البطاق  الذكي .  2
 نظام يهتم بالتحقق من شخصية الفرد اعتمادا على خصائص فسيولوجيه وسلوكية     :البصمات العضوي . 3

 ملية التشفري يف التجارة االلكرتونية جمموعة من العقبات . اذكرها ؟تواجه ع
 . جناح عملّية التشفري يعتمد على أن املتعاملني يف السوق االلكرتوني يستخدمون تكنولوجيا التشفري نفسها1
                                              وبرجمياته من قبل املستخدم العادي. صعوبة استخدام طرق التشفري 3. عملّية توزيع املفاتيح تتطّلب جهدا كبريا                   2

              . موقع خدممة احلركات املالية3.  موقع تفاعلي     2موقع خدمات املعلومات    . 1   ؟ تقسم مواقع البنوك االفرتاضيه ) االلكرتونية ( حسب اخلدمات اىل 
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أنها تغطي شرحيه كبريه من الزبائن وبأقل كلفه الستخدام االنرتنت يف البيع والتسويق االلكرتوني ؟ الدافع االقتصاديما 
                                                                                   الن البيانات الداخلة واخلارجة اىل الشبكة متر من خالله مما يؤخر وصول البيانات  يؤثر الوسيط على أداء الشركة ؟علل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تصبح بال قيمة او قد تنقل رسالة خاطئة عن املؤسسة اليت أرسلتهاالنها    حتتاج املعلومات العامة احلماية من العبث او التشويه او التغيري ؟علل 

                   :(  خدمة عكس عملية الدفع)  لتشجيع االفراد على استخدام البطاقات النه خدمة عكس عملية الدفعيه باستحداث قيام املؤسسات املال

يعطي احلق لبنك العميل باسرتداد املبالغ اليت خصمت على حسابه يف حال مل يّقرها أو اعرتض على صّحتها : عرف
 

 

 ال يتطلب انتقال البائع اىل مكان املشرتي وال العكس ويوفر الوقت واجلهد وغري حمدد مبكان وزمان     لتكلفة على املشرتي ؟طرق التسويق االلكرتوني تقلل ا 
النه يعترب املمر الوحيد بني شبكة االنرتنت وشبكة الشركة احملليةيتم توصيل حاجز العبور بني شبكة االنرتنت وشبكة الشركة اخلاصة ؟

عن مدى رضى الزبائن عن منتجات الشركة عنصر اساسي لنجاح الشركة ؟يعترب التعرف 
النه يساعد الشركة يف تعديل أي خلل قد يصيب منتجاتها او اي مشاكل تواجه عمالئها

ح وحتقيق األرباحيزيد النجا / بناء عالقات جديدة   / يزيد من كفاءة وظائف التسويق ستخدام التسويق االلكرتوني كداعم للتسويق التقليدي ؟ي
 

 

 ا  ضد ماحنههلا تأييد قانوني كامل أو ميكن أن يأخذ اجراء قانوني قضائي  تفضل بعض املؤسسات التجارية واملالية استخدام الشيكات كوسيط للدفعات ؟علل 
تل  الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من ادارة عالقات الزبائن من شركة اىل أخرى ؟ختعلل 

عمل الشركة وحجمها وتداخل التكنولوجيا يف نشاطه بسبب طبيعة
  لالنتقال من السوق احملدود للعامليةيعد بناء موقع للشركة على شبكة االنرتنت أول احللول اليت تقررها الشركة لتسويق نفسها الكرتونيا ؟علل 
  حررت  البنوك االلكرتونية عمالئها من قيود الزمان واملكان ؟علل 

وذلك بفضل استخدام شبكة االنرتنتلعميل احلصول على اخلدمات البنكية بأي وقت من الليل او النهار وبأي مكان بإستطاعة ا
ال حيتاج املشرتي إلستخدام بيانات بطاقة اإلئتمان عرب اإلنرتنت عند الدفعالدفع بضمان طرف ثالث يعطي للمشرتي محاية أكرب ؟علل 
لوجيا التجارة اإللكرتونية اىل تغري يف حاجات العمالء ؟أدى التوسع والتطور يف تكنوعلل 

لتحرير العمالء من قيود الزمان واملكان وتوفري الوقت واجلهد لعمالء البنك واالنرتنت
 
 
 تجارة االلكرتونية . عددها ؟هنالك  جمموعة من القضايا املهمة يف التشفري واحلماية جيب االنتباه هلا عند تصميم  وتطبيق وإدارة التشفري وتقنياته يف ال 

    . مراعاة قوانني التصدير5        . قضايا قانونية  4      , قضايا جتارّية  3. إدارة مفاتيح التشفري      2.التشفري باألجهزة أم بالربجميات    1
 ا ؟تقوم البنوك االفرتاضية ) االلكرتونية ( مبجموعة من اخلدمات املالية لتوسيع قاعدة عمالئه

. احلصول على أرصدة احلساب اجلاري4. دفع الفواتري الكرتونيا             3.  إنزال بيان حساب        2. حتويل األموال بني احلسابات       1
الثطرف ث / وسائل الدفع    /اإلجراءات القانونية للوائح والتعليمات   / مؤسسات وأفراد  يتكون نظام الدفع من مكونات رئيسية 

     هنالك طريقتان تتعامل بها الشركات مع ردة فعل الزبائن على الرسائل التسويقية . اذكرها مع التوضيح ؟
اووقف االتصال مع الذين اجابو بعدم الرغبة أو مل جييبوا نهائي  الكرتونيهاعتماد الزبائن الذين قاموا بالرد االجيابي على الرسالة .االستجابة االجيابية:1 
رار االتصال بهم واحتفاظ مبعلوماتهم مبلفواستم الكرتونيهاعتماد الزبائن الذين مل جييبو على الرسائل     .االستجابة السلبية :2

سهولة االستعمال  /  السرعه  / التكلفه املتدنيه     ؟ / ميزاتهأسباب جعلت من الربيد االلكرتوني الوسيلة األكثر استخداما لتحقيق االتصال مع الزبائن
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                                   .  منع جرائم احلاسوب3. امللكية الفكرية   2. اخلصوصية  1نواحي ؟ القوانني الوطنية والدولية تهدف حلماية التجارة االلكرتونية من عدة 
 ما هي الطرق اليت تستخدمها الشركات إلظهار اسم موقعها يف بداية نتائج البحث ؟

                                                                               يف وسم الرتوسيه                            . إضافة كلمات معّبرة عن نشاط الشركة 1
                                             .  االتفاق مع الشركات املشّغلة حملركات البحث بوضع االسم يف بداية النتائج مقابل دفع مبلغ معّين من املال هلا2

صرف العملة األجنبية /تسديد الفواتري     / القروض   / اإليداع    / السحب     عمالئها ؟لتقدمها املصارف التجارية  اخلدمات املصرفية اليت
      ما هي انواع الشبكات املكونة لشبكة التحويل املالي االلكرتوني ؟

مرجع ثابت يف توحييد املعايري املعتمدة من اجملموعة  وملصرفيه واملاليه تبادل الرسائل الالبنية االساسية  عرفSWIFT:  . شبك  التحويل الدولي1
بغرض أمتتة التيليكس) علل (  swiftأيشئت املالية الدولية

                                                                              التعليمات االوامر من بنك آلخر بسرعة فائقة عن طريق خطوط اتصال مستأجره                                                         نقل 
                                                                     ساعه                                                                                                                          24ك أو خارجها / مباشرة النشاطات املصرفيه :  سحب النقود  / توجد داخل فروع البن . الصرا ف اآللي2
تسوية الشيكات يف غرفة املقاصه. املقاّص  اآللّي :3
بشبكة خاصة بالبنوك / تتحقق من صحة البيانات اليت يعطيها حامل البطاقة والتاجر وحتصيل املبلغ ترتبط:  . يقاط البيع4

مؤمترات مصّورة /رسائل قصريه   / الربيد األلكرتوني    / موقع الشركة على اإلنرتنت   / حمركات البحث   طرق التسويق االلكرتوني ؟

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                كل مما يلي  قارن بني 

                                                                                                                                                                                                                                                       ليس هلا قبول عالي / اكثر امنا / حتتاج ملعرفة هوية املشرتي:  بالبطاقاتالدفع        قبول عالي / أقل أمنا / ال حتتاج ملعرفة هوية املشرتيالدفع نقدا : 

: لسهولة الدخول عليها وتغيريها ( علل) /  أقل محاية أقل كلفه: التشفري بالربجميات                         أكثر كلفه  / أكثر محاية:التشفري باالجهزة
 فاعليه أكثر تكلفه / أقل تأثريا / حمدوده/ أقل : التسويق التقليدي    أقل تكلفه / أكثر تأثريا / غري حمدد بزمان ومكان/ أكثر فاعليه :التسويق االلكرتويي

                                                                                           االطراف اليت يتحقق منها اخلادم واملستخدم  / ال يتحقق من حصوله على شهادة رقميه                                                      :  :SSLبروتوكول 
 االطراف اليت يتحقق من هويتها التاجر وحامل بطاقة االعتماد /  يتحقق من حصوله على شهادة رقميه      :SETبروتوكول  

 

 
                                                                                   ؟                                                     وضع املشروع االردني جمموعة من القواعد الالزمة حلماية أمن الرسائل االلكرتونية وسالمتها وحجيتها   
. جيب ان يكون التوقيع االلكرتوني موّثقا                                                                 2االعرتاف بالتوقيع االلكرتوني كبديل  للتوقيع التقليدي                 .1
مطابق لرمز  .2  سريان الشهادة . 1 التوقيع االلكرتوني موّثقا توثيقا سليما إذا صدر عن اجلهات املعتمدة بشرط ) خالل مّدة  . يعد3
                                                                      بدولة اخرى  .  جهة ترخيص معتمدة ومرخصه من سلطه خمتصه2جهة ترخيص معتمدة يف اململكه االردنية اهلامشيه   . 1تصدرها اتهج

 من عوامل جناح البنوك االلكرتونية اإلهتمام بدرجة كبرية من احلماية واألمن للبيانات املرتاسلة عرب الربيد اإللكرتوني ؟
 ية استخدامه للخدمات البنكية . التأكد من صالح2                             استخدام التحقق من هوية املستخدمني للموقع . 1
 اجز العبور حب. االهتمام باحلماية املادية للشبكة الداخلية 4        . استخدام التشفري باملفتاح العام واخلاص حلماية البيانات املرتاسلة 3
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وفه                          . اذا كانت املعلومات املراد تشفريها ماليه بني بنوك معر1حاالت تسمح فيها القوانني االمريكية بالتشفري   ؟                                  
  . اذا توافرت ادله تفيد ان ال يستخدم الغراض اخرى         3. ادا كانت املعلومات معروفة احملتوى وذات طول حمدد              2



 تخدمة لتسوية املدفوعات الشخصية وخصائص كل بطاقه ؟ عدد انواع البطاقات املس
يلزم ان يدفع جزء نقدا من قيمة الفاتورة/ التسديد بدفعات منتظمة او غري منتظمة الفوائد بصفة يومية/ ال يلزم وجود رصيد :    يةلبطاقة االئتمان.ا1
مينح حاملها  قرضا يف حدود معينة /اصدارها بيتقاضى البنك رسوما  /وقت حمدد متفق بجيب تسديد املبلغ كامال :   . بطاقة التسجيل على احلساب2
  لسحب مباشرة /ا القيمهال يسمح بامتام عملية الشراء اذا قل الرصيد عن  / ادخال رقم خاص بها / شرط فتح حساب مصريفاقة اخلصم او الدين :بط .3

 األرباح من خالل أهداف ؟ تسعى املؤسسات باختالف انواعها اىل زيادة املبيعات وزيادة ؟  يسعى نظام ادارة عالقات الزبائن اىل حتقيق جمموعة من األهداف  
 . توسيع قاعدة املنتجات واخلدمات4. التوسع يف العالقة مع الزبائن      3. احملافظة على الزبائن احلاليني   2. استقطاب مستهلكني جدد   1

معلومات   جيب   توافرها    على   موقع الشركة تعزز من خدمة ما بعد البيع . اذكر هذه اخلدمات ؟
 . االسراع يف الرد على أية رسالة يرسلها العميل                                          3        . إعطاء العميل مدة من الزمن اللغاء عملية البيع واسرتجاع ما دفعه 1
 . االهتمام بالعميل شخصيا واظهار حرص الشركة4              تخدامها . االستجابة اىل اي استفسار للعميل عن السلعة او اس2

 

 
 تتضمن الرسالة املرسلة من الشركة اىل الزبائن جمموعة من املعلومات لتكون مقنعة ومغرية للزبائن اذكر هذه املعلومات ؟

فة لتشمل الكفالة                                                                                  . توفري الكل2     . عروض مناسبة بتكلفة معقولة ومنافسة                1
. توفري امكانية االجابة عن تساؤالتهم5        . توفري خدمة ما بعد البيع  4                      . توفري معلومات كامله للسلع املعروضه  3

 ولوجيا املعلومات على العمل البنكي ؟أثر التطور يف تكن
       .  تقصري الفرتة الالزمة لتطوير اخلدمات                                                                                       2. تقليل كلف التشغيل يف البنوك                                                            1
.  تغّير يف حاجات عمالء البنوك , يتعّلق بالوقت والكيفية4              .  دخول شركات ومؤسسات غري بنكية يف سوق اخلدمات املالية           3

  ع السلعة ؟نان . اذكر االجراءات واملعامالت املتعلقة ببيشعور املستهلك باالرتياح واالطمئ تؤدي متابعة الشركة لعملية البيع اىل
 . توصيل السلعه يف الوقت املناسب                                          2          . استالم املستهلك السلعه أو حصوله على اخلدمه املطلوبه       1
اءات حتصيل مثن السلعه من حسابه. اخبار املستهلك باجر4. التأكد من سالمة السلعه عند االستالم                                     3

    ؟ما اإلسرتاتيجيات اليت جيب حتديدها عند بناء موقع الشركة على شبكة االنرتنت 
                                          . دراسة حاجة املؤسسة التسويقية وأهدافها وحتديد طبيعة منتجاتها                                                                1
 . حتديد خصائص األسواق  اليت تسعى للوصول إليها          2
  . حتديد طبيعة الزبائن الذي تسعى للتأثري عليهم واقناعهم بشراء املنتج3

 ما هي األمور اليت جيب االهتمام بها عند حتضري الرسالة ؟
 . تشجيع الزبائن على الرد على الرسالة 2               . اختيار الزبائن احملتملني بعناية 1
 . عرض حمتوى الرسالة بشكل مناسب وبطريقة جذابة 4التوقيت املناسب إلرسال الرسالة        . إختيار3

 ؟ ما هي عناصر إدارة عالقات الزبائن وإجراءاتها
                                                                                )  سلع معلومات خدمات (  ومات عنهم وعن تقييمهم للشركة ومنتجاتها وخدماته     .الزبائن يزّودون الشركة مبعل1
                                                                                  ات الزبائن  ()  بيان. املختّصون يف الشركة حيللون املعلومات اليت مت تزويدهم بها من الزبائن                        2
                                                                                      )  معلومات عن العمالء (. تتخذ اإلدارة يف الشركة القرارات خبصوص تعديل املنتجات واخلدمات اجلديدة                 3
                                                                                                                             )  قرارت (                                 . تنّفذ سياسات الشركة يف اإلنتاج  بوضع اخلطط التسويقية     4

ما هي القواعد اليت يتم مبوجبها الرفض والسماح حلزم البيانات من الدخول للشبكة حسب حاجز  العبور ؟
. نوع الربوتوكول املستخدم3.  وجهة حزمة البيانات اخلارجّية           2. عنوان مصدر حزمة البيانات اخلارجّية        1
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 املعلومات اليت حتتويها اإلستمارة ؟ ما هي أهداف اإلستمارة ؟ أو ما هي  
 . املعلومات املهنية مثل العمل وعنوانه 2               .  تزويد قاعدة البيانات يف الشركة مبعلومات أساسية عن املستهلك 1
 . طرق الدفع 5             . طرق الشراء املفضلة لديهم 4        . سلوكيات العميل اإلستهالكية 3
متعلقة بالزبائن , يتم تقسيم العمالء اىل جمموعات . اذكرها ؟قاعدة بيانات الزبائن يتم استخدام اإلستمارة اإللكرتونية للحصول على معلومات  عند بناء 

ن الذين يشكلون هدفا اساسياالزبائاجملموعة الثانية :مت إخراجهم من دائرة إهتمام الشركةاجملموعة االوىل :
زبائن ال يستجيبون لرسالة الشركة بإجيابيةاجملموعة الرابعه :زبائن ال يتطابقون مع مواصفات املستهلكاجملموعة الثالثة:

 للسجالت اإللكرتونية حجية الوثائق الورقية بشرط توافر شروط . اذكرها ؟  
 تكون املعلومات املوجودة يف السجل قابلة للحفظ والتخزين واالسرتجاع. أن 1
 . إمكانية اثبات منشئ هوّية الرسالة االلكرتونية ومرسلها3                  . إمكانية احتفاظ السجل باملعلومات املخّزنة فيه بشكل دقيق   2

 جرائها الكرتونيا ؟عدد املعامالت والعقود وفقا للقانون األردني اليت ال ميكن ا
 . بيع االراضي وما يشرتط تسجيله5. بيع االوراق املالّية      4. الوقف       3. الوصّية       2. الدعاوى القضائيه      1

عدة أمور . اذكرها؟بم يهتم البنك  االلكرتوني )االفرتاضي ( بالتميز باخلدمات واملنتجات اليت يقدمها عن البنوك األخرى جلذب العمالء واحملافظة عليه
 . ابتكار وتطوير منتجات وخدمات بنكية الكرتونية مباشرة 2                 . املشاركة مع شركات الربجميات والتحالف معها 1
. حتسني مزايا ومواصفات اخلدمات واملنتجات وتطويرها للمحافظة على العمالء3

 احل .اذكرها ؟تتم عملية استقطاب املستهلك اجلديد على عدة مر
 . بناء قاعدة للمعلومات عن الزبائن 2            . االتصال األولي املباشر معه وتزويده باملعلومات األساسية عن الشركة 1
 . تعميق الصالت  التسويقية مع املستهلك ومتابعة العالقات معه 3

 م وبناء حواجز العبور ؟قضايا ادارية جيب على مديرو الشبكات املعنيون االهتمام بها عند تصمي
                                                       . حتديد إذا كان سيتم بناؤه أم سيتم شراؤه3. حتديد مهام حاجز العبور  وخدماته       2. حتديد سياسات  عمل حاجز العبور       1

 ؟ (  CC2)  يف التبادل املالي بني األفراد  paybal ما هو دور نظام
. يعمل كطرف ثالث موثوق به3  . ارسال النقد االلكرتوني بواسطة الربيد االلكرتوني 2  . يسمح لألفراد التسجيل جمانا يف املوقع 1

ترميز النص بطريقة غري مفهومة بناء على خوارزمية معينة عند املرسلالتشفري
رنامج لسرقة املعلومات اململوكه من أي مكان على الشبكةمراقبة حركة املعلومات على الشبكة من خالل بالتنصت

                     غرفة خاّصة يلتقي فيها مندوبو البنك يف الدول لتبادل الشيكات املسحوبة وتعقد جلسه أو جلستني يوميا لتمرير الشيكاتغرف  املقاص 

باختاذ القرارات الصائبة خبصوص سياستها اخلاصة لتطوير انتاجها وحتديد كمّية هو بناء تصّور متكامل عند الشركة يساعدها النظام التحليلي
منتجاتها واختيار ه للسوق والوقت املناسب للتسويق

يتضمن التشفري عمليتني أساسيتني . اذكرها ؟
 األصلي عند املستقبلإعادة النص إىل وضعه  :فك التشفري .2  ترميز النص بطريقة غري مفهومة بناء على خوارزمية معينة عند املرسل   التشفري .1

؟ من اهم النشاطات اليت تقوم بها الشركات استقطاب الزبائن 
لتحقيق أهداف املؤسسة يف زيادة مبيعاتها وزيادة الرحبية ولتوسيع قاعدة املتعاملني مع هذه الشركات

يتوىل اخلدمات املصرفيه للحكومه ومشاركتها يف رسم السساسات النقدية واملالية؟ يطلق على البنك املركزي بنك البنوك  
                                                 لنشاط املصريف  / القيام خبدمات احلكومهاصدار اوراق النقد  /  اجراء املقاصه بني البنوك / االشراف على ا؟   وظائ  البنك املركزي

 طبيعة عملية التبادل االلكرتوني / طريقة املقاصه / أسلوب محاية عملية الدفع؟ تصن  وسائل الدفع اعتمادا على عدة معايري   
                                                ؟ لشركات باختالف أنشطتها االقتصادية والتجارية بادارة العالقات مع الزبائن ويعود ذلك لعدة أمور   علل ازدياد اهتمام ا

الزبائن انفسهم. رغبة 4. التقدم املطرد يف تكنولوجبا املعلومات   3. ازدياد التنافس بني الشركات    2. انتشار استخدام االنرتنت    1
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. خدمة الزبائن                                                                 3. البيع            2. التسويق          1؟ أنشطة تندرج  وحتقق العالقة بني الشركة وزبائنها 
؟  وتهديدا ت ال يستطيع محايتها بورسلبيات وحمددات حاجز الع

                                                                                                                                                        . ال يستطيع احلماية بناء على حمتوى حزم البيانات3    تخدم الداخلي من حتميل الربامج على احلاسوب الشخصي. ال متنع املس2المتنع الفريوسات     . 1
؟ ديدات واملخاطر اليت تهدد أنظمة الشبكات املتصلة باالنرتنت   النه

أحصن  طرواده ب.الدوده ب.لفريوسا .أوهي

                                                                                                                            مج أعدها أشخاص بهدف التخريب وشطب البيانات من ذاكرة احلاسوب                                                                   براالفريوسات أ.
(  تشرنوبلمثل :   من االنرتنت احململهالربيد االلكرتوني  أو بنسخ ذاتها  /  تنتشر  قدرهمن خالل برنامج آخر  /  )  تعمل

                                          له   يقوم بتكرار نفسه ينتقل خالل الشبكات يعمل بصوره مستقبرامج   الدودة ب.
يصيب معاجل نصوص  سيالمي worm /ليس له شكل معني / على شكل برامج للتسلية أو رسائل الكرتونيه / يكرر نفسه عندما حيمل بالذاكره  مثل)  
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                                                                                                                                                            تسوية الشيكات بني البنوك باملقاصه اليدوية 

                            مع البنوك الشيكات اليت لديها على البنوك االخرى( جت2( ايداع الشيك    1
                                        نوك( تتم التسوية بني الب4(  تتبادل البنوك الشيكات املسحوبة عليها    3
 ( يوزع كل بنك الشيكات املستحقة لعمالئه حسب الفرع                5

فل الشيك املمغنط أسخط يتضمن بيانات شفريه    :اخلط املشفر
                                                                                                                                                         قم الشيك /  رقم فرع البنك / رقم حساب العميل, يتضّمن  ر

                                                                                                                                                          تقديم خدمات بنكيه عرب اهلاتف  مراكز االتصال

خدمة متوافرة على اهلواتف احملمولة الرقمية تسمح :  SMS  خدمة الرسائل القصرية
 بارسال الرسائل القصرية النصيه

 فوفو دراغم 
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