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 ياة تطوير النظامالطريقة األولى: دورة ح
 

 .5  .4  . 3  .2  .1             دورة حياة النظام: راحلم

 

 :...............................أهم مخرجاتها:       أواًل: املرحلة التمهيدية

 

   .2                        .1 التي تتم في المرحلة التمهيدية: العمليات

                                                   3.                      4.                5. 
 

                  .1           في تحليل المشكلة: المحلل دور

                                                   2.              

                                                 3.      

 

 .3                      .2                      .1                              :المعدات خصائص

                                          4.                      5. 
   

 

   يرة.......................................... في المشاريع الكب .1 إعداد دراسة الجدوى:عن  املسؤول

 .......................................... في المشاريع الصغيرة .2                                        

  

                      .1:                         دراسة الجدوىأهمية 

                                                   2.  
 

  .1       :          ة الجدوىدراسفي  دور احمللل

                                          2.  

     3. 

 

 .3.                           2.                                    1على نتائج دراسة الجدوى كل من:    يطلع

                 .1: ر التي يجب التأكد من وجودها عند دراسة الجدوىاألمو

                                                                     2.  

                                                                     3.        

                                                                     4.  

                                                                     5.   

                                                            6. 
 

 :    .......................................عن إعداد الموازنة:  املسؤول

 .1:مدير المشروع عند إعداد الموازنة دور

                           2.     

                                                3. 
 

 

  .1  :  األساسية في التخطيط للنظام العمليات

                      2.  

                                                  3. 
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 :...............................أهم مخرجاتها:  ثانيًا: مرحلة حتليل النظام

  .1  : التحليل على أداء النظام نوعيةاختيار  أهمية

                             2.  
 

  .1: مرحلة التحليل التي تغطيها املوضوعات ) األمور (

                             2.  
 

  .1:             الفرعية لمرحلة تحليل النظام املراحل

                                       2.  

                                               3. 
 

        .2                               .1                  :التقليدية لجمع المعلومات الطرق 

                                                         3                                         .4. 

 .............................. لجمع المعلومات: الرئيسية ةقالطري

 عنها المحلل من خالل المقابلة: يستفسرالتي  األمور

          1. 

          2. 

           3. 

          4. 

 

    .1                 متى تستخدم اإلستبانة:

                                                       2.  
 

 .2.                                           1عند إعداد االستبانة:       مراعاتها أمور يجب

      

   .1 :               ى تستخدم المالحظة المباشرةمت

                                                        2.   

                                                        3. 

 : ...............................................متى تستخدم طريقة تحليل الوثائق
 

 : التي يحصل عليها المحلل عند دراسة وثائق النظام اتاملعلوم

                                                         1.      

                                                         2.   

                                                         3.  

 

   .1     :                              قعلى الوثائأمثلة 

                                                         2.         

                                                         3.  

 

 :...............................أهم مخرجاتها: ثانيًا: مرحلة  تصميم النظام

 .....مثال: ............................................................. .....1:           تصميم النظام األساسية عند العمليات

 ...... مثال:..................................................................2                                                       

                                                       3......................................................  
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 :...............................أهم مخرجاتها: رابعًا: مرحلة تطبيق النظام

  .3       .2                      .1 :    التي تتم في مرحلة تطبيق النظام العمليات

                                                       4.                      5. 
 

  .2                      .1                            فحص البرامج:  راحلم

                                                       3.                      4.   

 : ...........................................عن صياغة التوثيقل املسؤو

 ...........................وجهة نظر المستخدمون نحو التوثيق:...........................................................................

 .......................................................................وجهة نظر المصممون والمبرمجون نحو التوثيق:................

 .............................:....................................................................................................وجهة نظر المحللون نحو التوثيق
 

  .2                      .1                   : يقخطة التوث(حمتويات) بنود

                                                     3.                      4.       5. 

 

   .3       .2                      .1:                                    التوثيق أنواع

: من توثيق الربنامج املصدريالفائدة 
 :من توثيق التصميمالفائدة 

 

  .3                .2                      .1                        التدريب كل من :  يشمل
 

  .1       عند تثبيت النظام: معاجلتهاأمور يجب 

                                                     2.  

                                                     3.  
 

 .4               .3             .2              .1  :إلى النظام الجديدالتحويل من النظام القديم  طرق
 

 ............:...................أهم مخرجاتها: صيانة النظاممرحلة خامسًا: 

   .1   :  صيانة النظام آلية

                           2.  

  .1 من إصدار تحديثات جديدة على المنتجات  البرمجية: اهلدف

                                                                2.    

                                                                         3.  
 

 ياناتد البناء قواعبعند  تستخدم:                      .1التحليل والتصميم:أدوات 

 نسبتيار الخيار األخال تستخدم:                      .2                             

 لتحسين كفاءة النظام تستخدم:                               .3                             

 النظام وسياسة العمل داخل لتمثيل الحاالت المختلفة لشروط العمليات تستخدم:                               .4                 
 

 .3.                               2.                                    1                ت التحليل والتصميم بـأدوا متتاز

  الشكل:                   الوظيفة:                 .1: المستخدمة في مخطط تدفق البياناتالرموز 

  الشكل:                   الوظيفة:        .2                                                     

  الشكل:                   الوظيفة:                 .3                                                     

  الشكل:                   الوظيفة:                      .4                                  

 .4                           .3                      .2                       .1دول القرار:ج حمتويات
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 الثانية: حزم التطبيقاتالطريقة 
 

 ............................................................... طريقة حزم التطبيقات:إلى  يتم اللجوءمتى 

           .1 بيقات:استخدام طريقة حزم التط (أسبابفوائد )

                                                       2.   

                                                       3.  
 

  .3                .2                             .1        :         على نظم حزم التطبيقات مثالني
 

.ناسبة امل ا  الررار  ي اختيار ازحممةاملؤسسة واإلمكانات املطلوبة الخت لعملياتوصف ...:................. .1:قاتحزم التطبي مراحل
 الشركةالربجمية لتناسب احتياجات  بتعديليروم املمود ...:................. .2                  

  لى األجهمةع التطبيقتبدأ هذه املرحلة عند تثبيت  ...:..................3                            

                            4.   

 
 

 الطريقة الثالثة: النموذج التجريبي

 ........................................................ طريقة النموذج التجريبي:اللجوء إلى  يتممتى 

 .................................على أنظمة تبنى باستخدام النموذج التجريبي: ......... مثال

      .2                            .1                  :بناء النموذج التجريبي خطوات

                                                       3.                            4.   
 

                           (نتاج نسخة أولية عن النظاما).................................1    :النماذج التجريبية أنواع

  (ذاتي التفسير) ................................3      هادرًا للوقت() .................................2
 

 

 الطريقة الرابعة: تطوير المستخدم األخير

                                      .1  استخدام طريقة تطوير المستخدم األخير: (أسباب)

                                                             2.  
 

 .2                    .1          على برمجيات يستخدمها المستخدم: مثالني

 .ضمن األدوات املتوفرة لة وكيفية حلهاتخدم بتحديد املشكيروم املس ................:.1:  تطوير المستخدم األخير مراحل

 ة.ربجمالحمرتفني  ي  باستخدام أدوات ال تتطلب مهارات  النظام  يتم فيها إنشاء ................:. .2                            

      . العملآلية بالنظام و هملامإل املطور هو نفسه املستخدم................:.. 3             

 املستخدم هو املسؤول عن أخذ النسخ االحتياطية واحملافظة على سرية النظام ................:. .4                            

 استخدام هذه الطريقة: .............................................................................................. مثال )يبرر(

......................................................................................................................................... 
 

 :بين طرق تطوير نظم المعلومات املزجكيفية 

1. 

2. 

3. 

4. 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تطوير دورة حياة 

 النظام

 

 حزم التطبيقات

 

 النماذج التجريبية

 

تطوير المستخدم 

 األخير

  

 

إذا كانت االحتياجات 

من النظام واضحة 

 ومحددة

 

 

 أنشطةعند وجود 

مشتركة في طريقة 

 أدائها بين الشركات
 (2012)ص

 

) لذلك تقوم المؤسسة 

 بشراء أنظمة جاهزة(

 

 

تحديد  صعوبةعند 

طلبات واحتياجات مت

 (2012)صالنظام.

 

)خاصة لألنظمة التي 

 تستخدم ألول مرة(
 (2009)ص

 كنظام التجارة اإللكترونية

 

 

النظم التي  كفايةعدم  -1

 يستخدمها.

 

عدم استطاعة دائرة  -2

نظم المعلومات من 

 التغيراتمتابعة 

 المعلوماتية للنظام.
 دائرة( 2007)ش

  

 

 األولية. المرحلة 1

 مهيدية () الت 

 

 . تحليل النظام.2

 

 . تصميم النظام3

 

 .تطبيق النظام.4

 

 . صيانة النظام.5

 

 

 األولية. المرحلة 1

 

 .التطوير.مرحلة 2

 

 . مرحلة التنفيذ.3

 

 .التشغيل والصيانة.4

 

 

 

 األولية. المرحلة 1

 

النموذج  تطوير. مرحلة 2

 التجريبي

 

النموذج  تطبيق. مرحلة 3

 التجريبي

 

النظام أو . قبول 4

 مراجعته وتعديله 

) بناء على قدرته على 

 تلبية االحتياجات (

 

 

 

 

 .األولية. المرحلة 1

 

 .التطوير. مرحلة 2

 

 .التطبيق. مرحلة 3

 

 مرحلة التشغيل     . 4

 والصيانة    
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 مصطلحات الوحدة األوىل
 

 : دورة حياة النظام .1

 

 : دراسة الجدوى .2

 

 : الموازنة .3

 

 هيكلة متطلبات النظام:  .4

 .النظام الجديدوتحديد احتياجات  النظام الحاليمن الطرق الرئيسية لجمع المعلومات عن المقابلة:  .5

 :االستبانة .6

 

 المالحظة المباشرة للمستخدمين: .7

 المساوئ الميزات الطريقة

 

 

 

 

SDLC 
 )دورة حياة تطوير النظام(

 نظامية باتباع  تلزم الفريق بطريقة

 المراحل.

 

  للنظم المعدة من  الكفاءة العاليةتتضمن

خالل المحافظة على المعايير الواجب 

 االلتزام بها.

 

  النظم المعقدةاألنسب في إعداد. 

 

  عن أية احتياجات  عدم السهوتضمن

 للنظام.

  الوثائقتنتج كمًا هائاًل من. 

 

  كبيرين. تكلفة ووقتًاتتطلب 

 

  بير.كجهد تحتاج إلى 

 

  عادة يكون هناك صعوبة في

المستخدم  نقل احتياجات

 للخبراء.

 

حزم التطبيقات 

 الجاهزة

 

  وال تحتاج إلى تجريب. جاهزةالنظم 

 

  الالزم لعملية التحليل الوقت تختصر

 والتصميم والبرمجة.

 

  هذه النظم  كفاءة توثيقتكون عادة 

 عالية.

 على النظام من  السيطرة تكون

 .قبل مؤسسة أخرى

 

  محدودةقد تكون مهمات النظام  

 وال تلبي االحتياجات كافة.

 

  في  صعوبةقد يكون هناك

 على النظام. تعديالت إجراء

 

 

 النموذج التجريبي
 مساوئ(2009)ش     
 

 

 

  احتياجاتتساعد على توضيح  

 المستخدم      
 

  ألن المستخدم  قبول النظامتساعد على 

 ساعد في تطويره.     
 

  جزءًا من النظام النهائي.قد تكون 

 

  المشكلة بكفاءة. تحليلقد ال يتم 

 

  قد ال يتوقف المستخدم عن

 في عملية التحسين. الدوران

 

 المستخدم االخير

 .ال تحتاج إلى وقت طويل 

 

  كاملة على النظام،  سيطرةللمستخدم

ويستطيع إجراء التعديالت في الوقت 

 الذي يريد.

  المحدودة بناسب النظم

 .المهمات

 

  متوسطينتهي عادة بنظام 

 الكفاءة

 مساوئ 2009ش 

 ميمات 2013ص
 ( مساوئ2014)ص
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  واجهة المستخدم: تصميم  .8

 
 تصميم البيانات: .9

 
 ترجمة عمليات المعالجة إلى مخططات: .10

 
 : الفحص .11

 

 فحص الوحدات)األجزاء(: .12
 

 الفحص  المدمج:  .13

 
 : الفحص االرتدادي .14

 
 : الكاتب التقني .15

 
 :توثيق البرنامج المصدري .16

 

 توثيق المستخدم: .17
 

 توثيق التصميم:  .18
 

 لوثائق التسويقية: ا .11
 

  .التحسيناتالنظام و مزايا، وظيفةعبارة عن ملخص حول  :ملحوظات حول اإلصدار .20

  .وإعداده للتشغيل عبارة عن توجيهات حول تثبيت النظام: تعليمات التثبيت .21

  حول كيفية استخدام النظام ووظائفه.النهائي م تخدسللممعلومات : دليل المستخدم .22

  .الحتياجاتوا مع طبيعة العملناسب تمعلومات حول كيفية تكييف النظام لي: دليل تطبيق النظام .23

 نية.وإلكتر ةعبارة عن معلومات مساعدة عن كل ما سبق ويتم عرضها بطريق :مساعدة مباشرة .24

 

 : تثبيت النظام .25
 

 : صيانة النظام .26

 
 : أدوات التحليل. 27

 

 : مخطط تدفق البيانات. 28   

 

 : حزم التطبيقات. 29  

 
 : النموذج التجريبي. 30

 
 : النموذج التجريبي التطويري .31
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 الشبكات واالتصاالت

 

 .2                                               .1   :نظم االتصاالت وظائف

                               3.                                      4. 
 

  .2                                                    .  1     :البروتوكوالت وظائف

                               3.                                      4. 
 

                  .  1     وسائط النقل  خصائص

                               2.  

             3. 
 

 .3                   .2                    .  1   :المقارنة بين وسائط النقل معايري

 

 ................................... مثال:......................................... .........1                    :نقل البيانات طرق 

 ............................................ مثال:........................................ .2                                    

 ..................................................... مثال:................................ .3                                

 
 

       تستخدم في: ............................  ............................... 1:اإلشارات الكهرومغناطيسية أنواع

       .................. تستخدم في: ........................................ . 2                                          

 

 .3                   .2                .  1               : النقل السلكية  وسائط

 

   .2                                                       .  1               :النقل الالسلكية وسائط

                                     3.                                                                  4. 

 

                         .  1         :األمواج الراديوية خصائص

                                          2.   

                                        3. 

 

                        .  1        :األمواج الميكروية صائصخ

                                          2.        

                                          3. 
 

 .3          .2           .1   األمواج الميكروية:    استخدامات

 

  .2                                                .  1   :األمواج تحت الحمراء خصائص

                                         3                                                        .   4. 

 

  .2                                                .  1األمواج تحت الحمراء:  استخدامات

 



 

1 

              .............................................مثال: ...................... 1 :عتمد على االتصاالتأعمال تمناذج 

              .............................................مثال: ..................... .2                                            

              .............................................مثال: ..................... .3                

              . .............................................مثال: .....................4                                            

 

 .1     االتصاالت في األعمال:       دور

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

 

     .1 االتصاالت )قسم التسليم(     تطبيقات

                                          2.  

                                   3. 

 

   .      1  )قسم اإلنتاج (                         

                                            2.   

                                     3. 

 

     .       1)قسم المبيعات(                         

                                            2.   

                                            3. 

 

    .       1   )التمويل(                             

                                            2. 

                          3. 

 

    .       1)خدمة الزبائن(                         

                                            2. 

                          3. 

 

 .2                                   .1التقاء االتصاالت والحوسبة:    مظاهر

                                             3.                                   4. 

 

 

 .2                                   .1   تصنيف الشبكات:             معايري 

                                             3.                          4. 
 

 .2                         .1   :المدى الجغرافي بناًء علىالشبكات  أنواع

 

 .2                         .1        :وسائط النقل بناًء علىالشبكات أنواع 
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 .2                       .1  :طرق الوصول للموارد بناًء علىالشبكات أنواع 

 

 .3   .2                       .1   طرق ربط المكونات    بناًء علىلشبكات أنواع ا

 

 .2                       .1        المحلية:                          الشبكة مكونات
 

    .3    .2                               .1:الشبكة معدات 

         4.           5. 
 

            .......... مثال: ............................................ .1 الشبكة برجميات

            ............ مثال: .......................................... .2                  
 

 .3   .2                       .1                                  الخادم أنواع
 

 .3             .2                                 .  1   ة المحلية                  الشبك تطبيقات)فوائد(

 بها:  يستطيع مستخدمو الشبكة المحلية المشاركة أمثلة ملوارد

                                                     1.                                  2.                      3. 
 

 .2.                                      1                            الشبكة المحلية: أنواع

             .      1     ة                  الشبكة التناظري خصائص

                                                     2.                    

                                                     3. 

 

                    .  1      الخادم / المستفيد          شبكة  خصائص

                                                      2.      

                                                      3. 

 

 .3             .2                        .1االت العامة التي تقدمها شركة االتص اخلدمات

 

 

 .3                       .2                       .      1ربط الشبكة                                   معدات

    4      .                       5.                       6. 

                                                        7. 
 

     .2                                                       .        1 :بطاقة الشبكة خصائص

                            3.                                                               4. 

 

 .3              .2                                                      . 1   :       الموزع وظائف

 

 .1:      عمل الموزع آلية

                            2. 

                            3. 
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   .2                                                   .             1          :المحول وظائف

                            3.                           4. 

 

 .1      عمل المحول: آلية

                            2. 

                            3. 

 

   .2                                                   .             1:المكرر )ميزات(خصائص

                            3.                                                                4. 

 ميكن لنا أن حندد إن كنا حباجة إىل مكرر أم ال:
  

 

 .            1           :الجسر وظائف

                            2.   

                            3. 
 

 .           1 :استخدام الجسر أسباب

                            2.          

                            3. 
 

        .             1        :الموجه خصائص

                            2.  

                            3.            

                            4. 
 

        .2                        .             1             :التي يعمل عليها الموجه الربوتوكوالت
 

 : .............................................................................................................( Gateway )البوابة

......................................................................................................................................... 
 

 عض المصطلحات التي لم تظهر في المخططب
 

 . االتصاالت: 1
  

 . البروتوكول:2
 

 . اإلشارات الرقمية: 3 
 

 . اإلشارات التماثلية: 4
 

 . األمواج الراديوية:5
 

 . األمواج المايكروية:6
 

 . األمواج تحت الحمراء:7
 

 . األقمار الصناعية: 8

1 .BPS:معدا البود:                                    سعة النطاق                               : 

 . المعالجة الموزعة:9
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 . شبكات الحاسوب:10
 

 . الشبكة المحلية:11
 

 . الخادم:12
 

 . نظام تشغيل الشبكة:13
 

 . الشبكة التناظرية:14
 

 . بشبكة الخادم / المستفيد:15
 

 لواسعة:. الشبكة ا16
 

 (. :  Dial Up)  . خطوط االتصال الهاتفي17
 

 : : الخطوط المخصصة18
 

19 .ADSL : 
 

 . المكرر: 20
 

 (: Router. الموجه) 21
 

 (: Hub. الموزع ) 22
  

 المحول:. 23

Buy.com 
 

Amazon.com 
 

Batelco 
 

 

 

 

 

 أمن المعلومات
 

   .2                                         .  1 أمن المعلومات   عناصر

                             3.                           4. 

              .................. مثال: .2   .................. مثال:                    . 1           السرية درجات

        .......... مثال:. ........4   .................. مثال:                     .3                             
              

  .2                                         .  1   المستهدفة       املواطن

 تهدافًا(س)األكثر ا                                     .4                            .3                             

 .2                                                 . 1أكثر ما يهدد األجهزة:  

 في بيئة العمل المرتكزة على الكمبيوتر وقواعد البيانات نظام األمن الشاملالمسائل التي ُيعنى بها 

1.                                                           2. 

                3. 

 

   .2                                         .  1   الداخلية           املخاطر

                              3.                                                 4.                    5. 

       .2                                         .  1  الخارجية          املخاطر

                              3.                             4. 
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      .  1بشرية   أخطاء أمثلة على

     2.       

                              3.   

                      4. 

                              5. 
 

 خليًا:ظم المعلومات داتهدد ن التي يمكن للمسؤولين من خاللها تجنب وتقليل األخطاء البشرية التيالطرق 

    1.       

                              2.   

                      3. 
 التهديدات المؤثرة في تقدم مخاطر نظم المعلوماتاألخطاء البشرية أكثر 

 

   .2                                          .  1: نقاط الضعفعلى  أمثلة

                               3.                             4. 
 

   .2                                         .  1 :تتضمنها المعدات أعطال

 ...............................مثال:.........عدم توافق القطع مع بعضها البعض.  .3                               
 

 .4             .3       .2               .  1     ت:تعطل المعدا أسباب
 

 .4             .3        .2               .  1  على الكوارث       أمثلة

 .4             .3        .2               .  1 على الهجمات        أمثلة

 .4             .3        .2               .  1   على وسائل وقاية  أمثلة
 

 . 1على مشكلة البرمجيات  مثال

 .1على أخطاء بيانات       مثال
 

   .2                                          .  1  الفيروسات      خصائص
 

       .2                                          .  1انتشار الفيروسات  أسباب

                              3.              
 

     .2                                          .  1الفيروسات           أشكال

                              3.                             4. 
 

 : ................................على أحصنة طروادةمثااًل 
 

               .2                                          .  1:         على الديدانمثااًل 
 

            .3                      .2                                          .  1      :القنبلة المنطقية آثار
  

 .........................: ...................................لحدوث ظروف تؤدي إلى تفعيل القنابل المنطقية أمثلة

          .2                                         .  1    زيادة المخاطر  عوامل

                                                                                  3.             
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 : ضغوطات بيئة األعمال على نظم المعلومات أثر

                                                        1. 

             2. 
 

 .1   :   تجاوز بعض اعتبارات أمن النظام أسباب

                2. 

             3. 
 

 (أمن وسالمة المعلومات  وسائل)التقليل من المخاطر طرق

1  .                           2.                  3.                 4.                     5                                 .

6.                                 7                          .8                         .1. 
 

 اختيار الطريقة المناسبة للحماية من المخاطر: معايري

                                 1. 

                                 2 . 
 

        .2                                           .  1التشفير              مراحل

  .2                                           .  1التشفير:             أهمية

                         3.                                       4. 

 التشفير: .................. تطبيقاتمن 

 

 .  1   حواجز العبور  وظائف

                             2.         

                             3. 

 نظم المعلومات وخاصة المواقع اإللكترونية ...............................الطرق لحماية  أفضل
 

 صالحيات متباينة الستخدام النظام من خالل:مستخدمين بال تعريفيمكن 

1. 

2. 

 . .......................................2. ................................................ 1التعريف:            مراحل

 

        ................................................. مثال: ............ 1    وسائل التعريف   أنواع

        ................................ مثال: ............................ .2                               

        ................................ مثال: ............................ .3                               
 

 عند استخدام وسائل التعريف مراعاتهايجب األمور التي 

                             1.         

                             2. 
 األكثر شيوعًا.: هي الوسيلة كلمة السر

 الوسائل هي تلك التي تجمع بين كافة الوسائل دون أن تؤثر على فاعلية التعريف. أقوى
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 .1: لمستخدمينالمؤسسة عند تدريب ا دور)واجب(

                                                      2. 

                                                      3. 
 

 ............................................................................:1المعدات                    المشكلة مشكالت

 الوقاية:                                        
 

 

 ............................................................................:2المشكلة                                        

 الوقاية:                                        
 

  .1  :الوقاية من الفيروسات إجراءات

                                       2.  

                                       3.         

                           4.   

                                       5. 

 

                               .4             .3               .2               .  1  :     سجالت األداء)أمثلة(  أنواع

 

          .  1   سجالت األداء              وظائف

                                         2.     

                                         3. 
 

                                 .3                  .      2         .1عنها السجالت:  تكشفالتي  األمور
 

              .  1 سجالت األداء:               أهمية

                                         2.  

 

 ة عند عمل نسخ احتياطيةيرئيسمعايري 

    1.                  2. 

    3 .                                   4. 

 

 .2                                                 .  1   نأخذ عنها نسح احتياطية بيانات

                       3.                                                          4 . 

 

    .  1   خطة االسترجاع          مراحل

                               2.   

                                        3.  

                                       4. 

                               5.  

                                        6. 
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 مصطلحات الوحدة

 . أمن المعلومات : 1

 

 . السرية والموثوقية : 2

 

  . التكاملية وسالمة المحتوى:3
 

 معلومات ممن قام به:. عدم إنكار التصرف المرتبط بال4

 

 : . البرنامج5

 

 . المعطيات: 6
 

 . نقاط الضعف والثغرات: 7

 

 . أخطاء إدارة النظام: 8
 

 : . وسائل الوقاية9
 

 . المتلصص: 10
 

  . الهجمات:11
 

 . الفيروسات: 12
 

 . أحصنة طروادة: 13
 

 .القنابل المنطقية:14
 

 .القنابل الموقوتة:15
 

 .الديدان: 16
 

 :ير. التشف17
 

 حواجز العبور:  .18
 

 . أنظمة التعريف والتخويل: 19
 

 : . التخويل20
 

  سجالت األداء ) النفاذ إلى النظام (: .21
 

 . النسخ االحتياطية:22
 

 :UPSجهاز  .23
 

 خطة االسترجاع: .24
 

 :قرصنة البرامج. 25
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 أسئلة إضافية
 العبارات اآلتية متثل خصائص ملعدات)أدوات( ربط الشبكة. أ كر معدات ربط الشبكة املناسبة لكل من اخلصائص التالية:. 1

 )املكرر(  .1

 .)املوجه( .2
 Token Ring 

Ethernet )اجلسر( 

 .)املوجه( .4

 .)بطاقة الربط الشبكية( .5

 )املوجه(   .6

 )املوزع واحملول(  .7

 ) املكرر(   .8
 

 هناك عدة طرق للترليل من املخاطر )وسائل لضمان أمن املعلومات(. ا كر الطريرة األنسب اليت تشري إليها العبارات اآلتية:. 2
 ) مراقبة النظام(  . 1
 )حواجم العبور(     . 2
 )تشفري البيانات(      . 3
  املستخدمني بصالحيات متباينة  ) تعريف    . 4

 تخدام النظام(الس                                                                             
5 .UPS        )الوقاية من مشكلة املعدات( 
 )تدريب املستخدمني(        . 6

 

 . تتم  ي املرحلة التمهيدية ضمن طريرة دورة حياة تطوير النظام العديد من العمليات. ا كر العملية اليت تعرب عنها العبارات اآلتية:3
 دراسة اجلدوى()         . 1
 )حتليل املشكلة(     . 2
 )التخطيط للنظام(                                 . 3
 .     )إعداد املوازنة(. 4
 

 ن العبارات اآلتية:.  متر عملية الفحص بعدة مراحل. ا كر املرحلة اليت تشري إليها كل م4
 )املدمج(     . 1
 )الوحدات/ األجماء(         . 2
 ) التأكيد / الربول(    . 3

 

 تلتري ازحوسبة واالتصاالت  ي العديد من املظاهر. أ كر املظهر املناسب الذي يعرب عنه كل من األوصاف التالية:. 5
 دور االتصاالت  ي ازحوسبة

 ائتالفات جديدة بني البيانات وازحوسبة.

 اسوبى نظم ازحاالتصاالت علاد اعتم

 هور بدائل جديدة  ي اإلرسال السلكي والالسلكي.ظ


