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 االعالن القافز/المتسلل-ج
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 االعالنات والتحديثات-ا
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 المراجع وجلسات النقاش معا-د

 

 بدا استخدام المكتبات الحديثة في تطبيق:-27
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 فيس بوك-ب
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 فيس بوك وتويتر -د

 

 من خالل المراجع في المكتبات الحديثة فانك تسطيع ان :-28
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 الحصول على ردود فعل سريعه على اي تغييرات في سياسة المكتبة وانظمتها-ج

 ا+ب-د

 

 :يمكن عمل ما يليمن خالل االعالنات والتحديثات في المكتبة الحديثة -29
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 اشعار العمالء بوصول مراجع جديدة او تغيير ساعات الدوام-د

 

 يعرف بانه نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء االلكتروني وشبكات المعلومات؟ -30

 ذكاء االعمال -أ

 الصحافة االلكترونية -ب

 العالقات العامة -ج

 غير ذلك -د

  

 ؟االلكترونية حافةمن مزايا الص-31
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 تعدد الوسائط-ج
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 ؟في مجال الصحافة االلكترونية واحدة من االتية ال يعتبر من خدمات التواصل -32

 القوائم البريدية -أ

 المجموعات االخبارية -ب

 ااعالنات -ج

 التعلبق على االخبار -د

 

 المحلية واالقليمية وغيرها؟تعرف بانها مجموعة من االخبار والموضوعات  -33
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 الشابتر السادس:
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 تختلف قواعد التسويق عن طريق االنترنت عن قواعد التسويق التقليدية؟ -2

 صح -أ

 خطأ -ب

 

 يعرف بانه الترويج للبضاعة واستخدام جميع االدوات المناسبة لذلك؟ -3

 العالقات العامة -أ

 االعالن -ب

 الترويج -ج

 التسويق -د

 

 تسمى عملية جذب انتباه المستهلكين للمنتجات والخدمات بـ: -4

 االعالن -أ

 الترويج -ب

 التسويق -ج

 العالقات العامة -د

 

 واحدة من االتية تتطلب ايجاد وسائل جديدة لزيادة عدد الزوار لرؤية البضاعة العروضة؟ -5



 الالفتات -أ

 االعالن  -ب

 الروابط -ج

 التسويق -د

 تية ال يعتبر شكل من اشكال االعالن على شبكة االنترنت؟واحدة من اال -6

 الفتة االعالنات -أ

 تسجيل الموقع في محركات البحث -ب

 النشرات الصحفية -ج

 وضع روابط لمواقع الكترونية في مواقع اخرى -د

 

 تقسم استراتيجيات التسويق عبر االنترنت الى: -7

 مبادئ التسويق  -أ

 االعالن  -ب

 الترويج -ج

 جميع ما ذكر -د

 

 يقصد بالمحافظة على اسم الشركة من خالل الحصول على عالمات تجارية وبراءات اختراع ؟ -8

 الترويج -أ

 االعالن -ب

 التسويق -ج

 جميع ما ذكر -د

 

 يعتبر الترويج وسيلة للحفاظ على كل مما يلي ما عدا؟ -9

 الشركة -أ

 المنتج -ب

 الزبون -ج

 الخدمة امام العمالء -د



 

 يمكن الترويج من خالل؟ -10

 جهود مندوبي المبيعات -أ

 الروابط االلكترونية -ب

 االستبيانات -ج

 غير ذلك -د

 

 يتم التعبير عن الشركة الخاصة بك وانشاء صورة عنها من خالل؟ -11

 االعالن  -أ

 العالقات العامة -ب

 التفاعل مع الزبائن -ج

 أ+ب -د
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 يعتبر المسؤول عن العالقات العامة واجهة للشركة؟ -13

 صح -أ

 خطأ -ب

 

 اسهل النشاطات للتسويق عبر االنترنت؟ -14

 االعالنات -أ

 الزبائنجمع  -ب

 المبيعات -ج



 جميع ما ذكر -د

 

 واحدة من استراتيجيات التسويق االتية يشمل الموافقة على شروط معينة؟ -15

 المبيعات -أ

 االعالن -ب

 التسويق -ج

 الترويج  -د

 

 الفرق بين التسويق قبل استخدام االنترنت والتسويق عبر استخدام االنترنت؟ -16

 تم جذب المستهلك عبر الهاتف, اما االن عبر المواقع االلكترونيةقبل استخدام االنترنت كان ي -أ

 قبل استخدام االنترنت كان يتم جذب المستهلك عبراالعالن, اما االن عبر محركات البحث -ب

 أ+ ب -ج

 غير ذلك -د

 

 يتم تحديد استراتيجيات التسويق من خالل عدة امور ما عدا؟ -17

 االهدافوضع جدول زمني للوصول الى  -أ

 اتخاذ القرار لتحديد نوعية االهداف -ب

 اعتماد فئة وعمر المستهلك -ج

 تحديد االهداف القياسية لالستراتيجيات -د

 

القيم الموجودة في البضاعة والقيم التي يمكن الحضول عليها من خالل التسويق الصحيح يتم تحديدها من  -18
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 المستهلك المناسب -أ

 تقدير القيم -ب

 تزويد المعلومات -ج

 التفكير بالعمالء المثاليين-د

 



 جرت العادة على وجود عبارة على المواقع االلكترونية ليتم التصال بخدمة الزبائن؟19

 contact us-أ
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 غير ذلك -د

 من ادوات التسويق واستقطاب الزبائن؟ -20

 تحليالت الويب -أ

 الويبتخطيط وانشاء موقع  -ب

 االعالنات -ج

 أ+ ب -د

 

 تعرف بانها الطريقة التي تقيس اداء اعالنات شركتك من خالل معلومات يتم جمعها وادوات خاصة ؟ -21

 انشاء موقع ويب -أ

 تحليالت الويب -ب

 التواصل االجتماعي ووسائل االعالم -ج

 استخدام محركات البحث -د

 

 المستهلكين الحصول على ما يحتاجونه؟يسهل استخدام الموقع االلكتروني على  -22
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 خطأ -ب
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 اختيار المضيف -أ
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 اسم المجال -ب

 اسم الرابط -ج

 جميع ما ذكر -د

 

 يشترط بان يكون اسم الموقع متطابق مع اسم المجال؟ -26
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 اسم الرابط -ب
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 االعمال -أ
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 ن اجهزة الحاسوب والخوادم التي تحمل كل المعلومات عن المواقع و صفحات الموقع؟هي شبكة م -32
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 About -ج
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 الفعلي وانشاء موقع الكترني ما عدا؟االتية تعتبر من الخطوات التي يتم اتباعها لبدا عملية التطبيق  -36
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 محركات البحث -ج
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المعلومات من ان تعاين او تعدل او تكشف للعلن؟تعرف بانها حماية  -2  
السرية -أ  

الخصوصية -ب  
امن المعلومات -ج  
ال شيء مما ذكر -د  
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