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 الممخص 
األهمية الْاممة في  مشكالت اسَخَام نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية في الجامْات"

 "َراسة ميَانية-اليمن

ًٕ ،.ىل....  ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.ًل  . لٓ. ىل.فو نيى،.ًل ش  َ. لٓيٓ. هٓفَ.هٔ،.ًلٓ
ٕو يىىى، هىىىٔ،.. لٓيىىىٓ. ىىىٓس.فو نيىىى،ون.ًل و نىىى،.فىىى .ًلىىىي ل.ًألهنيىىى،ًلجو  ىىىوَ.  ىىى خٓ ،.لىىىٓس.ًل.ًرل  

.ًل ٜ،.
ًٕ ،. ل.ج يب.ًلجو  وَ. ٍٕ.ًل  نىي،.ًل ىول .ًولالىُ..ًألهنيى،ي  ول. ج  ب.ًلٓ ًٖ ًل    ىٍٓ. ىل.و

ًٕ ًل ن  .(جو  ،.63،(ن.و ٓٓهو)7105-7104 ) .لن و،.ًلٓ
.هىىىٔ،.ًلجو  ىىىوَا عينكككة أِمككك ٕٝو ًٕ ىىى،.ف   تىىىن.افىىى ٕصي ىىىي،-.ًلٓ ٖهىىىو.ًل  ًٕ   ىىى خٓ،. ٜىىى،.ًل ىىى ..-هو. 

ٕو يىىىىىىى،.و. ًٕفىىىىىىى .لن ووىىىىىىى ،.وىىىىىىى  وم  نو ىىىىىىىوَ. لو ىىىىىىىاي،.ىل   ن.ًل ىىىىىىى . قىىىىىىىب.طىىىىىىى ل.ًل ٛىىىىىىىو .ًلجغ
ًٕ ،.و ٓ.ً   ..(جو  ،72و ٓٓهو) .ٓ.ًلاولُ. ن..ًل  اج.ًلووف .ًل لنين .ف .هٔ،.ًلٓ

ًٕ ،.ول لقي ... ا و ي،. وص   .ً  قوومن.و ىٓ. ى،. وجيىه.هلىًٓهو...ولُا و،.ًل.ههًٓل.هٔ،.ًلٓ
ٖيىىب)ج يىىب. شىىغن.ىلىى. ًٕ ىى،ن.و ىى،. و ٕو يىى،.فىى . ي ىى،.ًلٓ (.67 . ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

ٕجوٝ) .(.  او.51 وص ،.ًو  

ًَٕ..ىلى..واى ى،. وجيافقىٓ..ًلتو يى، ًر  قوىوم  وص ،و.وه  .   ى خٓ  .ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،)ًرًٓ
ٖيىىىب) ًَٕ.ًلو ىىىٛ.(.فىىى .هىىىٔ،.ًل ي ىىى،ن.ليىىىُ. ىىى،. و ٕجوٝ)(. وص75ًل نيىىىون.ًرًٓ (.  اىىىون.73 ىىى،.ًو ىىى 

ًٕم.). ٔلىى.فطىى ،. ىىل ٕ ىىيل.فىى .003 ىىو،.ًلاولىىُ.اىىإج ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.( قوانىى،. ىىب.ًلٛىى ٌ.ًلًٓ
ٕل. نىىى.. ىىىٓس.فو نيىىى،.هىىىٔ،.ًلىىى ٜ،.فىىى . نايىىى،.ًل يوجىىىو ا،..ن.ااىىىٓل.ًل  .ًلي  يىىى، ًٕم. ىىى   ىىىو. ىىىو،.اىىىإج

ٕلن.ااىىىىٓل.ًل  .ًلجو  ىىىىوَ.ًألهنيىىىى،.ًلي  يىىىى، ىىىىب. شىىىىغن .ًلىىىى ٜ،.فىىىى ..( قوانىىىى،63)  نىىىى..ه ىىىىاوٌ.. ىىىى
ٕو ي،.ًل   خٓ ،..ًل ش  َ.ًل  . لٓ. ل.فو ني،. ٜ، .ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

.و.... ًٕ ىىىى،.ىلىىىى..وجىىىىٓو  شىىىى  َ. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،. ووىىىىنَ.ًلٓ
ٕو ي،.ًل   خٓ ،. ًٕ ،).لٓسًرل   ًلخووى،.اى ٜ،.ًل  نو ىوَن.. ش  َ.ف .ًلا ي،.ًل ل يى، ي ،.ًلٓ

ٕ جيىىىوَ شىىى  َ.فىىى .  شىىى  َ.فىىى .ًل يو ىىىوَ.ًولنىىىًوص .ًلىىى ٜ،ن..ا شىىىغن .   نقىىى،. شىىى  َن.ًلا
ٕٓي..وهل.ه ىىىو .(.ًل  نو ىىىوًَل  ٜ ىىى،.ل  ىىىن. ٜىىى،.ًل  ٜي يىىى،. ٕ اىىىوٛ.ٛىىى هىىىٔ،..اىىىيل.ا  ىىىا،. وليىىى،ً

.ف .فو ني،.هٔ،.لن.لهل.ىٔ..ن ٜ،هٔ،.ًلفو ني،.ايل.و.. ش  ًَل . ٜ،.هٔ،.ًلًل ش  َ.ٕٓو



 ل
 

ًٕ ىى،.ىلىى..ه ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.  ىىو. ووىىنَ.ًلٓ  ي ىى،..لىىٓسل. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  
، ًٕ ن.ًل  نو وَ.ًل لو ىاي،.   خٓ  ن. شغن .ًل ٜو،  ،. ل). نا .ًل يوجوَ.ىٔ.ه او.نف ول،.ًلٓ

 ًلٛ ٌ(.

ٖ ،. ل.ًل وويوَن.هه او... ًٕ ،.ل  :.و ٓ َ.ًلٓ
 .،ًل نيو.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.هل.  ٛ .ًلا ي.ًَٕ ًل ل ي،.ل ٜ،.ًل  نو ىوَ.يجٌ. ن..ًرًٓ

ٖويىىٓ.ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.اولا يىى،.ًل ل يىى،. ٕٙ. نىى..  ٖيىىٓ. ىىل.ًل  ويىى،.ًوره  ىىو،ن.وهل. لىى ًل 
ٕو يىىىى،.ًل  ىىى خٓ ،.لىىىىٓياو  ًل  ص ىىى،ن.ًل ىىى .  ىىىىا،.فىىى . ف يىىىن.  ىىىىن. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًرل  

   او..    ه. فومٍ.ً و..و لقي 
 .َٕيىىىىى،.ل ق يىىىىىوَ.ًل  نو ىىىىىو ًٕج ىىىىى،.ٓو ٍٕ.  ىىىىىن.  ٕو ًل  ىىىىى خٓ ،.فىىىىى . ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.طىىىىى

ٕهو.ل ًو ٌ.ًل ٛو. ٕٚ. ٛوي ٕو ي،.اغ و،. نى..فو نيى،.ًَٕ.ًل   ولوجي،.ا و.ي   ٗ.ىيجواىًرل  
 هٔ،.ًل ٜ،.

 . ٕيىى،.ًولنىىىًوص ًَٕ.ًل نيىىو.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىىى،.هل. أخىىٔ. طىىي،.ًل يو ىىوَ.ًرًٓ  نىى..ًرًٓ
ٕو  ٖ ،.ًل  ٜي ي،.ًل  ٜ ،.ل  ن. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل    ي،.اولجٓي،.ًل 

 .،ٕجىىى ٍٕ.ًلجو  ىىىوَ.ًره  ىىىو،.ًل ىىىوف .ا شىىىغن .ًلىىى ٜ،ن.ل ىىى . لوىىىن. نىىى..ٓ يجىىىٌ. نىىى..ىًٓ
  ولي،. ل.فو ني،.ًل ٜ،.ًل   خٓ ،.لٓياو.

.

 
  



 

 

 

 
 

 

 الفال األول اإلطار الْام لمَراسة والَراسات السابقة. -ٔ
 للدراسة. العام اإلطار -1-1      

 السابقة. الدراسات -1-2      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 :لمَراسة الْام اإلطار -ٔ-ٔ

  :المقَمة -ٔ-ٔ-ٔ

ٖويٓ.ًأل و  .ًل وٕٓ.ًل  نو وَ. ٜ،.  ٓ... ٍٕ.ل  .ً خؤ.ل  نيوَ.ًل  و ا،ن.اول  نو وَ.ًرًٓ
ًٕٕ ٕي.ًلقىى ٕشىىىيٓ.ًرًٓ .ًلًٓخنيىىى،ن.ًل  ٜ ىىى،.ايصىى،.فىىى .يلىىُٓ.ًلىىىٔي.ًل فو ىىن.ًل  نو ىىىوَ.   ىىٗ.ىٔ..ًل
ٕجيىى،.ًولايصىى،.ًل  ٜ ىى،.واىىيل ًَٕ. ىىل.فياىىو. ىىو.اج يىىب.ًلخو ٍٕ.ٖيىىوٍٓ.فىى .ًل  نو ىىوَ.ا،و  ىى.. ىىوت . ىىٓ
ٍٕ .ًلايصيىى،.ًل ًو ىىن.اىىيل.ًول  و ىىن.ًل   ىىي .يجىىوًٓو.ًلوىىليل،ن.ًول يو ىىوَ.ًلخٛىىٛن.ٕ ىى،. نىى..ًرًٓ
ٕجي،ن.ًلًٓخني، ٕٓهو.ًل  ٜ ،.ًول يوجوَ.ًولخو .(ٗٔ ،ٕٕٔٓ قاسم،).و ًو

ٕ اٛ. و ىىىه.ًل لو ىىىا .ًل ٜىىىو،.هه يىىى،.و ٜاىىىٕ... ٕيىىى،.اول  نيىىىوَ.ًلوىىىن،.وتيقىىى،.ا   ىىى،.يىىى .ًرًٓ
ٕشىىيٓ.فىى .ا،ي ىى.  ىىو.ًل خ نفىى،ن ًَٕن.  ًٕ ٕيىى،.ًل  نيىىوَ.وج ىىن.ًلقىى ٕفىىب.فو نيىى،ن.ه تىىٕ.ًرًٓ .  ىى وس.و

.  ٜ ىوَ.فى .ف ولى،. لو ىاي،.  نو ىوَ. ٜى،. ىوفٕ.هه يى،. ٜإ.ه و. ل..ًألهًٓل.ل لقي .ًألًٓم
لىىى .ًأل  ىىىونن ٍٕ.ل  ىىىو ٍٓ.ٔو .ًل  نو ىىىوَ. قىىىٓي،.و ىىىٔل . ًوجااىىىون.ًل ىىى .ًل شىىى  َ.لىىىن.فىىى .ًرًٓ
ٕي،.ٓ ىىىىى،.فىىىىى .ىيجىىىىىوا .ٕٓو.لاىىىىىو.ي ىىىىىول.ًل ىىىىى .ًل   ىىىىى،ن.ٔوي.لن  ىىىىى خٓ يل.ًل فيىىىىىٍٓ ًٕ .هىىىىىٔ،.ًو ىىىىى  

.( ٖٔ ،ٕٓٔٓ جل،)..ًل  ٜ وَ

ٕو  .ًللو ٌ.ً  خًٓ،.فإل.هو ني... . ف يىن.ف .ا،ه . ٓ.ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،.ف .ًرل  
ٍٕ.ًلى ٜ،.هىٔ،.هوىالَ.ىٔ(..ًليٓويى،.ًلى ٜ،) ىواقو،.. نيى،. و ىَ.  ىو. اىٕه.اشى ن.ًلى ٜ،.هٔ،.ٕٓو . ىوٓ

ٍٕ.  يوَ. شغين. ن. ٕ ،.  نو ىوَ.ىلى..و لويناىو.ًلايو ىوَن. ىل. ايى .  ىو. وليى،ن.وآ ى،.فوصقى،.ا ى
ٍٕ.لىىٓياو.هل ٖيل. نىى..ًلقىىٓ ٕيقىى،. لىىٓٓو. ٛىىو .فىى .ًول  نو ىىوَ.ًلايو ىىوَ. ىىل.هوصنىى،.  يىىوَ. خىى .واٛ

ٕجىىٝو.ي  ىىل.اليىىُ.  ٜ ىى، ٕس.،جاىى.و ىىل..ىلياىىو.ًللوجىى،.  ىىٓ. يو ىى .ٖ ىىل.فىى .ًل .وىىولٌ.فقىىٓ.هخىى
ٕو يىىى،.ًللو ىىىاوَ.ً ىىى خًٓ، ٕيىىى،.ًل شىىىو ن. ىىىل.ًل ٓيىىىٓ.ًل لو ىىىاي،.ًل  نو ىىىوَ. ٜىىى،.فىىى .ًرل   .ًرًٓ

ٕي،.ًول  ٜي يىىى، ٕ .يىىى ،.لىىى،.ىًٔ.ًلىىى ٜ،.هىىىٔ،.فو نيىىى،. ىىىل. لىىىٓ. ىىىٓ.ًول ىىى .ًول   ولوجيىىى،.ًولاشىىى .هىىىٔ،. ىىىًٓ
...لي او.ف .َ  ًل ش

. اطى ه.وا وم.ًل ج  بن.لخٓ ،.ًلجو  وَ. ن اه.ًلٔي.ًلٕٓو.وهه ي،.ًل ول ن.ًل  ني،.أله ي،و....
..لن ج  ب.اش ن. ىو،.ًلجو  وَ. قٓ او.ًل  .ًوأل شٛ،.ًلخٓ وَ.خ ن. ل.ي جن..ًولٔي.و قٓ هن

.لٛ ااىىىىىون.ًلجو  ىىىىىوَ. قىىىىىٓ او.ًل ىىىىى .ًولخىىىىىٓ وَ.ًأل شىىىىىٛ،.  ىىىىىٓ.ي و ىىىىىل.ر.ًلجو  ىىىىوَ.ٕٓو.هل.ىٔ
ًَٕ.و قىىىٓي،.ًلتقوفىىى،ن.ا شىىىٕ. قىىىو،.فاىىى .ٔلىىى ن.ي  ىىىٓس.اىىىن.فقىىىٛن.ًل ن ىىى .ًلالىىىُ.و شىىىجيب .ًر  شىىىو
ٕيٌ.خى ن. ىل.فياو.ولن و نيل.ًل لن ن.ًل ج  ب.ل و  وَ .ا،ي ى. ىو.وهىو.ًل  ى  ٕن.ًول  نىي،.ًل ىٓ

ٕفوهيىى،.و لقيىى .ًلقىىو  ن.ًر  وىىوٓ.و   يىى،. ل ىىيل.فىى  .ٕ  ىىو.ًلجو  ىىوَ.   اىىٕ.لىىٔل ..لنشىى ٌو.ًل
ٕ ول. ل.ه و يو،. ٕي،.ًلٓول،.ا وم.ه ..ًل  ٕٛو.ًلف ٕ. ن..ًلقوص ،.،ٓيتلًل.ًل و

 انجًهىريخ انيًُيخ

 وزارح انتعهيى انعبني وانجحث انعهًي

 جبيعخ األَذنس نهعهىو وانتقُيخ

  عًبدح انذراسبد انعهيب

 كهيخ انعهىو اإلداريخ 

 قسى انًحبسجخ
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ٕهو. ل. خ نل.ر.ًألهني،.ًلجو  وَ.ول ول... ٕسن.ًأل  ون.  شآَ. ل.غي ٕٗ.فا .ًألخ .  ىو
ٕيوٍٓ.لن فو .هيطو،..و   ..  ي ،ن.ههًٓل.ل لقي . لٓٓ. شوٛو .ىل..ًولووون.  ناو. جون.ف .ًول
ٍٕ .هًٓم.فى .    ىٓ.هل.اىٓ.ر.فإ ه.ٔل .ىل.. ون.ًألهني،.هل.ًلجو  وَ.   ٛيب.ول  ..ًٓص و.ًلوًٓ
ٍٕ.    ىىىىب. ولىىىى،نف ..  نو ىىىىوَ. ٜىىىى،. نىىىى..ه  ولاىىىىو . ىىىىل.ًل  ىىىى خٓ يل.ًل يوجىىىىوَ. ىىىىوفيٕ. نىىىى..اولقىىىىٓ

ٍٕ.ي  ىل. ىو.وهىًٔ..ًل  ص ،.ًول  نف،.ًولو َ.اول و ي،.ًل  نو وَن .ًل اىٚو. ىل.هىٔ،.ًلجو  ىوَ.ىًٓ
ٕي،.ًل  نيوَ.وج ن.ا  ووليو اون ٕفب.فو ني،ن.ه تٕ.ًرًٓ ...ًألهًٓل.ل لقي .ًألًٓم.   وس.و

ًٕ ى،.هىٔ،هه يى،..   ىل.ه و.و ل... . ٜى،. ًوجىه.ًل ى .ًل شى  َ. نى..ًلطىوم ى نق ..أل اىو.ًلٓ
ٕو يىى،.ًل لو ىىاي،.ًل  نو ىىوَ .ل لٓيىىٓ.  لوولىى،.ًلي  يىى،ن.ًألهنيىى،.ًلجو  ىىوَ.  ىى خٓ او.ًل ىى .ًرل  
اي ،.ًل ٜ،ن.هٔ،.فو ني،. ن.. وتٕ.ًل  .ًل ًو ن ٕهو.ٛو .. أتي

 مشكمة الَراسة:  -ٕ-ٔ-ٔ
ٕو يىىى،يًوجىىىه.  ىىى خٓ  . ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.... ا ىىىٚ..ًألهنيىىى،فىىى .ًلجو  ىىىوَ..ًرل  

وصفاو.ًل خ نف،ن. ًوم،..هًٓمًل ش  َ.ًل  . لٓ. ل.فو ني،.هٔ،.ًل ٜ،.ف . .ىٓخىون  ىٓ.  نيىوَ..ٜو
ًِٕ.ًل  نو ىىوَ.  اىىون..هوهىىٔ،.ًلىى ٜ،ن..ىلىى.ًلايو ىىوَ.   ىىٓ.  نيىىوَ.  ولج اىىو.لاىىٔ،.ًلايو ىىوَ.ًو ىى خ
َٕليىىىُ. ًٕ ىىىوَ.ًل ىىىواق،..هشىىىو ..ىلىىى.ًل ٓيىىىٓ. ىىىل.ًلٓ ًل ىىى . ىىىوتٕ. نىىى.. ٜىىى،..  و ىىىوًَل.ا ىىىٚوجىىىٓو

.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.و لٓ. ل.فو ني او..

ٕ فىىىوٝ. ىىىل.هىىىٔ،.ًل  و ىىىوَ.... ًَٕ.ًل   ولوجيىىى،ن.ً طىىى ل. فىىىومٍ.ًل ىىىو نيلن. ىىىٓ،. ًو اىىى،.ًل ٛىىىو
ٕطىىًل لو ىىاي،.ًللوليىى،ن. .ًأل ٜ ىى،  ىىوليل.ً ىى خًٓ،.و ٛىىويٕ. ،.ًل ىىو نيل.ر ىى خًٓ،.هىىٔ،.ًلىى ٜ،ن. و

 (ٗٓٔ، ٕ٘ٔٓ)الََر، .ٓيت،. ن،.ًل  وين.ًلخوٙ.اول   ولوجيو.ًلل

ٍٕ.اول ًو ىن..  أتٕ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،ل.فط ،. ل.ه.. ٕج،. ايى ًلايصيى،.ًل ليٛى،.ااىون.آ
ٍٕ..ىٔ . ًو ىىىنًل.اىىىو  و..ن نىىى..  ىىى وس. فىىىومٍ.وفو نيىىى،.هىىىٔ،.ًلىىى ٜ،.ىيجوايىىى، ىىىوتٕ.هىىىٔ،.ًل ًو ىىىن.اوىىىو

ٕي ي،ن.ًر  ووٓي،ن. ٕيى،ًلقو و ي،.ًول ش ًل ىنو ي،ن.ًل ق يى،.و   ولوجيىو.ًل  نو ىوَ..ن.ًل  ٜي يى،ن.ًرًٓ
ًٕ ىى،. ىىل. ووىىيوَو. يىىل..هىىٔ،.ًلٓ ٕٙ. نىى.. ٜو ًل ىىوهنيل.فىى . جىىون.ًل خوىىٙ..ًألشىىخوًٙللىى

ٕ جيلن. شىىىغن . ٍٖ) اىىى ًٕٕن.ًل و ىىىب.فىىى ..ن(هجاىىى ٕيٌ.ًول أهيىىىن.لاىىى،.او ىىى   ٖيىىىوٍٓ.ًل ىىىٓ ًول  ىىىن. نىىى..
ًٍٖ ىى خًٓ،. ٕيىى،.ل ق يىىوَ.ًل  نو ىىوَ..هجاىى ًٕج ىى،.ًلٓو ٍٕن.ًل  ٕ جيىىوَ.ًل  ٛىىو .ًللٓيتىى،.ًولا ًللو ىىٌو
ٕه.نًل   خٓ ، ٕٚ. ٛوي ًَٕ.ًل   ولوجي،.اغ ..( ٗٚ، ٕٔٔٓ)َباغية والسَْي، و.ل ًو ا،.ًل ٛو

.
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ًٕ ،. ش ن،ل.إو ل.ه و.ف .:.   تن.اول  وورَ.ًل ولي،.ًلٓ
 ٕو يىى، ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًل ىى . لىىٓ. ىىل.فو نيىى،.ًل شىى  َ. ىىو..السككؤال األول .ًرل  

.؟ًل و ن،.ف .ًلي ل.ًألهني،ًلجو  وَ.   خٓ ،.لٓس.ًل
. .ٕٝ .: ه.ًأل صن،.ًأل ي،وي ف
ٕو ي، ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ا.ًلا ي،.ًل ل ي،.ًلخوو، و. ش  َ. -0 .؟ًرل  
ٕ جيوَ و. ش  َ. -7 ٕو ي،؟ ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًلخوو،.ا.ًلا  .ًرل  
ًٕٓ.ًلٔيل.يقو ول.ا شغين. ٜ،.ًل  نو وَ و. -6 ٕو ي،؟.ًل لو اي،. ش  َ.ًألف  .ًرل  
 ٜ،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًل يو ىىىىوَ.ًولنىىىىًوص .ًل  ٜي يىىىى،.ًلخووىىىى،.اىىىى شىىىى  َ.. ىىىىو -4

ٕو ي،  ؟ًرل  
 ٕو يىىى، ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.. ىىىو. ىىىٓس.فو نيىىى،.السكككؤال اليكككاني   ىىى خٓ ،.لىىىٓس.ًل.ًرل  

 ؟.ن،.ف .ًلي لًل و .ًألهني،ًلجو  وَ.
ٕٝ.  ه.ًأل صن،.ًأل   ي،:وي ف

ٕو يىى،.فىى . نايىى،.ًل يوجىىوَ. شىىغن . ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.. ىىو. ىىٓس.فو نيىى، -0 ًرل  
 ًل ٜو،؟

ٕو ي،.ف . ناي،.ًل يوجوَ.   خٓ  . ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.. و. ٓس.فو ني، -7 ًرل  
ٕجوَ)ًل  نو وَ.ًل لو اي،(؟  ًل خ

ٕو ي،.ف . ناي،.ًل يوجوَ.ًلٛ ٌ؟ ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.. و. ٓس.فو ني، -6  ًرل  

 الَراسة: أهَاف -ٖ-ٔ-ٔ
ٕصي ىى .ل... ًٕ ىى،.ي  تىىن.ًلاىىٓل.ًل ٕل. نىى..نٓ  ٜىى،.ًل ىى . لىىٓ. ىىل.فو نيىى،.ًل شىى  َ.فىى .ًل  ىى

ٕو يىى،ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،. لىى ..نًل و نىى،.فىى .ًلىىي ل.ًألهنيىى،ًلجو  ىىوَ.  ىى خٓ ،.لىىٓس.ًل.ًرل   ٔو
ٕ ي،.ًألهًٓل.. ل.خ ن. لقي  . ي،:ًأل ًلف

ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًلخوو،.ا.ًلا ي،.ًل ل ي،. ش  َ. لٓيٓ -1 .ًرل  
ٕ جيوَ ش  َ.. لٓيٓ -2 ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًلخوو،.ا.ًلا  .ًرل  
ًٕٓ.ًلٔيل.يقو ول.ا شغين. ٜ،.ًل  نو وَ -3 ٕو ي،..ًل لو اي،. لٓيٓ. ش  َ.ًألف .ًرل  
 ٜ،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًل يو ىىوَ.ًولنىىًوص .ًل  ٜي يىى،.ًلخووىى،.اىى. شىى  َ. لٓيىىٓ -4

ٕو ي،.  ًرل  
ٕل. ن..ًل  . -5 ٕو ي،.ف . نايى،.ًل يوجىوَ..ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،. ٓس.فو ني،  ًرل  

 او.. شغني
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ٕل. ن.ًل  . -6 ٕو ي،.ف . نايى،.ًل يوجىوَ..ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،. ٓس.فو ني،.  ًرل  
ٕجوَ)ًل  نو وَ.ًل لو اي،(.   خٓ  .  ًل خ

ٕل. ن..ًل  . -7 ٕو ي،.ف . نايى،.ًل يوجىوَ..ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،. ٓس.فو ني،  ًرل  
 ًلٛ ٌ.

 فرهيات الَراسة: -ٗ-ٔ-ٔ
.، ًٕ ٕطيوَ. ن..ًل لو..وههًٓفاوً ٛ  و. ل. ش ن،.ًلٓ .:. ل ً ،.ويوغ،.ًلف

ٕو يىى، ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ر. وجىىٓ. شىى  َ. لىىٓ. ىىل.فو نيىى،..الفرهككية األولكك : .ًرل  
ٕطيوَ.ًألًل و ن،.ف .ًلي ل.ًألهني،ًلجو  وَ..   خٓ ،.لٓسًل ٕٝ.  او.ًلف .ي،: ...وي ف

ٕو يى،..ف .ًلا ي،.ًل ل ي، وجٓ. ش  َ.ر. -0 ًلخوو،.اى ٜ،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.ًرل  
 .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل.   خٓ ،.لٓسًل

ٕ جيىىوَ.فىى . شىى  َ.ر. وجىىٓ -7 ٕو يىى،.ًل لو ىىاي،.ًل  نو ىىوَ.ًلخووىى،.اىى ٜ،.ًلا .ًرل  
 ًلي ل..ف .ًل و ن،.ًألهني،.ًلجو  وَ.   خٓ ،.لٓسًل

ًٕٓ.ًلىىىىٔيل.يقو ىىىىول.ا شىىىغين. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ -6 .ًل لو ىىىىاي،.ر. وجىىىٓ. شىىىى  َ.فىىىى .ًألفىىى
ٕو ي،  .ًلي ل.ف .ًل و ن،.ًألهني،.ًلجو  وَ.لٓس.ًل   خٓ ،.ًرل  

.ًل  نو ىىىىىوَ.ًلخووىىىىى،.اىىىىى ٜ،.ًل يو ىىىىىوَ.ًولنىىىىىًوص .ًل  ٜي يىىىىى،.فىىىىى . شىىىىى  َ.ر. وجىىىىىٓ -4
ٕو ي،.ًل لو اي،  ًلي ل..ف .ًل و ن،.ًألهني،.ًلجو  وَ.   خٓ ،.لٓسًل.ًرل  

ٕو يىىى،.ًل لو ىىىاي،.ًل  نو ىىىوَ.ىل. ٜىىى،الفرهكككية اليانيكككة:  .ًلجو  ىىىوَ.  ىىى خٓ ،.لىىىٓسًل.ًرل  
ٕطيوَ.ًألًلي ل.ف.ف .ًل و ن،.ًألهني، ٕٝ.  او.ًلف .:ي،  ول،..وي ف

ٕو ي،.ًل لو اي،.ًل  نو وَ.ل. ٜ،ى -0 .ًل و نى،.ًألهنيى،.ًلجو  ىوَ.  ى خٓ ،.لىٓسًل.ًرل  
 ًلي ل.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجوَ. شغن .ًل ٜ،..ف 

ٕو ي،.ًل لو اي،.ًل  نو وَ.ل. ٜ،ى -7 .ًل و نى،.ًألهنيى،.ًلجو  ىوَ.  ى خٓ ،.لىٓسًل.ًرل  
ٕجوَ)ًل  نو وَ.ًل لو اي،(.ًلي ل.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجوَ.   خٓ  ..ف   ًل خ

ٕو ي،.ًل لو اي،.ًل  نو وَ.ل. ٜ،ى -6 .ًل و نى،.ًألهنيى،.ًلجو  ىوَ.  ى خٓ ،.لىٓسًل.ًرل  
.ًلي ل.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجوَ.ًلٛ ٌ..ف 

 الَراسة: أهمية  -٘-ٔ-ٔ
ًٕ ،.ا.هه ي،   تن. .:أ او.ش نَ.جًو ٌ. ٍٓ.  اوًلٓ

.:ن.و أ  . لعممية أهمية -0
 ى.، ًٕ ًٕ وَ.ًل واق،.ل.هٔ،.ًلٓ .لاو.ًلٓ ًَٕ.جٓيٍٓ.ل،.   ٕٚ .   وون.  غي
 ى.، ًٕ ٕف،.ًل.هونه .ل.هٔ،.ًلٓ .ف .ًلي ل.ال ٌ.   ًٕ ،.   وون.هًٔ.ًل وطٝو  .ٛولٌٓ
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 :و أ  . ل.نعممية أهمية -7
 .، اي،.. ٜى،فى ..ًلطى ل. قىوٛ. ن..ًل غنٌ.ف ًل  وه .ًرل  ٕو يى،ًل  نو ىوَ.ًل لو ى

ٕيىىى،.ًلي  يىىى.ًألهنيىىى،ًل ىىى .  ىىى خٓ او.ًلجو  ىىىوَ. ٖيىىىٖ،ًل و نىىى،.فىىى .ًلج او . قىىىوٛ.ن.و  
ٖيٓ. ل.نفياو.ًلقٍو ي.ىلى.و..ًلى ٜ،.هىٔ،.فو ني،.ا و.ي ٕ قىوم.ا ىو.يىٓو .فطىنه.ىلى..ًلجو  ىوَ.هىٔ،.ً

ٕينوً .. ول .   وس ٕهو.وط ول.ًٓ ًٕ    ً. 
 .، اي،..ه ٜ ىى،.فىى . ٛىىويًٕل  ىىوه ًل ىى .  ىى خٓ او..ًرل  ٕو يىى،ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىى

ٕي،.ًلي  ي،..ًألهني،ًلجو  وَ. .ًل و ن،.ف .ًلج او
 ىىىى،. ىىىىهىىىىٔ،.ل.ى ًٕ و او.ًلٓ ٕلىىىىوَ.ًل ىىىى . ىىىىل.شىىىى ل ق   قٓ،. ج و ىىىى،. ىىىىل.ًل ووىىىىيوَ.ًو

ًٕج ،. ل    ٛويٕ. ا ،.ًل لو ا،.ًو

  َوَ الَراسة: -ٙ-ٔ-ٔ

ًٕ ،. ن..ًلجو  وَ.ًألهني،..َ  وٕ.ً.... ًٕف .لن ووى ،.ًل  . قب.ط هٔ،.ًلٓ ل.ًل ٛو .ًلجغ
ٕو ي،..    خٓ،. ٜ، ًل  ن.و.و  وم    نو وَ. لو اي،.ىل  

 منهجية الَراسة:   -ٚ-ٔ-ٔ
ًٕ ىى،.ل  ىىَ... لىى ..نًل لنينىى .ًل ىى اج.ًلووىىف ً ىى خًٓ،.و لقيقىىو،.ألهىىًٓفاو..ٛاي ىى،.هىىٔ،.ًلٓ ٔو

ًٕ ىى،...او. ىىب. وطىىٝو  و  ىى.ًأل تىىٕل ىىول.هىىًٔ.ًل ىى اج. لىى .ًلٓ  ىىل.خىى ن.ج ىىب.ًلايو ىىوَ.ًل و يىى،.ٔو
و ىىىىل.تىىىى،.ًلقيىىىىو،..و ىىىىٓس.فو ني اىىىىون.ًل لو ىىىىاي، ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ. شىىىى  َ.ًول  يىىىى،.ًل ىىىى .   نىىىى .ا
ٕهو.نو لنيناىىو.نا وىى يل.هىىٔ،.ًلايو ىىوَ وَ.ًل ىى . وىىل.هىىٔ،.ًلىى ٜ،.ًر ىى   وج.ىلىى..ووىىور ..نو ف ىىي

..وول.ٓ يقو

ًٕ ،.جو ايل.ه و. ط  َٔل .ل لقي .و. .:هٔ،.ًلٓ

ٕيوَن..لالُ.ًورٛ ٝ. ن..ا ٚ.ًل  ٌن ل.خ ن.ً.َ   ٓ.و..: الَراسة النظرية:أوال. ًولٓو
ٕ ىىوصن لىى .ااىىٓل.ًل ن يىى،.ًول ًٕ ىى،ن.ٔو ًَٕ.ًول ىىًٓوَ.ًل ن يىى،.ًل ىى .   نىى .ا جىىون.هىىٔ،.ًلٓ ن.ًول ىىو  

ًٕ ،.ًل يًٓ ي،.. ًَٕ.ًلٓ .ً   اوٛ.  غي

 ىون.،.ًلاولىُ.اا وصاوي. ىًٔل. وص   .ًر  قووم ل.خ ن..َ   ٓ.و..يانيا: الَراسة الميَانية:.
ٕل. ن....ًألول.َوخو  ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،..ًل  . لٓ. ىل.فو نيى،. ش  ًَل  او.لن  

ٕو ي،.ًل  .   خٓ او.ًلجو  وَ.ًألهني، ٕل. نى.. ىٓس.فو نيى،.هىٔ،.ًلى ٜ،نن.و.ًرل   .َاى وجو..لن  ى
ىىىفىىى .هىىىٔ،.ًلجو  ىىىوًَل لو ىىىاي،.. شىىىغن .ًلىىى ٜ،.وىىىٌو فقىىىٓ. ىىى،..،ًلتو يىىى وص ىىى،.ًر  قوىىىوم..و..وه  

ٕو يىى،.ًل ىى .  ىى خٓ او..و خويوىىا ٕل. نىى.. ىىٓس.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل   لن  ىى



- 7 - 
 

ٕجوَ..وا ،. وجياو ٓ..نًلجو  وَ.ًألهني، ًَٕ.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. ٜ،ىل..   خٓ  . خ )ًرًٓ
ًَٕ.ًلو ٛ.(.ف .هٔ،.ًلجو  وَ ...ًل نيون.ًورًٓ

ًٕم.ًل قىىىىوا َ.فطىىىى ،. ىىىىل.ٔلىىىى ... ٕ ىىىىيل.فىىىى .ًلٛىىىى ٌ ىىىىٓٓ. ىىىىل.. ىىىىب. ىىىىو،.ًلاولىىىىُ.اىىىىإج .ًلًٓ
ٕلآل.اًألهني،.ًلجو  وَ. ..ًلٛ ٌ.ًل يوجوَ. ناي،.ف .ًل ٜ،.هٔ،.فو ني،. ٓس. ن..ًل  

ًٕم.اىى  ىىو. ىىو،. .اىىٓلًل لو ىىاي،.فىى .هىىٔ،.ًلجو  ىىوَ.ا.،ًلىى ٜ. شىىغن  ىىٓٓ. ىىل.. ىىب.ًل قىىوا َإج
ٕل ٕو يىىى،.ًل لو ىىاي،.ًل  نو ىىوَ. ٜىىى،.فو نيىى،. ىىل. لىىىٓ.ًل ىى .ًل شىى  َ.ه ىىىاوٌ. نىى..ًل  ىى .ًرل  

..ًلي ل.ف .ًل و ن،.ًألهني،.ًلجو  وَ.لٓس.ًل   خٓ ،

 :ماطم ات الَراسة -ٛ-ٔ-ٔ
ٍٕ. ىىل.:نظككام المْمومككات الم اسككبي اإللكَرونككي ًٕاٛىى،ن..هىىو. اىىو  ج و ىى،. ىىل.ًل  ووىىٕ.ًل  

يفىى،. لىىٍٓٓن.هو. لقيىى . ًول   و نىى،ن.ًول  فو نىى،. ىىب.ا طىىاو.ا ن ىىن،. ىىل.ًل   ىىوَن.ألجىىن.هًٓم.ٜو

هىٓل.  ىىيل..ويشى  ن.ًل ٜىىو،. نى..  و ىىوَ. وٓيى،ن.و  و ىىوَ.   ويى،..فول  و ىىوَ.ًل وٓيى،.   تىىن.
ٕ ن.وهًٓوَ.ًل  واىىى،.و. .ًر وىىىونن.ًولىىىو ًلٛاو ىىى،..ه ىىىو.ًل  و ىىىوَ.اوللًو ىىىيٌن.ًولشوشىىىوَن.وخٛىىىٛو

ًٕ جن.ًول نفوَن.ًوأل ٜ ،ن.ًولقًو يلن.ًول  ني وَ. ، ٜٕٓٓ)الرمكا ي، ًل   وي،.ف   تن.اولخٛٛن.ًولا
ٖٔ).

 أنموذج الَراسة: -ٜ-ٔ-ٔ

ًَٕن.ًولش ن) ًٕ ،. ن.. ٓٓ. ل.ًل  غي .(.يوطلاو:0-0ًش  نَ.هٔ،.ًلٓ
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ًَٕ.ًل   قن،..............................................ًل  غيٕ.ًل واب............................................ .ًل  غي

 

.

.

.

.

.

.

 الَراسة مَغيرات (ٔ-ٔالشكل)                                       

 الَراسة: خطة  -ٓٔ-ٔ-ٔ
ًٕ ،.وهه ي او.و لقيقو،.ألهًٓفاوف .ى .:  ،. ق ي او.ىل..خ  ،.فوون.  و.يأ .ٛوٕ.ٛاي ،.ًلٓ

ًٕ وَ.ًل واق،..:الفال األول ًٕ ،.ًولٓ .ًرٛوٕ.ًل و،.لنٓ
ٕلىل..ًل  ..يآل .و. ًٕ وَ.ًل واق،.خٛ،.ً ن...  ًٕ ،.ًولٓ .لٓ

ٕو ي،)ٛاي  اون. ش   اون.ف ولي او(.الفال الياني .:. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  
ٕل.ىل..ًل  ..يآل .و. ٕو ي،. ل.ليُ. ٜ،. ن..   شى   اون.و.ٛاي  اون.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

..وف ولي او
ًٕ ،ًو ب.ًلجو  وَ.ًألهني،.و.: الفال اليالث  .ًل يًٓ ي،.  اجي،.ًلٓ

ٕلىلىىى..ًل  ..ياىىىٓل .و. ًٕ ىىى،.ًلًو ىىىب.ًللىىىول .ل نىىى... ىىى ًٕ ىىى، ج  ىىىب.ًلٓ ٕيقىىى،.ًل يًٓ ي،.و  اجيىىى،.ًلٓ )ًلٛ
ًٕمًَ(.و. ًٕ ،. لنين.ًلخووصٙ.هيطو،.ًورج ًٕفي،.ل ي ،.ًلٓ  ًلٓي غ
ًٕ ،.ًل يًٓ ي،.: الفال الربع .ًلٓ

ٕل.ىل..ًل  ..يآل .و.   .، ًٕ ٕطيوَ.ًلٓ ًٕ ،.ًل يًٓ ي،.و  و ش او.ًوخ اوٕ.ف . ن..  وصج.ًلٓ
..ًل  وصج.ًول وويوَ :الفال الخامس

ٕلىل..ًل  ..يآل .و.   ن..ًر    وجوَ.ًول وويوَ.. 

الَكككي َ كككَ مكككن فاعميكككة المشككككالت 
  اإللكَرونيةنظم المْمومات الم اسبية 

نظم المْمومات الم اسبية فاعمية 
 اإللكَرونية

 الخاص   ة للجامع   ات التحتٌ   ة البنٌ   ة مش   كالت-
 اإللكترونٌة. المحاسبٌة المعلومات بنظم

 المعلوم ات ب نظم الخاصة البرمجٌات مشكالت-
 .اإللكترونٌة المحاسبٌة

 نظ  م بتش  لٌل ٌقوم  ون ال  ذٌن األف  راد مش  كالت-
  اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات

 التنظٌمٌ  ة والل  وا   السٌاس  ات ف  ً مش  كالت-
 المحاس   بٌة المعلوم   ات المنظم   ة لعم   ل نظ   م

 .اإللكترونٌة

كالً  احتٌاجات تلبٌة فً هذه النظم فاعلٌة
 من االتً:

 .النظام مشللً-
 المعلوم       ات)المخرج       ات مس       تخدمً-

 (.المحاسبٌة

 .الطالب-
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 الَراسات السابقة: -ٕ-ٔ
 الْربية:الَراسات   -ٔ-ٕ-ٔ

 (:ٕٙٔٓ)الْجرمي، َراسة  -ٔ
ٕهو. ن.. فومٍ.وف ولي،.اٛو ،.هٙ.ًل و ي،.لن  نو وَ.ًل لو اي،.و.ًلخووص".بْنوان .ًألًٓمت

ٖل. ٕي،.ف .فن ٛيل"..-ًل  ًو ًٕ ،. يًٓ ي،. ن..ًلا و .ًل جو ٓ 
فىى ..وهه ي اىو وطىىي . وهيى،.ًلخوىىوصٙ.ًل و يى،.لن  نو ىوَ.ًل لو ىىاي،ن..إلك  الَراسككة تفهكَ

.ًَٕ ًٕ .ً خؤ.ًلق
.:ة من النَائج أهمهامجموع إل َوامت الَراسة و 
(.ن....ًلى ل. وفٕ.ًلخووصٙ.ًل و ي،.فى .ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.)ًل  ص ى،ن.ًل  تيىن.ًلوىوٓ ى

ٖل..ًألًٓم ن.. فومٍ.وف ولي،.اٛو ،..ىيجوا له.ًتٕ. .ًل  ًو

  (:ٕٙٔٓ)شهرة، َراسة -ٕ
. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف . ل يل.  ني،.ًل ٓ ي .ًلًٓخن .".بْنوان ًٕ ،. و  ،..–ٕٓو ٓ

ٍٕ.TIFIBًل  يج.ًول جايٖ. .."ا  
ًٕٖ.إل  الَراسةهَفت  .ًلف ون.ل.ىا  ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو ىاي،.فى . ل ىيل.  نيى،.ًل ىٓ ي .ًلٕٓو
.ًلًٓخن .

 أهمها: من النَائجمجموعة  إل َوامت الَراسة و 
ٕو يىى،.فىى . شىىغين.ًلايو ىىوَ.ي ىىوه،.فىى . ل ىىيل. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ل.ً ىى خًٓ،.ى ًللو ىىاوَ.ًرل  

ي.ًل لو ىىاي،ن.وه  ل ىىيل..ىلىى.ل.ًر   ىىوٓ. نىى.. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.اج يىىب. قو و اىىو.يىىٓو
.ًلًٓخن ..ًل ٓ ي .  ني،.

 (:ٕ٘ٔٓ، أنور)َراسة -ٖ
ًٕٕ.".بْنوان .ًل ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف .ً خؤ.ًلق ًٕ ،..–ٕٓو لول،. و  ،.و و ،.ٓ

ٍٕ  ."ًل ًوان.ا  
ًٕٕ..إل هَفت الَراسة  . ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف .ً خؤ.ًلق . لٓيٓ.ٕٓو

.:من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 
.ي ى  .لىه.ا وليىٓ.  نو ىوَ.، ىني ٗ.و اىوٓي. نى..ه ى لو ىا .ًل  نو وَ.ًل ٜو،..ل. و ي،ى

ٍٕ. ىىل.و.ًَٔ. وىىًٓ ي،..  ص ىى، ًَٕ.ً خىىؤي ىىو ٓ.فىى ..ًلوطىى ي،.ًللقيقيىى،ن.وااىىًٔ  اىى ًٕ ٕشىىيٍٓ..ًلقىى ًل
ٕهو.ًل ٜىو،.ر خىؤ.ف .ًلو َ.ًل  و ٌ ن.  يج،.ل    وٓ.ًل ايٕ. ن..ًلايو وَ.ًول  نو وَ.ًل  .يوف

.ًَٕ ًٕ .ًلق
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 (:ٕ٘ٔٓ)الََر، َراسة -ٗ
ٕجوَ.ًل ٜو،.ًل لو ا .".بْنوان ٍ. خ . ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل لو ا،. ن..جٓو ٕٓو

ٕ وَ.ًل و يل.ًل  وو    ."لش
ٍٕ. ىل. ٜى،.ًل  ..إل هَفت الَراسة  ٕجىوَ.ًلوىوٓ ٍ.ًل خ ٕل. ن..ًل  و وَ.ًل  . لٓ. ل.جىٓو  

.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.
 :من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 

ٙ.   ىىن. نىى.. ىىوفيٕ.خوىىوص.ن لىىٓ. ىىل.ً ىى خًٓ،. ٜىى،. لو ىىاي،. لو ىىا،. ىىٍٓ  و ىىوَ..وجىىٓو
.ٍ .:لن  نو وَن.  اوًلجٓو
 ٍط ل. فوم..ًَٕ  ًل و نيل.و ٓ،. ًو ا،.ًل ٛو
 .ٕفوٝ.  نف،.ً  خًٓ،.و ٛوي ٕ  ًللولي،.لن  نو وَ.ًل لو اي،...ًأل ٜ ،ً
 ..،ٜ ٕج،. ل.هٔ،.ًل ٍ.ًل ولي،.ًل   خ   ٓ،.ًلق و ،.اأه ي،.ًلايو وَ.ًل لو اي،.ًَٔ.ًلجٓو
 ..،ر  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي.، ٕ   قوو ،.ًل و نيل.ف .ًلش
 .،ن،.ًل  وين.ًلخوٙ.اول   ولوجيو.ًللٓيت  .

 (:ٕ٘ٔٓ)عاَل، َراسة -٘
ٍ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.لن و  ،.".بْنوان ً   و وَ.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًل ول . ن..جٓو

ٕي،..–ًر  ووٓي، ًٕ ،.لول،. و  ،. و نغوٖ.)ًل ٓي ٕ ن،(.–ًلجاوي،ٓ  ."و
 نىىىى...(SCF)ًلو ىىىىول. نىىىى..نتىىىىوٕ. ٛايىىىى .ًل ٜىىىىو،.ًل لو ىىىىا .ًل ىىىىول . إلكككك هككككَفت الَراسككككة 

ٕجوَ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،. . خ
 :من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 
ٕليىىن..ا،.فىى ي ىىًل ٜىىو،.ًل لو ىىا .ًل ىىول .ل.ً ىى خًٓ،.ى ٕيب.  نيىىوَ.ًل  ىىجين.ًول    ىىاين.و  ىى

ٖيىىىٓو..طىىى ل.ًل ٜىىىو،.ًل لو ىىىا ن ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،ن. ىىىل.خىىى ن.ً ىىى خًٓ او.فىىى ..هه يىىى، ىىىل..ي
لىىىى . ٖٖ. ىىىىل..ناإ  وجاىىىىو.فىىىى .ًلو ىىىىَ.ًل  و ىىىىٌ  نيىىىىوَ.ًر وىىىىون.و اىىىىوٓن.ًل  نو ىىىىوَن.ٔو   ىىىىو.ي ىىىى

ٍ ٕفب. ل.جٓو .و و ي،.ًل  نو وَ.. وتو ي اون.وي   .لاو.اول أتيٕ. ن.. نو .   خٓ ياون.وي

.

.

.

.
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 :(ٕ٘ٔٓ)عبَالهاَي، َراسة -ٙ
ًٕ ،.لول،. و  ،." بْنوان ًٕج ،.ًلًٓخني،.ف . قيي،. ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .ٓ   وه ،.ًل 

.ٍٕ  ."ENICABًل ًوان.ا  
ًٕ اى،.ًل  نو ىوَ..إل هَفت الَراسة  ًٕج ى،.ًلًٓخنيى،.فى .  ٕ واى،.ًول  .وهه ي،. ٜىو،.ًل  لٓيٓ.ٕٓو

ًًٕٖل لو ىىىىاي،ن.و. اىىىى   ىىىىوه ،.   ولوجيىىىىو.ًل  نو ىىىىوَ.ًور وىىىىورَ.فىىىى . ٛىىىىويٕ. ٜىىىىو،.ًل  نو ىىىىوَ..ً 
.ًل لو ا ن.ًوتٕ.ٔل .ف . ل يل.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.

 من النَائج أهمها:مجموعة  إل َوامت الَراسة و 
 .ٕٕصي ىىىي،هلىىىٓ.ه ٜىىىو،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىىا .ًل ىىىني،.ي  اىىى ٕ واىىىى،..هىىى،.ًل قو ىىىىوَ.ًل ل ٜىىىو،.ًل

 ًلًٓخني،.ًلف ون.
 وا،.ًلًٓخني،. ىل.شى.وجٓول.ى ٕ ل.ي ى  .ل ٜىو،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىا . ىل.ه ه.أ ٜو،. وي.لن

ٍٕ. ىىل.ًلوطىى ي،.ًللقيقيىى،.لن و  ىى،. ىىل.جاىى، و ىىل..ن وليىىٓ.  نو ىىوَ.ًَٔ. وىىًٓ ي،.و  اىى
ٕسجا،. ٕ و ،.ف .ًلخٛ،.ًل و ،.لاو..ههًٓفاو،. ل. لقي . ٜ ي  ل.ًل .هخ  ًل 

 (:ٕ٘ٔٓ ،بو ايكَراسة) -ٚ
ٕولي،.".بْنوان ٕ وا،.ًلًٓخني،.لن و  ،.ًلا  . ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .ف . لقي .ف ولي،.ًل ٕٓو

ٕيٕ..– ٕولي،.لن   ًٕ ،.لول،.ًل و  ،.ًلا  ٓsoralchin.ًٕٕ  ."اأٓ
ًٕٖ.إل هَفت الَراسة  ٕ وا،.ًلًٓخني،.و ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .ىا .ًوأل وليٌ.نًل   ،.ايل.ًل

ٖيٓ. ل.ف ولي،ه او.أًل  . ل.ش ٕ وا،.ًلًٓخني،..ل.  .ًل
.:ن النَائج أهمهامجموعة م إل َوامت الَراسة و 
 ي. لو ا ،.  نو وَ.و ٜ. وفٕ.لى،  .. ًٖ،.اول اىوٓي.ًل لو ىاي،و.اولا وٛ،.ًولوطّو .ًرل ى

ٕ وا،.ًلًٓخني،ي  . ان.  ني،.ًل
 .ٕٕو ى،ي ول. لو ا .،.  نو وَ.و ٜىل. وف  نايى،.ًل يوجىوَ.ا،.فى .ي ى.اولش ولي،.ًول 

ٕجييل(...هوًل   خٓ يل.)ًٓخنييل.  خو
 ٕيايىى،.فىى .   يىى،. فىىومٍ.و.  ىى ًٕ ج.ًل ٓ ٕ واىى،.ا،.ًلاىى ٕي.فىى . لقيىى .ف وليىى،.ًل ٕٓ.ًلاشىى .ًل ىىو ٕٓو

 ًلًٓخني،..

.

.

.
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براهيمماطف  َراسة) -ٛ  (ٕ٘ٔٓ، وا 
ٍ.ًلقًوص،.ًل ولي،.هو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .و. ٜ".بْنوان ٕ،. ن..جٓو ًٕ ،.لول،. و  ،..–ت ٓ

ًٖصٕ. ٍٕ..–ً وورَ.ًلج ٕٝ.ًلاوي  ."ف
ٕ جيىوَ.ًل  ى خٓ ،.فى . ٜىو،..إلك هَفت الَراسة  ٕهىو.هوايىول.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىا . قيىي،.ًلا ت

ٍ.ًل  نو وَ.ًل لو اي،. . ن..جٓو
.:من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 

ٕيٌ. ىىىىٓ،ىل. فيلًل ىىىى. ىىىىٓ ،.ًل  نو ىىىىىوَ. ٜىىىى. نىىىى.. يفيىىىى،.ً ىىىى خًٓ،.) شىىىىغن .ًل ٜىىىىىو،(ًلجٓٓ.ٜو
ي..وًلٔي.   خٓ ا.،ًل لو اي يجٓول.و وا،..ىٔف ي،. لو اي،ن..وهخٛوم ًو ٙ..ىل.ًل  ٜ ،.يٓو

ٕه،. نى..ٛنىٌ.ًل  ىو ٍٓ. ىل..ىل.وَ.ايو ًل.ىٓخونف . ٍٕه.هشىخوًٙل ٜو،ن. ىو.يجاى ن.وهىًٔ. تىٕ.خاى
ي. .ًلقًوص،.ًل ولي،...ىوًٕٓٝ.ًلو َ.ًول أخٕ.ف .وطي.ىل.يٓو

 (:ٕٕٔٓ)الرشيَي، َراسة -ٜ
ٍٕ.".بْنكككوان .ًرفوىىىوًّل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًل لو ىىىا،. نىىى..ًل ًوفىىى . ىىىب. ًو ىىىٓ..ه ٜ ىىى، ىىىٓس. ىىىٓ

ٕ وَ.ًل  ىوه ،.ًل و ىى،..–.ًولقيىوٗ.ًل   نقى،.اولقي ىى،.ًل وٓلى،.لىىألًٓوَ.ًل وليى، ًٕ ى،. يًٓ يىى،.فى .شىى ٓ
 .ًل وي ي،"

ٍٕ.ًل  ..إل هَفت الَراسة  ٕل. نى.. ىٓس. ىٓ ٕو يىًل لو ىاي،.ًر.ًأل ٜ ى، ى ،. نى..ًل ًوفى . ىب.ل  
ٕيٕ.ًل لو اي،.ًلٓولي،..ًورفووّ. ًو ٓ.ًلقيوٗ .ًل   نق،.اولقي ،.ًل وٓل،.وفقو.ل  وييٕ.ًل قو

.:من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
ٕو يىىًل لو ىىاي،.ًرًل  نو ىىوَ.. ٜىى،ل.ى ٍٕ. نىى..ًل ًوفىى . ىىب. ًو ىىٓ.ًلقيىىوٗ.ل   .ًورفوىىوّ،. ىىوٓ

اي ىَ.ًل  ىوصج.ىٔ..ن،.وفقو.ل  وييٕ.ًل لو ا،.ًلٓولي،ًل   نق،.اولقي ،.ًل وٓل،.ًلخوو،.اوألًٓوَ.ًل ولي
ٕ وَ.ًل  وه ،.ًل وي ي،. قو،.اقيوٗ.ًل ٛنواوَ.ا قًٕٓ.ًلقي،.ى ًل  جن،.ااون.و قو،..ًألوني،ل.ًلش

ًٕطىوَ. ٍٕا قٓي،.ًلوتوص .ًل ى . ىٓ ،.ًف  ًَٕ.ًلقي ى،.ًل وٓلى،ن.  ىو.  قيىٓ..ًرًٓ ل لٓيىٓ. يو ىوَ.ً ى ت و
ٕي .ًر ىى لقو ن.فطىى ،. ٕٚ.ًرل فىىوٜ.ااىىو.ل ىى.. ىىو ًَٕ.ًل وليىى،.اغىى ٕهىىو ىىل..اقيىىوٗ.ًر ىى ت و .ىٜاو

.لج يب.ًلل واوَ.ًل  .  ٛنٌ. يو وَ.ًلقي ،.ًل وٓل،.

 (:ٕٕٔٓ، )المطيريَراسة -ٓٔ
. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.".بْنوان ٕو ي،ٕٓو ف . ل يل. يوٗ. خوٕٛ.ًرص  ول.ف ..ًرل  

ًٕ ،. يًٓ ي،.–.ًلا و .ًل وي ي، ٓ". 
ٕل. ن..خووصٙ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل  ..إل هَفت الَراسة  ٕو ي،ن   ل.ليىُ..ًرل  

ٕ ،.ف . قٓي،.ًل  نو وَ.ًو   وٗ.ٔل . ن.. يوٗ. خوٕٛ.ًرص  ول.لٓس.ًلا و .ًل وي ي،..  ًل 
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.:من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
 لخوىىىىىىىىىوصٙ. ٜىىىىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىىىىوَ.ًل لو ىىىىىىىىىاي،..ىلوىىىىىىىىىوصي، ىىىىىىىىىأتيٕ.ٔو.ٓرلىىىىىىىىى،..وجىىىىىىىىىٓو

ٕو ي،  .لٓس.ًلا و .ًل وي ي،ٕ.ًرص  ول.)ًل و يَ.ًل  ص،ن.ًلٓ ،(.ف . يوٗ. خوًٛرل  
 واىى،.لىى ٜ،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ه.وجىىٓو ٕ ٕو يىى،تىىٕ. ايىىٕ.لطىىًواٛ.ًل ٖيىىوٍٓ..ًرل   فىى .

.. وتو ي،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،

 (:َٕٕٔٓراسة )الْبيَي،  -ٔٔ
ٕهو. ن..فو ني،.  ني،.هًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل لو ا،.و.. خوٕٛ.ً  خًٓ،. ٜ،".بْنوان ت

ٕٓل"ًل ٓ ي .ف .  .ًأل
ًٖيىىو.و ىىنايوَ.ً ىى خًٓ،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ى.إلكك هككَفت الَراسككة  لقىىوم.ًلطىىوم. نىى.. 

ٕ يٖ. ن.. قيي،.ًل خوٕٛ.ًل وولا،.ر  خًٓ او...نًل لو ا،   ب.ًل 
.:من النَائج أهمهامجموعة  َوامت الَراسة إل و 

 هوجىىىىى. ٕ فىىىىىب.ل خىىىىىوٕٛ.ً ىىىىى خًٓ،. ٜىىىىى،.ٓو تىىىىىٕ.ٔو.ٓرلىىىىى،.ىلوىىىىىوصي،.وا  ىىىىى وس. ىىىىىو،. 
ٕج ..ًل لو اي،.ًل لو ا،. .ًل  نو وَ  ن..فو ني،.  ني،.ًل ٓ ي .ًلخو

 ٕٛهىىٔ،.ًل خىىو. ٕهىىو. نىى..هىىٔ،.ً.  فىىوَو ٕ يىىٌ.فىى .  ىى وس. أتي لىى . نىى..ًل  لفو نيىى،ن.ٔو
ٕجىىىىوَن. خىىىىوٕٛ. شىىىىغين.ًلايو ىىىىوَن. ىىىى .ًل  خىىىىوٕٛ.ىٓخىىىىون.ًلايو ىىىىوَن. خىىىىوٕٛ.ًل خ

 ًل خوٕٛ.ًلايصي،..
 ج.ًل لول.  ٜىىىى،.ًل خىىىىوٕٛ.   نىىىىى ًٕ لن لىىىىٓيُ.ًول ٛىىىىويٕ. ىىىىاي،. .ا ىىىىٓ،.ىخطىىىىوٝ.ًلاىىىى

.خنىىن.فىى .ًللًو ىىيٌ.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلىى ٜ،ن.فطىى ،. ٕيلن.ووجىىٓو  ىىل.ًف قىىوٕ..ًل  ىى  
ٖ ،.ل ٛاي .ًل ٜو،. ٍٕ.ًل  .ًل ًوٕٓ.ًل  نف،.ا ٛاي .ًل ٜ،.ىل..ًل وه َ.ًل ن ي،.ًولخا

 (:ٕٔٔٓهَاف،  أبو)َراسة -ٕٔ
ٕ وَ.".بْنوان .ًل و ن،.ف . قيي،. ٓس. فومٍ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.لٓس.ش ٖيب.ًلو ٓو  و

ٍٖ  ." ٛوٝ.غ
ٍٕ. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. نى.. ىوفيٕ.  نو ىوَ..إل الَراسة هَفت  ٕل. ن.. ىٓس. ىٓ ًل  

. ٍ.ًولٓ ،.ًول و يَ.ًل ٛنٌو   لو اي،.  ص ،ن.   يٖ.اولجٓو
 من النَائج أهمها:مجموعة .ل إَوامت الَراسة و 
 .ا،.ف . جون . لى .ل ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ٕٓو ًَٕن.ٔو ًٕ ٕ وا،.ًو خىؤ.ًلقى ًل خٛيٛ.ًول

. ل.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.)  ي،.و و ي،(  . ل.خ ن. وفيٕ.هٔ،.ًل ٜ،.لنقٕٓ.ًل ٛنٌو
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 ًٕمًَ،.ً  خًٓل.ى ًٕ ج.ًول نفىوَ.ًرج ٕ واي،. ن..ًلا طى ول. ى  ،.ًل شىغين.فى ..ا،ي ى.ًل
ٕو    .لون.لٓوتاو.ًألخٛوملنايو وَن.و شل..ًرل  

 (:ٕٔٔٓ)الجويفل، َراسة -ٖٔ
ٕ وا،.ًلًٓخني،.ف .".بْنوان . ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل لو ا،.ف . لقي .فو ني،.ًل ٕٓو

ٕل. ٕٓ ي،"..ًر   ي،ًل وو  ًأل
ٕ وا،.ًٓخني،.فو ن،..ل إهَفت الَراسة  . ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف . لقي .   لٓيٓ.ٕٓو

.من النَائج أهمها:مجموعة  ل إَوامت الَراسة و 
 واىىىى،.ًٓخنيىىىى،.فو نىىىى،لىىىى ٜ،.ل.ى ٕ .فىىىى . لقيىىىى . ٕل..ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ٕٓو فىىىى .ًل وىىىىو

ٕٓ ي،ن  و  ٓ.ًل   ،. وي،.اي ا و..ًر   ي،.ًأل
 .،ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي . . اىىويل.فىى .ٕٓو ٕ واىى،.ًٓخنيىى،.فو نىى،وجىٓو ن.و اىىيل.فى . لقيىى .

ًٕ،.هل. ًَٕ. أتي ٕ وا،.  ص ،.ًل  نو وَ.هو.ه تٕ.ًل  غي   ن..فو ني،.ًل

 :(ٕٓٔٓة )جل، َراس -ٗٔ
ًٕ ي،.".بْنوان ٕي،.ًل  ٕل.ًل جو  ل..ًألهني، ٓس.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف .ًل وو

ٍٕ"وجا،. ٜٕ.  .ًرًٓ
ٕل. نىى.. ىىٓس.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،. ىىل.ليىىُ. ناي اىىو.ًل  ..لكك إهككَفت الَراسككة   ىى

ٍٕل  ٛناوَ. ًَٕ..ًرًٓ ًٕ ٕ وا،.ًو خؤ.ًلق وصفاو.ًل خ نف،. ل. خٛيٛ.و   ل.  نو وَن.ل قو،.اٜو
.من النَائج أهمها:مجموعة  إل َوامت الَراسة و 
 ي،..ًل   خٓ ،.لٓس ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ل.ى ًٕ ٕي،.ًل  ٕل.ًل جو     ب..ًألهني،ًل وو

ٕ فىىىىب. ىىىىل.ًلفو نيىىىى،ن ٍٕىٔ.ه اىىىىو. ناىىىى .ًل يوجىىىىوَ..ا  ىىىى وس.  ي..ًرًٓ  ىىىىل.ًل  نو ىىىىوَ.ل ىىىىٓو
،.ااو وصل.ًل  ٛو ًَٕ)ًلٜو ًٕ ٕ وا،ن.ً خؤ.ًلق  .( خٛيٛن.

 و   ويىىى،.ر ىىى خًٓ،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،. نىىى...ىلوىىىوصي،ل.ه ىىىو .   ىىى،.ًَٔ.ٓرلىىى،.ى
ٕي.ًألًٓم ًَٕ)ًرًٓ ًٕ ٕ وا،ن.ً خؤ.ًلق  ..( خٛيٛن.

 (:ٜٕٓٓ)الَاية، َراسة -٘ٔ
ٍ.ه".بْنوان ًلايو وَ.ًل ولي،.ف . ٛوٝ.ًلخٓ وَ.ف .تٕ.ً  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ. ن..جٓو

ٍٖ ًٕ ،. يًٓ ي،".–. ٛوٝ.غ ٓ. 
ٍ.ًل. ٜىى،ً ىى خًٓ،..تىىٕه قيىىي،..:إلكك هككَفت الَراسككة  وَ.  نو ىىًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،. نىى..جىىٓو

ٕف،.  و وَ.و شو.،..لو ايًل   ً  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،...َ    
..من النَائج أهمها:مجموعة  ل إَوامت الَراسة و 
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 ي.ىً  خًٓ،. ٜ،..لى .  نو ىوَل.. لقي .ًلخووصٙ.ًل و ي،.لنًل  نو وَ.ًل لو اي،.يٓو
ٍ. نىىى .ًل ٖيىىىوٍٓ.جىىىٓو ًر   ىىىوٓ..وً   و يىىى،.نو  ص  اىىىو. اىىىونوَ. ىىىل.ليىىىُ.ٓ   نو ىىىًل وليىىى،ن.و

ٕهو.ف .ًلو َ.ًل  و ٌ..ن نياو  و وف
 و نيل.. ل.ًل  و وَ.ًل  . لٓ. ل.ً  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،. ن،. فومٍ.ًلل.ى .

، َراسة -ٙٔ  (:ٕٚٓٓ)قاعَو
ًٕ ،.و قيي،. ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.".بْنوان: ٕو ي،ٓ ٕ وَ.ًلفن ٛي ي،.ًرل   ًٕ ،.–ف .ًلش ٓ

"ٍٖ ٕ وَ.ًل  وه ،.ف . لوفٜوَ.غ  . ٛايقي،. ن..ًلش
ٕل. ن..ًو ب. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل  ..إل هَفت الَراسة  ٕو ي،ن   ل.ليُ. ىٓس..ًرل  

.ٍ ٍٕ.ااىىىو ىىىوفٕ. ًووىىىفوَ.ًلجىىىٓو ٕغاىىىوَ..ًور  و ىىىوَن.و ىىىٓس. ىىىوفٕ.ًلقىىىٓ ٖ ىىى،.ل نايىىى،.لوجىىىوَ.و ًل 
ًَٕ.ًل   ولوجي،. .ًل   خٓ يلن.و ٔل . ٓس. ًو ا او.لن ٛو

..من النَائج أهمها:مجموعة  إل َوامت الَراسة و 
 .ٕو يىىى، ٜىىى،.لىىىٓس ٍٕ..ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل   لوجىىىوَ..ل ناىىى .ًل وفيىىى،.ًور  و يىىىوًَلقىىىٓ

ٕغاوَ.ًل   خٓ يل.  و
 فىى . ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.و.وجىى.ٍ ٕ اىىوٛ. ويىى،.اىىيل. ىىوفٕ.خوىىوصٙ.ًلجىىٓو ٓ.   ىى،.ً

ٕو يىى، ٕ ،)ًرل   ٕو ىى،ن.ًل فىىومٍ.ًولفو نيىى،ن.ًلٓ ىى،.نًل ىى ٕ واىى،.نًل  ٍٕ.هىىٔ،.ًلىى ٜ،. نىى...(ًل و ىىٓ
ٕغاوَ.ًل     خٓ يل. ناي،.لوجوَ.و

 اىىىىىوٛ. ويىىىىى،.اىىىىىيل. ىىىىىو.و.وجىىىىى ٕ ًَٕ.ٓ.   ىىىىى،.ً ٕ جىىىىى،.ًل ٛىىىىىو ٕ وَ.ًلا فٕ.خووىىىىىي،. ًو اىىىىى،.شىىىىى
ٕغاوَ.ًل   خٓ يل.،ًل   ولوجي ٍٕ.ًل ٜ،.ًل لو اي،. ن.. ناي،.لوجوَ.و  ن.و ٓ

 (:ٕٚٓٓ)فاهل، َراسة -ٚٔ
 ٓس. أتيٕ.ًل ًو ن.ًلايصي،.ًول  ٜي ي،.ًول نو ي،.ًول   ولوجي،. ن..فو ني،. ٜ،.".بْنوان

ٕي،.ف . ٕي،.ًلي  ي،ًل  نو وَ.ًل لو اي،.لٓس.ًلا و .ًل جو ًٕ ،. يًٓ ي،".–.ًلج او ٓ. 
،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل   ولوجيىىى،. نىىى..فو نيىىىًل ًو ىىىن. لٓيىىىٓ. ىىىٓس. ىىىأتيٕ..إلككك هكككَفت الَراسكككة 

ٕي،.ًلي  ي،.ًلا و .ًل   خٓ ،.لٓس.ًل لو اي، ٕي،.ف .ًلج او ...ًل جو
.:من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 

.ىٔ.هل.لىىٓس ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،ن..لن ًو ىىن.ًل   ولوجيىى،. نىى..فو نيىى،.ىيجىىوا تىىٕ.ه.وجىىٓو
ٍٖ ٕ جيوَ..ًألجا ٍٕ.ًلًولا ٕجو او..وً   ىوِ ن..لفٜ.و شغين.ًلايو ىوَن.قٓ ٖي اىو.ًو ى  ًل  نو ىوَ.و خ

ٕ ،. ووين.ًل  نو وَ.ايل.ًلولًَٓ.ًل خ نف ..،ا اول،ن.ٓو ،.و 
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 (:َٕٙٓٓراسة )الشريف،  -ٛٔ
ٕو ي، خوٕٛ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.".بْنوان ٕل..-ًرل   ًٕ ،. ٛايقي،. ن..ًل وو ٓ

ٍٖ  ."ًل و ن،.ف . ٛوٝ.غ
ٕل. ن..ٛاي ،.ًلًل  ..إل هَفت الَراسة   ىل. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.ه خىوٕٛ.ًل ى . اىٓٓ. 

ٕو ي،.  ًرل  
.:من النَائج أهمهامجموعة .إل َوامت الَراسة و 

غيىىٕ.ًل    ىىىٓ..ًرٓخىىون خىىىوٕٛ..ن.  اىىوًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىاي، ٜىى،.ه ىىل. اىىىٓٓ.. خىىوٕٛ.وجىىٓو
ًٕ ًولايو ىىوَ.خوٛصىى،ن. فيل.فىى . ن ىى،.ًل ىىٕن.و وجيىىه.ًلايو ىىوَ.ًول  نو ىىوَ..شىى .هشىىخوٙ.ىلىى.ًل ىىٜو

ّٕ.لا،.أل  ...غيٕ. و

 (:ٕٕٓٓ، ابخطِ َراسة ) -ٜٔ
ٍٕ. ن.. فومٍ.وف ".بْنوان: لي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف .ًلا و .و لنين.ًل ًو ن.ًل وت

ٕي،. ٕٓ ي،"ًل جو  .ًأل
ٍٕ. ن.. فومٍ.وف ولي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،...إل هَفت الَراسة  ًٕ ،.ًل ًو ن.ًل وت ٓ 

.:من النَائج أهمهامجموعة  إل َوامت الَراسة و 
. ىىٓٓ. ىىل .:ن.  اىىىويىىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،ًل ًو ىىن.ًل ىىى . ىىوتٕ. نىى.. فىىومٍ.وف ول.وجىىٓو

ًٍٖلايصىىى،.ًل ليٛىىى،ن.ًل ًو ىىىن.ًل  ٜي يىىى،ن.ًل ًو ىىىن.ًل ىىىنو ي،.ل  ىىى خٓ  .ًل  نو ىىىوَن.ًل ًو ىىىن. .هجاىىى
ًٕ ج.ًللو ٌو ًٕ،. ن..ف.وا ...و ني،.هٔ،.ًل ٜ،وه .ًأل تٕ. أتي

 : األجنبيةالَراسات  -ٕ-ٕ-ٔ
 :(Srivastava & Lognathan, 2016)َراسة -ٔ

'Impact of accounting information for management decision 
making' 

ٕل. ن.. ٓسًل  ..هَفت الَراسة إل   ..ًٕٕ ًَ. أتيٕ.ً  خًٓ،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.فى .وى ب.ًلقى
  نو ىىىوَ.لنل أ ىىىٓ. ىىىل.ًل   ىىى،.اىىىيل.ًر ىىى خًٓ،.ًلف ىىىون.ًو.نفىىى .ًلا ىىىٓ.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول .فىىى .  ٜ ىىىوَ

ًَٕ.ًل  خٍٔ.ف .يًل لو ا ًٕ .وَ.ًل  ٜ هٔ،.،.ًولق
.من النَائج أهمها: مجموعة َوامت الَراسة إل و 
 . ًَٕ.هفطىىىن..ً خىىىؤ.فىىى .يىىىٕ.ر ىىى خًٓ،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي، اىيجىىىوا .ٕ.ي ىىىأتوجىىىٓو ًٕ ًلقىىى

ٕي،  .ًل  ني،.ًل ول .ف .  ٜ وَ.ًرًٓ
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 و..،يًل لو ىىاًلف ىىون.لن  نو ىىوَ. ىى خًٓ،.ًرل.ه ىىو .   ىى،. ويىى،.اىىيل.ى.ًَٕ ًٕ ٕيىى،.ً خىىؤ. ىى ىًٓ
ٕٚ.ًلىٔ.هل..ف .هٔ،.ًل  ٜ وَن.،لجو  .ي،ل لو الن  نو وَ.ً وف .ًور  خًٓ،.ًل ني،.ًل 

ٍٕ.ف ي و ٓ. ًٕٕ.ً .ًرًٓ ..،ولف  .ًَ.خؤ. 

 :Others, 2016 (Yilmaz &)َراسة  -ٕ
'The Role of Accounting Information System in Business in Terms 
of Corporate Governance and Social Responsibility of Accounting 

in Crisis Periods and a Research' 
ًل   خٓ ،.. لٓيٓ.   وس.ًل  وه ،.ًل قٓ ،. ل. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.الَراسة إل  تهَف
ٖ وَ.ًل و ن،.ف .و و ،.  ٜ وَلً.لٓس ًَٕ.ف .هو وَ.ًأل ..ًل يو
.:من النَائج أهمها مجموعة َوامت الَراسة إل و 
ٍٕ.ًل  ٜ ىوَ.. قٓ، ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًل  . ًٕٓ.اف ولي،..لى ٍٕ.رًٓ ٖيىٖ.  ىوه وَ. ايى ل  

ًٕ ي،.ىل..  ب. هو.ًل .جآو ٕ اىو.ًول غنىٌ. نياىولىُٓو ًٓ ٖ ىوَ.وً  ًل  نو ىوَ.ًل وليى،. ىوفيٕ..هل.ن.ىًٔأل
ٖ ىىوَنًر ىًٕٔ.ًل ا ىىٕ. ىىًل وتو ى،.ًول  ص ىى،.ي ىىوه،.فىى . يخفىىل..  نو ىىوَهىىٔ،.ًلهل. ىىوفٕ.  ىو..ل.ًأل

ٖ ىىى، ًٍٕر  ىىىل.ن.ليىىىُ.ه اىىىو.  ىىىل.لىىىٍٓ.هي.ه ٕيقىىى،..ًٓ ًٕ اىىىو.فىىى .ًلو ىىىَ.ًل  و ىىىٌ.واٛ ًٕ  ىىىل.وىىىيوغ،. 
.ف ول،.

 :(Bhavna & Patel, 2015)َراسة -ٖ
'Effects of accounting information system on Organizational 

Profitability' 
ٕاليىىى،.  ىىى وس. نىىى..ًل لو ىىىاي،.ًل  نو ىىىوَ. ٜىىى،. ىىىأتيٕ لٓيىىىٓ. ىىىٓس..إلككك الَراسكككة هكككَفت  .ًل

..،لن  ٜ 
.:من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
ًٕ،.ىيجوايىىىو،. لو ىىىاي،. ٜىىى،.  نو ىىىوَ..ر ىىى خًٓ،.لى  ىىىل.جًو ىىىٌ..ىًٓم.ًل  ٜ ىىىوَفىىى .ف ولىىى،. ىىىأتي

لىى . ىىل.خىى ن. خ نفىى، ٕيٕ.ًل وليىى،.ن.ٔو ٍ.ًل قىىو ًٕم. ىىل. ل ىىيل.جىىٓو ً خىىؤ.ًل ىى .   جاىىون.ل   ىىيل.ًل ىىٓ
ًَٕ.اشىى ن.هفطىىنًلقىى ٖيىىٖ. قىىوييٗ.ًألًٓمن.و  ىىاينن.ًٕ .وهىىًٔ. ىىو.ي ىىوه،.نًل  ىىو  َ.ًل وليىى،ًٓم.ه.و  
..ٕالي،.ًل  ٜ ،.ٖيوٍٓف .
.
.
.
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ٗ- .، ًٕ ٓ(Pretorius & Others, 2014):.
Adoption of Accounting Information Systems in an Organization 

in South Africa 
ًألهًٓل.ف . لقي ..  ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.،ً  خًٓ أتيٕ. لٓيٓ. ٓس..إل  الَراسة هَفت
.ٍ ٕيقيولًل  شٓو .هف ٕ ،.ًل لو ا،.ف .ج ٌو ًل ًو ن.ًل  ٜي يى،.ًل ى .و.ًل ًو ن.ًرج  و ي،.و لٓيٓ..نش
...ً  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي، وتٕ. ن..

.من النَائج أهمها: مجموعة إل َوامت الَراسة و 
 ٕو يىىى،ً ىىى خًٓ،.ل.ى و  ىىىاين..لن غييىىىٕ.جٓيىىىًٓ،..يجنىىىٌ.ً جوهىىىو،.. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

 . ل يل.ًر  وجي،.ًول  ني،و..  ن.ًل   خٓ يل
 ىىىىىأتيٕ. اوشىىىىىٕ.ل .  نىىىىى..  ن)فو نيىىىىى،(. ٜىىىىى،.ًل ًو ىىىىىن.ًل  ٜي يىىىىى،.و.ن ًو ىىىىىن.ًرج  و يىىىىى،.وجىىىىىٓو

ٕ وًَل قاون.  ايو،.ًٓخن. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.هل.ً  خًٓ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،ن.و. ...ش

  (Saeidi & Prasad, 2014):َراسة -5

'Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Organizational 
Performance: A case Study of TATA Consultancy Services (TCS) – 

India' 
 ىىأتيٕ.ه ٜ ى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىاي،. نىى..ًألًٓم.ًل  ٜي ىى .. لٓيىىٓ. ىٓس.هكَفت الَراسككة إلكك : 
ٕي،.ف  ..(TCS) و و.لنخٓ وَ.ًر  شو

.:من النَائج أهمها مجموعة الَراسة إل َوامت و 
 ف .. أتيٕ.ىيجوايو،. ن..ًألًٓم.ًل  ٜي  ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ل.ل ٜ،.ى(TCS).. 
 ف ..ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًوألًٓم.ًل  ٜي  .ٓ.   ،. ا ،.ايل. ٜ،و.وج(TCS.) 
 .ًل  نو وَ.ًل لو اي،.،.ًألًٓم.ًل ول .ًل و،.لن  ٜ ،.و ٜ وجٓ.   ،.ًَٔ.ٓرل،.ىلووصي،.ايل

..،ًلف ول

 (:Sajady & Others, 2008َراسة ) -ٙ
'Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information 

Systems' 
ًٕم.ًل ىولييل..، لو ىاي،. ىل.وجاى قيي،.فو ني،. ٜ،.ًل  نو ىوَ.ًل: إل هَفت الَراسة   ٜىٕ.ًل ىٓ

ٕ وَ.ًل  جن،.ف . و .347ف .) ٕ ،.و و ي،. ل.ًلش ًٕ (.ش ًٕل.ًألو ...ًل ولي،.ف .ٛا
 :من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
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ٕ وَ.ا  ىىى وس.جيىىٓى  اىىىو.  ىىو ٓ. نىىى..ً .و..نل. ٛايىى . ٜىىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىىاي،.فىى .هىىىٔ،.ًلشىى
ٕي.ًل ولي، ًَٕ. ل. ان. ٓي ًٕ ٕ واى،..ى اوفط ،. ل..ن ل يل.  ني،.ً خؤ.ًلق   و ٓ. ن.. ل يل.ًل

ٕيٕ.ًل ولي،. ٍ.ًل قو .ًلًٓخني،.وجٓو

 (:Ismail & King, 2007َراسة ) -ٚ
'Factors influencing the alignment of accounting information 
systems in small and medium sized Malaysian manufacturing 

firms' 
ٕل. نىىىى..ًل ًو ىىىىن.ًل ىىىى . ىىىىوتٕ. نىىىى..ً ىىىى خًٓ،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.:.ًل  .إلكككك هككككَفت الَراسككككة   ىىىى

ٖيوًل لو اي،.ف .ًل وو ب. ٍٕ.ًللج،.ف . ولي ..  و ٛ،.ووغي
 :من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
ٕاٛ.ًل  نو وَ. ىل..ه ٜ ،ل.ى   ىو..ًوأل ىفن.ًأل نى.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.   ن.اش ن. ٓف .ي

ٕ وَ. نى.. لقيى . ٕ وَ.هن.  ىو.ههىًٓفا،ي و ٓ.ًل و نيل.ف .ًلشى ل.ً ى خًٓ،.هىٔ،.ًلى ٜ،.ي  ىل.ًلشى
   نو وَ.ٓ يق،.لنو ورَ.ًلل و ي،.ًَٔ.ًل   ،..ى ٛوم ل.

 (:Nikolaou, 2000)َراسة  -ٛ
'A contingency model of perceived effectiveness in accounting 

information systems: Organizational coordination and control 
effects' 

ٕجى،. ًوفى . وى ي،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.: إلك هَفت الَراسة  ًخ اىوٕ.ًل   ى،.اىيل.  و ىن.ًلى ٜ،.ٓو
ٕ وا،.ًل  ٜي يى،.ًل و جى،. ىل. ىًٓخن.ًل  نو ىوَ.اىيل. ًل لو اي،.ًل   و ن،. ب.  ٛناوَ.ًل   ي .ًول

ٕ ىى ي،.ًل  ٜي يىى،. يفيىى،.ًول ًٕمًَ ىىٓس.ً ىى خًٓ،.و.ًل جىىورَ.ًلٜو و ًو ىىٓ.ًل  و ىىن.وفو نيىى،.هىىٔ،..ىجىى
ًٕ ىىى،ًل.َو ىىىٓ.ً   ىىىٓ..ًلىىى ٜ، ٖ ىىىَ. نىىى.. ي ىىى،. شىىىًوصي،.   تىىىن..ه ىىىنٌو نىىى...ٓ ًر ىىى او ،.ليىىىُ.و

ًٕ ٌ.ًل ول .ف .) ٕي ي،(.  ٜ ،.600اول  ..ه 
 :من النَائج أهمها مجموعة إل َوامت الَراسة و 
ٕ واىى،.ًل  ٜي يىى،.يخنىى . ٜو ىىو،.ل.ًل ٛىىوا .اىىيل. وىى ي،.ًل ٜىىو،.و  ٛناىىوَ.ًل   ىىي .ى . لو ىىايو،..ًول

ٕ واىى،.ًول .   ىىوٓل.ًرهو..نً تىىٕ. جولىىو،. ٕي. نىى..  ٛناىىوَ.ًل   ىىي .ًل  ٜي ىى .ًلىىًٓخن .لىىه.ًتىىٕ.جىىوه
ل.ًل ٛىىوا .اىىيل. وىى ي،.ًل ٜىىو،.وهىىٔ،.ًل  ٛناىىوَ.ه  ىىٓ. وىى ي،.ًلىى ٜ،ن.  ىىو..ًلىىٔي.يجىىٌ.ً ىى يفوو،

ٕي.ف . ٕ وا،.و..ى ٛومي ا،.اش ن.جوه .ٓ ،.ًل  نو وَ..ً ٛاوٝ.افو ني،.ًل
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 الَْميق عم  الَراسات السابقة:  -ٖ-ٕ-ٔ
ٕٚ. ٓا ًٕ وَ.ًل واق،. .  .  :ًل.نلًٜلٓ
 ٜىى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. ىىل. ىٍٓ.جًو ىٌ. ىىت ،:.ى . ًٕ ىوَ.ًل ىواق،. ىىٓ.  وولىَ. وطىٝو ل.ًلٓ

. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ....ن. ٍٕ.ه قيىىي،. ٜىى،....ن.فو نيىى،. ٜىى،....ن.ٕٓو تىىٕ.ًلىى ٜ،....ن.ًل ًو ىىن.ًل ىىوت
.، ًٕ ًَٕ. ل.ٓ ٕس.ه.ىل....ن.ًل ..وهًٔ.ي   .ًخ  ل.ًل  غي .خ

 وَ.ًل واق،. ٓ.ى ًٕ ٕيَل.ًلٓ ٕٓل.: تن ٍٓ.انًٓل..ف .هج ًٕ ًأل ًٖصٕن.ًل  ٖيون.ًلا ٓن.ًلج ..ن. ولي
.، ًٕ ٕس.ه.ىل.وهًٔ.ي   .ًخ  ل.ف .ًلايص،. ل.ٓ  خ

 وَ.ًل واق،. ٓ.ى ًٕ ٕيَل.ًلٓ ٕ وَ ن.. ج   وَ.   و ،. تن.هج ٕ وَ..:.ا و ن.ش ٕونن.شى ا 
 .  وه ،ن. وو ب

 ىوَ.ًل ىىواق،. ىىٓ.ى ًٕ ٕيىىَل.ًلٓ ٖ  يىى،. خ نفىى،.هج .ًَٕ  ىىو،.ًل.ىلىى..7111 ىىو،.ًل   ىٓ. ىىل..نفى .ف ىى
ٖ  ي،.ًولٍٓ..ن.ول،. ج7103ٕ .،ٕ  ف .ف 

 ..وَ.ًل واق،. ن ًٕ  .(ًر  ايول) ف او.ف .ج ب.ًلايو وَ.ًألًٍٓل،.    ٓ.ج يب.ًلٓ

ٕغ،.  نىى..و. ٕ ىىو،. ىىل.. ىىوًلىى ًٕ ىىوَ.ٔ   ىىٓ.ً ىى فوٓ. ىىل..ولىىُال.ًله.ر .ًل ىىواق،ن.ىًخ  فىىوَ.اىىيل.ًلٓ
ًٕ وَ..ٛ ٝ. ن.ًر   : ًلًل واق،.ًو   اٛ.ًلٓ
 ًٕمى ..ت ٕف ه. ل.ًل وطٝو ٖيوٍٓ.   ٍٕ.و ًٕ  ه.وهو. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،..ًأل و  ف  .لٓ
 ه..اوً   ول.ا  ًٕ ٕي.لٓ    ٓ.  ويل.ًلجو ٌ.ًل ٜ
 ه..،ًلخوو  ٓ.ى ًٓٓ.هًٓوَ.ج ب.ًلايو وَ..ياوًر   وٓ. ن  ًٕ  آ

 ما يميز هذ  الَراسة عن الَراسات السابقة:  -ٗ-ٕ-ٔ

ًٕ ىىىوَ.ًل ىىىواق،. ًٕٚ.ًلٓ ًٕ ىىى،.ً:.ي  ىىىل.ًلقىىىونا ىىىٓ.ً ىىى   ًٕ ىىىوَ.هل. ىىىو.ي يىىىٖ.ًلٓ للوليىىى،. ىىىل.ًلٓ
 :ًل واق،. و.يأ  

 ى ًٕ ٕ .لاو.ف .ًلٓ ًَٕ.جٓيٍٓ.ل،.ي ،.ًل ٛ ً  خًٓ،..َ   ش)وَ.ًل واق، او.ًش  نَ. ن..  غي
ٕو ي،( ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،. ..ولُال ٌ. ن،.ًلن.ًرل  

 ى،ن. ىل.ليىُ.ًلاي ًٕ ٕس.ااىىو.ًلٓ ًٕ ىوَ.ًل ن يىى،.لىون. ٜىى،.ه.ىٔصىى،.ًل ى . جى ٕ،.فى .ًلٓ ل.ه ىو . ىىٓ
ٕو ي،.ًل  نو وَ.ًل لو اي، ٕي،.ًلي  يى،ف ..ًرل    ىه.ر.ي  ىل.إاشى ن. ىو،ن.و ىل.ه ىو.ف.ًلج او

ٕس.ا يىىًٓ،. ىىل.ًلايصىى،.ًل لنيىى،ًر   ىىوٓ. ًٕ ىىوَ.ًل ىى . جىى لىى  نىى..  ىىوصج.ًلٓ ًٕ،.رخىى  ل..ن.ٔو  ٜىى
ًَٕ. ل.انٓ.  خٕ..ن.ىل.ًل ًو ن.ًول وت

 .ن، ًٕ ٕي،.ًولا و ....ن ل.ليُ. ج  ب.ًلٓ ٕ وَ.ًل جو ًٕ وَ.ًل واق،. ن..ًلش َٖ.ًلٓ  ٕ .فقٓ. 
ًٕ ى،او ى ت وم. ٓ(Srivastava & Lognathan, 2016)..ًل ى . ى،. ٛايقاىو.فى .  ٜ ىوَ.و
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ٕجوَ. ٜىىى،.ًلا ٓيىىى،.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول  َٖ. نىىى..ً ىىى خًٓ،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،) خ ٕ ىىى ن.ًول ىىى .
ًَٕ.ف .  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول .ف .و ب.ًل.نًل  نو وَ.ًل لو اي،( ًٕ  ق

 ىى ٕ ىىٖ. نىى.ه   ًٕ ىى،.ًللوليىى،.فإ اىىو.  ٕل. نىى..ًل شىى  َ.ًل ىى . لىىٓ. ىىل.فو نيىى،.ًل  ..و.ًلٓ  ٜىىى،. ىى
ٕو ي،.ًل  نو وَ.ًل لو اي، ٕيى،.ًلي  يى،.ًل   خٓ ،.لٓس.ًلجو  وَ.ًألهنيى،.فى .ًرل   ن.ًلج او

ٍ. ولي،. فيٍٓ.ل   خٓ ياو.اغي،  .ًلووون.ىل..  نو وَ. لو اي،.ًَٔ.جٓو
 
.

.

.

.



 

.

.

.

.

.

.

.

.

 نظككككككككككم المْمومككككككككككات الم اسككككككككككبيةالفاككككككككككل اليككككككككككاني:  -ٕ
 .فاعميَها(اإللكَرونية)طبيَْها، مشكالَها، 

 اإللكَرونية. الم اسبية المْمومات نظم طبيْة  -ٔ-ٕ
 اإللكَرونية.  الم اسبية المْمومات نظم اسَخَام مشكالت      -ٕ-ٕ
 اإللكَرونية. الم اسبية المْمومات نظم فاعمية  -ٖ-ٕ
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 :المقَمة
ٕ،..ًولىٔين.فى .ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،ًلقنىٌ.ًل ىواٚ.،.ا تواى،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي.   ٓ . اىٓو

ٖيىىب.ً ن.ل  نو ىىوًَ.،اىىٔ ىىن.ًألشىىخوٙ.ًلىىٔيل.لاىى،.   ىى،.ا.ىلىى..ناو  ٜىىو،.ل  نو ىىوَيقىىو،.اطىى .و و
يوىىىوو. ٕٓ،.ل ىىىن.  و ىىىاًل.،ًل  يىىىول يفيىىى،.و.ا.لاوً  ىىىوصل..ا ىىىو.يىىى  م،. ىىىب.ٛاي ىىى،.ًأل  ىىىونن. ا، ىىى.فىىى ًولٜو
ٕٓ.  ا،ن.ًل  ًٕل ٓ. نياو.   .  .و.و ن،.ىل.. ن.ف ٕيى،.ن.ل  ىايًل  ى خٓ ،.لاىو.ًألٛ ن.هًٓم.ًأل  ىون.ًرًٓ
ًَٕن.وهيطو،.لًل خ نف،.ًل   ويوَ.ف  ًٕ ٕشيٓ.ً خؤ.ًلق ٍٕ.جو  ىنل ،. ن..ًلًو ىب.ًل ىول .لنن.و  ،.اوىو

..ووٓ ،.

ٕ اٛ.ههىىًٓفاو. لقيىى .فىى .  ٜ ىى،.هي. جىىوّ.لوأل... ٍٕ.يىى ًَٕ.وفو نيىى،.ا ىى  ،.ه و ىىي،.اوىىو ًٕ .ًلقىى
ًَٕ.ً خىىؤ.لوه.ًل  خىىٍٔن ًٕ ٕ اٛ.ًل ىىني ،.ًلقىى ٕي،.ًل  نو ىىوَ.ا ىىوفٕ. ىى ٕو ىٔ..ًل  و ىىٌن.ًلو ىىَ.فىى .ًلطىى

ًَٕ. ىل.ًل تيىٕ.هخفىو .ه ىاوٌ.هى،ه. ىل.ًل  ص ى،.ًل  نو وَ. ًوفٕ. ٓ،.له ًٕ ٕيى،ن.ًلقى .ًولقوىٕو.ًرًٓ
ٖ وَ.ف  ٕ وا،ن.ًل خٛيٛي،ن.ًل ًو .ًألًٓم..و قيي،.ًول

ٕي. ىىل.لىىًٔ.فإ ىىه... ٕو .  نو ىىوَ. ٜىى،. نىى..ه  ولاىىو.هًٓم.ًألهنيىى،.فىى ًلجو  ىىوَ..    ىىٓ.هل.ًلطىى
ٍٕ.   ،.ول،نف  . ًل  ص ى،ن.ا ىو..ًول  نفى،.ًولو َ.اول و ي،.ًل  نو وَن. ل.ًل يوجو او. وفيٕ. ن..اولقٓ
ٍٕ.ووور،.ىل..  ناون. جون.ف .ٕيوٍٓ. ل.ىليه.   .. و.ىل.. ون.هل.ًلجو  وَ.هٔ،.  ل .ي . .ًلوىًٓ

..ههًٓفاو. لقي و..ٔل .ف 

.ي،:ول ًل قوٛ.ًل.ًلفونوي ط ل.

ٕو ي،..ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،.ٛاي ، :ٔ-ٕ .ًرل  
ٕو ي،...ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،.ً  خًٓ،. ش  َ: ٕ-ٕ .ًرل  
ٕو ي،..ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ،.فو ني،: ٖ-ٕ .ًرل  

.
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 طبيْة نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية -ٔ-ٕ

 :مفهوم نظم المْمومات  -ٔ-ٔ-ٕ
ًٕاٛى،. ىب.ا طىاو.ًلىا ٚن.ًول ى .  ى ..ىلى..ل. ٕ .ي .... ًل ٜو،.اأ ه." ج و ،. ل.ًل  ووٕ.ًل  

.(ٖٔ، ٕٛٓٓ)أبو خهرة، وعشيش،  لقي .هٓل.  يل".

ٕي،.ًولليى،ن.ًل ى .   ىن.  ىو،. نى.. ٕ .وي .... ل. ٜو،.ًل  نو وَ.اأ ه." ج و ،. ل.ًل  ووٕ.ًلاش
ًٕٚ. لىىٍٓٓن. ج يىىب.ًلايو ىىوَن.و  ولج اىىون.و لنيناىىون.و اويااىىو.ٛاقىىو،.ل ًٕمًَ. ق  ىى،.ألغىى جىى قًو ىىٓ.وً 

ٕيلن. نى..شى ن.  نو ىوَ.  و ىا،. ًَٕن.ًول  ى فيٓيل.ًلخى ًٕ ٕٚ.ه ول او.لناولتيلن.ووىو   .ًلقى اغ
.(ٕٛ، ٕٛٓٓ)قنَيمجي، والجنابي، و فيٍٓ".

ٍٕ. ىل.هيطو،.ل. ٕ .وي .... ًٕاٛى،. ىب.ا طىاو.ًلىا ٚن.ًول ى .اأ ىه. اىو  ج و ى،. ىل.ًل  ووىٕ.ًل  
ٖي  اون.و  ولجًَلايو و. قو،.اج ب ٕجو .هو)اون.و خ ٖيب.او(ً     نو وَ. و.ي  ج. ل.ٔل . ل.ن.و و

ًٕٕ..ىل..   خٓ ياون ٕٚ.ٓ ،.و و ،.ًلق ٕ وا،نن.ًَاغ ًٕم.ًول و نيل.ف .فط ،. ل..ًول   و ٍٓ.ًل ٓ
.ًل وطىىو وَ.ًَن.ًل شىى  نيىىلن.و ،  ٜ ىىًل   ىىي ن.ًولىى ل ،.اول .هوىى ول. شىىومًون.ل  قىىٍٓن.و وىىٕو

.(& Laudon,  Laudon  (45 ,2014.جٓيٓ،

ٕول.ه ه.هف ٕ .ي .و.... ٓخولاون.لج ب.  ٜ ،.و ين،.هخ ٖي اىون.و  ولج اىون.ًلايو وَن.وً  ٕ اىون..و خ ًٓ وً 
ٕ وا،. نياون.و ووين. و.ي  ج. ل.ٔل . ل.  نو وَ.ىل..   خٓ ياو  ,Pretorius & Others).ًول

2014, 127)...

ٕيفىىوَ.ًل ىىواق،.ل ٜىىو.... ..،.ًل  نو ىىوَول. ٜىىى.:ًلقىىون.ًلاولىىُ.ىلىى.يىىٔهٌ..ن،.ًل  نو ىىوَو ىىل.ًل  
ًٕاٛىى،. ىب.ا طىاون. ٍٕ. ىل. ج و ىى،. ىل.ًل  ووىٕ.ًل   ٕ ىىٌ..ًل ىى .   ىن.  ىو،.و. اىو اشىى ن.   ى ن.و 

وصلوفقو،.ر ي. ج و ،. ل.ًلٜو ًٕمًَ. لٍٓٓن.ط ل. ٛو . لٓٓن.ل ٓو    تىن.اج ىب.ًلايو ىوَن..نج
ٖي او ٕجو اوو  جيناون.و خ ل   ى،.نو ىوَ. فيىٍٓ.لنجاىوَ.ًَٔ.ً  .ىلى.ل  لىون..ونن.و  ولج اىن.ًو  

يووناول  ٜ ،ن. ٕٚ.ًل..ًولو َ.ًل  و ىٌ. ص،ناولش ن.ًل .ىليا،هٔ،.ًل  نو وَ..وً    ىو ٍٓ.فى .اغى
ًَٕن.و  اين.ً ٓ ي،ن.و ف ين.  نيوَ. ًٕ وصله خؤ.ًلق ٕي،.ًٓم.ًلٜو .ًل خ نف،..ًرًٓ

 :ةمفهوم نظم المْمومات الم اسبي  -ٕ-ٔ-ٕ
ٍٕ ج و ،.ًلو وصن.ًل  .   ل.ه ه.ًل ٜو،.ًل لو ا .ل.ٕ .  .. .نو شىغين.نًل  ٜ ،. ىل. ج يىب.ىًٓ

ٕي،. ىىىل.  يجىىى،. ٕو ٕيىىىٕ.ًلايو ىىىوَ.ًلطىىى ًٕفاو.ًل ىىى .  ىىىَ.ا وجيااىىىو..ًأل  ىىىونو ق شىىى ويشىىى  ن.ًل ٜىىىو،..وً 
ًٕمًًَورًل ىج َن.و.ًل لو ا . ن.. ج و ،. ل.ًل  ىؤِن. ن.ًولو ىوصن.ًل  ى خٓ ،.فى .  ىجين.جى
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ٕيٕ. .ًأللىىىًُٓو نخىىىيٙ. ٕطىىىاو.فىىى .شىىى ن. قىىىو ٍٕن.و..ىلىىى.ل قىىىٓي او..نٍفيىىىًٓل وليىىى،ن.و  ًلجاىىىوَ.ًرًٓ
ٕجي،.ًل ا  ،.اأ  ون.ًل  ٜ ، ًٕٚ.ً خؤ.نًلخو ًَٕ.ألغ ًٕ  (ٚ٘، ٕٔٓٓ )لْماري،..ًل خ نف،.ًلق

ٕس.ًلىىىا ٚ... ٕيلىىىٓ.  و ىىىوَ.  ٜىىىي،.ه.ي  اىىىٕ ٜىىىو،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىا .هل.ويىىى ن.يخىىى ٙ.ىًٓ
ًَٕن. ًٕ .ىلىى.اج ىىبن.و اويىىٌن.و  ولجىى،ن.و لنيىىنن.و ووىىين.ًل  نو ىىوَ.ًل وليىى،.ًل  ص ىى،.ر خىىؤ.ًلقىى

ًٕل ٕجي،.ًألٛ ٕيل(ًلخو ٍٕ.ن) ولجاوَ.ًلل و ي،.ًولًٓص يل.ًول   ت  ًٓ وسيمكن،  ،.)موسكوف، ٜ ًل .وً 
ٕٓٓ٘ ،ٕ٘)..

ٕي،.ًول وٓيىى،هخىىٕ.ه ىىه..هفىىٕ .  ىىو.  ... ٕٓ.ًلاشىى ج ىىب.ًلايو ىىوَ..ىلىى.ًل ىى . اىىٓل..ن" ج و ىى،. ىىل.ًل ىىًو
ٕهو.اش ن.  نو وَ..ه شٛ،ًر  ووٓي،.ًل   نق،.اج يب.    خٓ ياون..ىل.ًل  ٜ ،ن.و  ولج او.و وفي

ًَٕ.ًل خ نف،"..ًألل و،.ىوًٕٓل   ي ا،. ل. ًٕ .(ٖٗ٘، ٜٕٓٓ)ميَ ، ن.ًو خؤ.ًلق

 مفهوم نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية:  -ٖ-ٔ-ٕ
ٕو يىىىى،ًر.،ًل لو ىىىىاي. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَل. ىىىىٕ .  .... ٍٕ. ىىىىل. ج و ىىىى،. ىىىىل.ًلىىىى ٜ،ن.اأ اىىىىو..ل   " اىىىىو
ًٕمًًَور ٍٖن.جىى ٕو يىى،.ًوألجاىى ًٕٓن.ًرل   .ن،ن.ااىىٓل. جايىىٖ.ًلايو ىىوَ  ٜ ىىًل ىى .   ىىن.ًٓخىىن.ًل.ًوألفىى

ٍٕنو ىىىىىىىوفيٕ.ًل  نو ىىىىىىىوَ.ًل ىىىىىىى . ل وجاىىىىىىىو. ٕسنًولجاىىىىىىىوَ..ًرًٓ ًَٕ.أفىىىىىىى .شىىىىىىى.ًألخىىىىىىى ًٕ ل.ً خىىىىىىىؤ.ًلقىىىىىىى
ٕي، .( ٘ٙ، ٕٔٔٓ)رممي، ".ًرًٓ

ٕ  .لن  نو وَ.ًٓخن.ًل ه ه.ل.هيطو،. ٕ .وي ... .ى  و يوَ،ن.ي  ول. ل. ج و ،. ل. ٜ  ٜو،.ف
ٕي،.  ىىىوول،. ىىىل. ىىىوفيٕ.ًل  نو ىىىوَ.نليىىى،ن ًل ىىى .يىىى ،.ًللوىىىون. نياىىىو. ىىىل. شىىىغين.ًلايو ىىىوَ..نواشىىى

لىىىىىىى .ل  ىىىىىىىو ٍٓ.ًلفصىىىىىىىوَ.ًل خ نفىىىىىىى، ٕيخيىىىىىىى،ن.ٔو ٕ واىىىىىىى،.نفىىىىىىى .  نيىىىىىىىوَ.ًل خٛىىىىىىىيٛ.نًل و ًو خىىىىىىىؤ..نًول
.ًَٕ ًٕ .(ٛٓٔ ،ٖٕٔٓ)الشنطي، ًلق

 :ًل  .ِو    ي  ل.ً.ًل واق،.وَٕيفًل  . لو...
ٖم.،.ي  إ ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ايل.ى (0 ٕ  (و،.ه و ي.ً،.ج ٕي، ل. ٜ،.ًل  نو وَ..ن) ٜو،.ف  .ًرًٓ
ٕو ي،. ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ايل.ى (7 ٕي،،.ًرل   .ي  ول. ل. ج و ،. ل.ًل  ووٕ.ًل وٓي،ن.ًولاش

ًٕا ًٕمًَ. لٍٓٓٛ،. ب.ا طاون.ًول  .   ن.وفقو،.رًل    .ج
ًٕمًًَر ج و ىىى،. ىىل.قىىو،.اي،. ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىايل.ى (6 ىىوصل(.ًول  نيوَ.جىى ل  ولجىىى،.)ٜو

 ..  نو وَ.ىل. لويناو.لًلايو وَ.
ٕيو،. ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ايل.لى (4 ًٕ،. لو .ًل وىٕٓ. ىه.ي ىٓو ا و،.ف . جوّ.ًل  ٜ ىوَن.ىٔ.ه.،.ٓو

ٖويىىٓ.ًأل و ىى  ٍٕ.ل  ٕ واىى،ن.ًل خٛىىيٛن.  نيىىوَ.فىى .  ىىو ٓهو.اول  نو ىىوَن.ًل ىى .ًرًٓ .ًو خىىؤ.ًول
ًَٕ ًٕ  ...ًلق
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 :اإللكَرونية نظم المْمومات الم اسبية هَافأ  -ٗ-ٔ-ٕ
ٕو يىى،. اىىٓل. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ. .نطىى ول. ىىٓف .ًلايو ىىوَ.ًول  نو ىىوَ.ىلىى..ه و ىىو،.ًل لو ىىاي،.ًرل  

.ٖ ًٕ ٕول.هىٓفو،.ًولىًٓ،.لن  نو ىوَ. نخوىو،..نًل خ نفى،.اول  ٜ ى،.ًأل شىٛ،و اوٓلاو.ايل.  ويلىٓٓ.ًل تيى
.(ٜٖٗ، ٜٕٓٓ)الهزايمة،  قٓي،.ًلخٓ ،.ًل اوصي،.لن   فيٓيل..ىل.ل. ٜو،.ًل  نو وَ.يآل.هف .

ٕو يىى،..،لىى ٜ،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي  ىىو.هل. .ن لقيقاىىو.ىلىى. ىى .. ًل ىى ..ًألهىىًٓل ىىل..ً،. ىىًٓٓرل  
.(ٖٖ، ٕ٘ٔٓ( )عايمي، ٖٖ، ٕٗٔٓ:) جر،   ًل.هه اوو.
 .َٕيىى، ىىوفيٕ.ًل يوجىىوَ.ًل  ىى ويو وصف.ن ىىل.ًل  نو ىىوَ.ًرًٓ ٍٕ.ٜو ٖ ىى،.ل اوشىى .فىى ن.ًل خ نفىى،.اىىوًل 

   :ن.و  او.ًل،ٜ ًل  .  ٛوي. نياو.ًل  و.. وف،.ًأل شٛ،
 .،ٕيٕ.ًل ولي،.ًل  وي ًٖ ي،ن وفيٕ.ًلقًوص،.ًول قو ٕ ٖ.ًل ول ..ًرل   قوص ،.ًلٓخنن.و وص ،.ًل 
 .ًٍٓل ني ،لن   خٓ يل. وفيٕ.ًل  نو وَ.ًل في.ًَٕ ًٕ  ..ر خؤ.ًلق
 .ًل يو وَن.، ٕ ًٕ يجيوَن.و  ًلخٛٛ.. ًٓٓوً . وفيٕ.ًل  نو وَ.ًل فيٍٓ.لوطب.ًر  
  ل  وا ،.ًل  نيوَ وفيٕ.ًل  نو.، ٖ  . يو ش ن.ا.وَ.ًل 
 .،ل قيي.، ٖ  .ًألًٓم وفيٕ.ًل  نو وَ.ًل 
 .َو ىل.تى،. ووىين.ًل  نو ىوَ..ن  نو وَ.ىل. لوين.ًلايو و.....ًَٕ ًٕ  فيٓ.فى .  نيى،.ً خىؤ.ًلقى

ن.وا   خٓ ياو..ىل.   ن.  نف،.    ،ن.وف .ًلو َ.ًل  و ٌ.أاي ٕ.و اول،ن.ووطّو
 .ًٕاٛن.ًول  و ىىنن.ًول  و ىى .اىىيل ٕ يىى،.ًل خ نفىى،. ىىل.جاىى،ن..ًأل ٜ ىى، لقيىى .ًل ىى   ىىن..ًوأل ٜ ىى،ًلف

ٕجي،. ل.جا،. ٕسًولايص،.ًلخو  .هخ
  .،وا ٕ  ،.ا و.ف .ٔل . ًو ٓ.ًلايو وَ.ٜ ًل  .هوونوفي،.لل وي،. وفيٕ.
 .ن.ًول   تنىىى،.فىىى . ٛىىىويٕ.   جىىىوَ.وخىىىٓ وَ.ههىىىًٓفاو،. ىىىل.ًل  ىىىن. نىىى.. لقيىىى .ٜ ىىىل.ًل  ي   ىىى

ٕفىب.  ى وس.و..  وف ،ن ٕاولاىوًل لوفٜ،. ن..لوى او.فى .ًل ىو ن.و ن.ًول لوفٜى،. نى..  ى وس.ه
ٕ،.هًللول ..ًألًٓم  و. ٛوي

 : الم اسبية اإللكَرونيةنظم المْمومات  أهمية  -٘-ٔ-ٕ
ٕو يىىىى،.ًل لو ىىىىاي،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.. تىىىىن  . ٖويىىىىٓ..ًأل ىىىىوًٗل وىىىىٕٓ.ًرل   ٍٕل  اول  نو ىىىىوَ..ًرًٓ

ًٕٕ..نًل  و ا، ٕيل  نيوَ.ً خؤ.ًلق ٕشيٓ.ًرًٓ    ٗ.ًل  نو وَ.ًل فو ن.ًلٔي.يلُٓ.ف .ايص،..ىٔ.نًل
ًَٕ ٕجيىىىى،.اج يىىىىب. ىىىىو.فياىىىىو. ىىىىل. ىىىىوت ا،.  ىىىى  ىىىىو..نًل  ٜ ىىىى،.ًلًٓخنيىىىى،ن.واىىىىيل.ًل  ٜ ىىىى،.ًولايصىىىى،.ًلخو

ٍٕ..ًل لو ىىىاي،ًل  نو ىىىوَ. ٖيىىىوٍٓ. ىىىٓ ٍٕفىىى . ٕ ىىى،.ًلخٛىىىٛ.ًرًٓ .يجىىىوًٓوًول يو ىىىوَ.ًلوىىىليل،ن..ن نىىى..
ٕٓهىىو. ٕجيىى،ن.ًول يوجىىوَ.ًل  ٜ ىى،.و ًو )قاسككم، ًل   ىىي .ًول  و ىىن.اىىيل.ًل ًو ىىن.ًلايصيىى،.ًلًٓخنيىى،.ًولخو

ٕٕٓٔ ،ٔٗ).
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ٕول  ل.خ ن..نف . جوّ.ًل  ٜ وَ.ه و يو،..ً،.ٓوٕ..ًل لو اي، ٜ،.ًل  نو وَ.لل.ىل..ه.ويشيٕ.هخ
)سككَينبارت، و (ٖٗ، ٜٕٓٓ)الرمككا ي، :  لقيىى . ىىو.يىىأ فىى ..هوًل  ىىوه ،.فىى . قىىٓي،.  نو ىىوَ.  ىىو ٓ

 (ٜٔ ،ٕٕٔٓ)قاسم، (ٖٙ، ٜٕٓٓرومني، 
 .،اف ولي،. ولي.ًَٕ ًٕ  و ب.ًلق
 .ط ل.ًل  ٜ ،..ًأل  ون. جوًٖ خفيٚ.  وليل 
 .ٍٕفىىىىب.ًل فىىىىوم ٖيىىىىوٍٓ. فىىىىومٍ.ًل  ٜ ىىىى،.ًل شىىىىغيني،ن. ىىىىل.خىىىى ن. لن ىىىىو نيلن..ًر  وجيىىىى، ل ىىىىيل.و

 ..و ل يل.ًلخٓ وَ.ًل قٓ ،.لن   م
 ىوصل.ًل لو ىا،ن.ًول  ويىنن.ًول  ىوي ن..هًٓم ٕصي ي،.ف .ًل  ٜ ى،ن. تىن:.ٜو وصل.ًل ًٍٕلٜو ًٓ .وً 

ل.   ىىن. ىىل.خ لاىىون.هًل ىى .يجىىٌ..ًألليىى،ف ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.ًلجيىىٓ.يقىىٓ،.لن  ٜ ىى،...ًل  نيىىوَ
ًٕمًًَور ل.خ ن. ط ي ه.و وويفه.ل وف،.ًل  نيوَن.  و يفي،.  فئهو.ط ل.ًل  ٜ ،..ج

 .،ٕف ٕ ،.اول    ًل شو

 :اإللكَرونيةمكونات نظم المْمومات الم اسبية   -ٙ-ٔ-ٕ
ٕو ي   ول. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًر ًل  .   ىن. ج   ى،.و..ن،. ل. ج و ،. ل.ًل  ووٕل  

.(.يوطلاو.0-7ًولش ن).نًل ٜو،.  ن.هٓلهل لقي .
.

 (.ٓٔ، ٕٚٓٓ)هاللي،  .ة( مكونات نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونئ-ٕالشكل)                

ٍٕٓ.ف .ًلش ٍٕ. فويني،. ن..ًل لو.ًل وي  ل. وطي .ًل  ووٕ.ًلًو .:.  ن.اوو

 األفراد

 

 

 

األجهزة 
 والمعدات

 

 

 

 

 البرمجٌات

 

 

 قواعد البٌانات

 إجراءات

 التشلٌل
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  :األفراَ )الْنار البشري( -ٔ-ٙ-ٔ-ٕ
ٕي.هه،.ي تن. ًٖم.ًل وٓيى،.ً،.مجىٖ.ًل  وٕ.ًلاش ًلىٔي.يج ىن. ٜىو،..أل ىه.لى ٜ،.ًل  نو ىوَن. ىل.ًألجى

ٕي.فىىى . ٜىىىو،.ًل  نو ىىىوَ.ًلقىىىوص،. نىىى.. ًل  نو ىىىوَ.ًل  ىىىيل. واىىىن.لن شىىىغين..وي طىىى ل.ًل  وىىىٕ.ًلاشىىى
ٕو ىى ً ىى خًٓ،.ًلل .ًرل   ٕ ول.فىى ..و ىىٌو ًٕ ج.ًلنىىٔيل.يشىى   لننىى .و وىى   .ًلىى ٜ،ن.وًوطىى  .ًلاىى

.ن.و ٛويٕ. ٜو،.ًل  نو وَ.  ني،. لنينن.و و ي،ن.و  فئ
ًٕٓ.ًل  ىصوليل. ىل.ج ىبن.  و.يشى ٕ ىٖ.ًللو ىٌن.ًوألفى  ن.هيطىو،.ًلقىوص يل. نى.. شىغين.ًل ٜىو،.فى . 

ًٕ،.ًل   خٓ يل.ًل اوصييل.لن  نو وَ.وً ..وٕول  ًٓٓ.ًلايو وَ.ف .ش ن.  يل.ل وا . ٓخ َن.وهخي
 ( ٕٗ، ٕٙٓٓ) سين، ًل  .ي  جاو.ًل ٜو،.

ٕيىىى،ل. جىىوّ.  ىىىن.ًل ٜىىو،.ًل   و ىىىن.لن  نو ىىوَ.وااىىًٔ.فىىىإ ًول ٜىىو،.ًل لو ىىىا ..ناشىى ن. ىىىو،.ًرًٓ
ٕج،..ناش ن.خوٙ ًٕٓ ن...ه و ي،و لقي .فو ني ه.ي   ٓ.آ و نيىه..نًلقىوص يل. نى..ًل  ىن.فيىه.ًألفى
ٕوٕ.فإ ه. ىل.ًل ًٕٓ.ل.ي ىول.ه.يطى ٕفى،.ًل ن يى،هىورم.ًألفى ٕجى،. ىل.ًل   ًول  نيى،.   و ىٌ. ىب..ن نى..ٓ

ًَٕ.ًألًلٔي.ي .ًأل ٕ.ههًٓفهن لقي ..وً   و ي،.ن  ٛناوَ.  ن.ًل ٜو، ٍٕ. ٛىويٕ. اىو ٕو ٖ،.طى ًٕٓ. ن فى
ٍٕ ٍٕ.  ىىىى   ًَٕ..  اىىىىو ىىىىٍٓ.جىىىىورَ. فىىىى .ن.ًل ىىىىو نيل.فىىىى .ًل ٜىىىىو،.اوىىىىو ًَٕ.ًل لو ىىىىاي،ن.ًل اىىىىو ًل اىىىىو

ًَٕ.ًللو واي، ٕي،ن.ًل او .((ٙٙ، ٜٜٛٔ)قاسم، ( نقاًل عنٗٙ، ٕٕٔٓ))سوفيان، .ًرًٓ

  المكونات الماَية(:)والمَْات  األجهزة -ٕ-ٙ-ٔ-ٕ
ٍٕ. ىىل. ج و ىى،. ىىل. ًٖمنوهىى . اىىو ًَٖ.ًل ىى .يىى ،.ً ىى خًٓ او.فىى . ٜىى،.ًل  نو ىىوَ..ًألجىى ًول جايىى

ٕو ي،نًل لو اي،. ٕ ،.رًول  .   ن.اووٕ..ًرل     : ًل.و  او.ن جوٖ. او،.هًٔ.ًل ٜو،ٍ. ش 

  اإلَخالمَْات: Bagranoff, & others, 2010, 38) ).
ٍٕ ٍٖ.و.. ىل.هى . اىو .ًل ٜىو،..ىلى..ًوألًو ىٕ.نًلايو ىوَ.ىٓخىونًَٓ.ًل ى . ىل.خ لاىو.يى ،.  ىًلًألجاى

ٕفيىى،.هيطىىو،.ًل  ىًَٓ.و  ى . ٍ،..أل اىو.ًلٛ .ًلايو ىىوَ..  ولجىى،.فى .اىول  ايو ٕن.و  ىىو ٓ،. لىىيٛ. ىو. ىىوٓ
ٕي..نًل  ًَٓو ل.هٔ،. ٍٕن. و ًٕٙ.ًأل ًٛو وَلول،.ًل فو ي ن.ًلفو ن..ن.ًلقن،.ًلطوص ن.ًلاوًٕوأل   ٓو

ٍٖ ٕي،.و..هجا .ًلجا ٕ ٖو ٕل. ن..ًل ..ًل  غ ٛ،.ًلاٛوص .ًل  

ٕس.ر ىى خًٓ او.فىى .ًل ٜىىو،. نىى.. ىىٓٓ. ىىل .وي و ىىل. فطىىين.هي. ىىل.هىىٔ،.ًل  ىىًَٓ. نىى..ًألخىى
ًَٕن.هه او ًٕٓ.ىٓخولاىون..:ًر  او ٕ ،.ًل ٛنواى،.رٓخىون.ًلايو ىوَ.ىلى..ًل ٜىو،ن.لجى،.ًلايو ىوَ.ًل ى ًل 

ٍٖ.و  ىًَٓ.ًرٓخىونن.  ىى وس.ًلٓ ى،.ًل ٛنواى،.فى .ىٓخىىون.ًلايو ىوَ.ىلى..ًل ٜىو،..ليىىُ.هل.   نفى،.هجاى
ٍٖ.و ٓٓهو..  ،. . ل.ٔل .يوتٕ. ن.. و ي،.ًألجا

.
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  قنَيمجي، والجنابي، .:اإلخراجمَْات(ٕٓٓٛ ،ٕٙٗ) 
ًِٕهى .ًلو ىىوصن.ًل ى . ىىل.خ لاىىو.يى ،.ً ًل  نو ىىوَن.اولشىى ن.ًلىٔي.يفا ىىه.  ىى خٓ  ..ٜاىوًٕو.خىى
ٕ وٌ ٕٚ.هو.ًل  ًٕٙن.ًلٛوا وَن.ًل  و وَن.ًل ٜو،.. تن.شوشوَ.ًل  ..اأ ًو او..ًأل 

  جر، .الَجهيز المركزية:مَْات و َة (ٕٓٔٗ ،ٕٕٔ) 
ٖي،.ل  ول  ٕ ٕصيٗ   إ.ولٍٓ.ًل جايٖ.ًل  ن.وهى .شىايه.ٕلن  ايىو .جى،.ًلايو ىوَ.ا تواى،.ًل وىٌ.ًلى

ٕج ،.و  فئ.  ني ىوَ.فا ..ًأل  ولناول  .ف .ج ،. ًٕ جن..ًأل ٜ ى، قو،.ا   قىو،.  ىو.ًل ٛايقيى،.ًولاى
ٖي،و.. ل ويليُ..نا   ي .ًل  نيوَ.ايل. خ نل.ًل  ًَٓ  ٕ ٕاوصيى،..لٍٓ.ًل جايٖ.ًل   ن..ًٓوصىٕ. ا

ٕجىىىىىوَن. ٕ ىىىىىو جن.و  وىىىىىن.ا خ نىىىىىل.ولىىىىىًَٓ.ًل ىىىىىٓخ َن.ًول خ ٕج ىىىىى،.و  فيىىىىىٔ.  ني ىىىىىوَ.ًلا  قىىىىىو،.ا 
ٖيل ٖي،. ن.:..ٍٓول.هٔ،.ًلولٓاو..نًول خ  ٕ .ر.ي  ل. شغين.ًل  ايو ٕ..و ل وي.ولٍٓ.ًل جايٖ.ًل 
 .ٕصي ي،ن ٍٕ.ًل ٍٕ.هًلًٔ  ٕصي ي،ن.ًلًٔ  ٖيل.ًل ًٕمٍ.فقٛ.و.ولٍٓ.ًل خ ٍٕ.ًلق  ً  ًل شًوصي،ن.ٔو
  ٛ  ًل  . قو،.اوأل  ون.ًلل واي،.ًول  ٛقي،..نولٍٓ.ًلل وٌ.ًول 
 ٕ ولٍٓ.ًل ل ،ن.ًل  . قو،.اول   ي .ًول وجيه.ًل و ن.أل  ون.ًل  ايو. 

 

 :مَْات الَخزين..
ٕجو او.  ىٓ.ًللوجى ٖيل.ًلايو ىوَ.ًول  نو ىوَ.ليى ،.ً ى  ٍٕ. ل.ًلو وصن.ًل   خٓ ،.ل خ ،.وه . او

ٖيل. و  ، ٓو ٓ.  ول..نلياوى ٖيل. ىٓو. ىٓ.  ىول.هن.ت وصاىوًو.ه ان.  ني،.ًل شغين..ن.هيٍ.ًل خ ٍ.ًل خى
ٍٕل  و ٍٓ..نٛوين،.  ايو،. وصفاو.ًل خ نف،. تن.ًل خٛيٛ..و ل..هًٓمف ..ًرًٓ ٖيل.هٜو ه،.  ىًَٓ.ًل خى
ًٕٙ ًًٕٙلوىىىىىىىىىىىىىنا،ن..ًأل ىىىىىىىىىىىىى ٕ ،)ًل  غ ٛىىىىىىىىىىىىى،(ن..ًأل ىىىىىىىىىىىىى ًًٕٙل  ،ن..ًأل ىىىىىىىىىىىىى ًًٕٙل طىىىىىىىىىىىىىغٛو .ًأل ىىىىىىىىىىىىى

ٕي،(.. .ًلطوصي،)ًلنيٖ

 :جر، .مَْات الربط (ٕٓٔٗ ،ٕٔٗ).
ٕجيىىى،.اول  ىىىًَٓ.ًل ىىى . قىىىب.ًٓخىىىن.ًل  ايىىىو ٕ ٕاىىىٛ.ًل  ىىىًَٓ.ًلخو  تىىىن...وهىىى .ًل ىىى .   ىىىن. نىىى..

ٕاٛ.اول  ايو ٕه ووي َ.جاوٖ.ًلٛو ،.غيٕ.ًل  قٛ ،ن. ٕاىٛ. خ نىل.ًل  ىًَٓ...و. وا َ.ًل ويى ،.
ٖيىى،  ٕ ٕسو.هي.و ىىين،.ه.ن ىىل.خىى ن.ًل ىىوا َ.ناولىىٍٓ.ًل جايىىٖ.ًل  ن.ل ىى..يىى ،. اىىوٓن.ًل  نو ىىوَ.هخىى

ٕاٛ.ف .ًل.هًٓوَه،.هًول  ني وَ..و   تن. .  :.ًل
 .َ ٕاٛ.اف لىىى،ًل ىىى . ىىىن.ًل  ىىىًَٓ.ًل ىىىن ي،. شىىى ن..ًأل ىىى   ووىىىي   فىىىٔ.  ىىىيل.فىىى ..هو.ن ىىى

ٕهىىون.  ىىو.ي ىىي .ً  قىىون.ًل  نو ىىوَ.ًول  ني ىىو.هو.نلولىى،.ًل فىىو ي .هو.نًلشوشىى،.هو.نًل  ايىىو ٕ َ.غي
 .. ٜو،.ًل  ايو ٕل..ً . ل.و.
 لى..ًل ٜىو،. ٓف .ًل  نو وَ.ًول  ني وَ. ووي َ.ر. ن ي،.    .ا ٍٕ. وجىوَ. ل.وً  فى .وىو

waves.. 
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 .َووي َ.ًلف شو USB. 
 .ٕي  .fire wire connectors ووي َ.ًللوصٛ.ًل و

و ل.ه و.فإل. لقي . ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .ألهًٓفه.ا فومٍ.وفو ني،ن.ي و ل. ن.. ج و ،.
ًَٕ.ًلايصيىى،.ًل ىى . لىىيٛ.اول  ٜ ىى،ن.و  اىىو.ًل ًو ىى ىىل.ً ن.ًلًٓخنيىى،.ًول ىى .   تىىن.فىى :.ل ًو ىىنن.ًول  غيىى

ٕي،. ٕ جيىى،.ًولاشىى ٕٓ.ًل وٓيىى،.ًولا ٍٕ.فىى .ًل ٜىىو،ن وفىى،.و.ًر  و يىىوَ.ًول ىىًو فطىى ،. ىىل.ًلايو ىىوَ..ًل  ىىوف
ًٕمًًَل  ول،ن.ًور ًل   خٓ ،.ف . شغين.ًل ٜو،..و  ول.ًل ًو ن.ًلًٓخني،.اإ  و ي،.ًل ل ،.ااو..ج

.ٍٕ ٍٕ. ل.ًرًٓ ًَٕ.ًلووٓ ًٕ ٍٕ. نياون.ل و او.   ج. ل.ًلق ( نقكاًل ٗٙ، ٕٔٔٓ))َباغية والسكَْي، ًول يٛ
 ((ٜٔ، ٖٜٜٔ)عبَالْال، عن

ٍٖ.ًول  ىىًَٓ. ىىل.ًل ًو ىىن.ًل ىى . ىىوتٕ. نىى..فو نيىى،.ًل ٜىىو،.ًل ل و ىىا ن.وه اىىو. ىىل.وا ىىو.هل.ًألجاىى
ًٕ وَ.ًلجٓوس. قٓ و،.ًر  خًٓ وَ.ًل ٛنوا،.ًو ن.ًل  .ي  ل.ًل ل ،.ااون.ًل  فإ ه.يجٌ.هل. لٓٓ.ٓ

ٍٖ. ىٓ.ر.  ىول.  و ىا،. ًٕم.هجاى .ًللو ىٌ.ًل  صى،.لاىٔ،.ًر ى خًٓ وَن. اىن.شى لنلو ٌن.ت،. لٓٓ. ىٝو
 (ٕٖٕ، ٕٙٓٓ) سين، ل   خًٓ وَ.ًل ٛنوا،.

ٍٖ.ًول  ىىىًَٓ.ًل ىىى .   ىىى خٓ،.فىىى .ًل ل.  نيىىىوَ.ً نىىى..ٔلىىى .فىىىأ.وا ىىىوم،. ًٕم.ًألجاىىى ٜىىىو،.خ يىىىوٕ.وشىىى
ًٕ ىى . ىىو.يىىأ  ()مبككارك، ٘٘ٔ، ٕٚٓٓ()مطيككع وأخككرون، ٚ٘، ٕٗٓٓ)الطككائي،  :ًل لو ىىا ن.يجىىٌ.هل. 

ٕٓٔٗ  ،٘ٙٔ) 
 .ًٍٓول  ىىىًَٓ.ًل ىىى . ىىىي ،.ً ىىى خًٓ او.ل شىىىغين.ًل ٜىىىو،ن. تىىىن. ًووىىىفوَ.ولىىى.ٍٖ  ًووىىىفوَ.ًألجاىىى

ٍٕ.ًلٕ. ٖيىى،ن. ىى ،.ًلىىًٔ   ٕ .و ىىىٓٓ.ًل  ولجىى،.ًل  ٕ  اون. ىىٝو ًٕٙ.ًل غ وٛي ىىي،.و ىى صي ىىي،ن. ىىٓٓ.ًأل ىى
.ًل و ىى وَ. ٕفيىى،.وخووصوىىاو..وهيطىىو،.لىىٓٓو ٕ  اون. ىىٓٓ.ًل لٛىىوَ.ًلٛ ٕي،.و ىى ًلٛوا ىىوَ.ًل ىىٛ
ل . ل.هجن.ًخ يىوٕ. ٍٖ.   قا ،ن.و ٓس.  ص  او.ل ن.ًلآًصن.ًل  ول،ن.ٔو ًل    ،.ف .هٔ،.ًألجا

ٍٖ.ًول  ًَٓ..  هفطن.ًألجا
 ل شغين.ًل ٜىو،ن.ًل وليٓ.ف . و ي،.ًأل.، ٖ ٕو ي،.ًل  ٕهو. ل.ًلو وصن.ًرل   ٍٖن.ًول  ًَٓن.وغي جا

ًٕ ج. ن و.ه  ل.ٔل ؛و ٔل .ف ٕ ي،.لنا ًٕمًَ.ويو  او.ف .ًل   قان.. .ًلولًَٓ.ًلف  ل  اين.ىج
 . ٕجو او.فىىى .طىىىوم.ً  وىىىوٓيوَ.ًل  نفىىى،ن.ًولقيىىىٓو ٖيل.ًلايو ىىىوَن.ًو ىىى  ًخ يىىىوٕ.هفطىىىن.ه ىىىوليٌ. خىىى

ٕوطىى،. نىى.. ّٕ.ل ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.لن  ٜ ىى،..ويشىى ن.ٔلىى .ًلف يىى،.ًل ف .ًل ق ىى ٕٝو ًل شىى
ًٕ ىىوٍ.  ٛناىىوَ.ًل  و ىن.اي اىىو.واىىيل. ٍٖن.و وى ي،.ًل نفىىوَن.ليىىُ.يجىٌ.  ًٕ جن.ًوألجاىى  و يى،.ًلاىى

. ٕهو.ه و و،.ل لقي .ًل  و ن.ًل  شٓو ٕس.اول  ٜ ،ن.او  او    و وَ.ًل ٜ،.ًألخ
 .،ج.ًول نفىىىىىوَن.ًأل  يىىىىى،.ًولطىىىىى ول.و  طىىىىى ل.ًل ًووىىىىىفوَ.ًأل  يىىىىى ًٕ ٍٖن.وه  يىىىىى،.ًلاىىىىى فىىىىى .ًألجاىىىىى

ٕ ،.ًل ل ويوَ.. ٕيٌن.و  ًٕٕن.ًول خ ًٕ ج. ل.ًألط ٍٖ.ًولا  ًول لوفٜ،. ن..ًألجا
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 .ٕيىىىىىى،.ًول فوجصىىىىىى،ن ٕيٌ)خٓ ىىىىىى،. ىىىىىىو.ا ىىىىىىٓ.ًلايىىىىىىب(.  طىىىىىى ل.ًلوىىىىىىيو ،.ًلٓو خىىىىىىٓ وَ.ًلوىىىىىىيو ،.ًول ٓ
ٖ  ي،.و ٓٓ. ًٕ او.ًل ٕيٌ.وف  ٕ يل.ًول  و ًَٓ.ًلف ي،ن.و وفيٕ. ٛب.ًلغيوٕن.ًول ٓ  ًل شو

 ىٔ.ي  ىىل. خوىىيٙ..لنىىٕيىىو،.فىى . قنيىىن. و  ىىٓ.ًلوىىيو ،.ًلو وصيىى،. ىىو  ،.جوه..ًَٖ ًلرَ.ًول جايىى
ٕي.ل ٛ ص ىىىىول. نىىىى. لىىىى . ىىىىل.خىىىى ن.ى.هو ىىىىوَ.  ي ىىىى،.واشىىىى ن.ٓو ًَٖن.ٔو ًٕم. ىىىى  ،.ًل جايىىىى جىىىى

 ًلفلوووَ)ًل ف ي٘(. نياو.
ٕ .ًلوىىىيو ،..َ  وي  ىىىل.ًل غنىىىٌ. نىىى.. شىىى ٕ ،.ًًلفلىىىٙ.اور فىىىو .ًول  ىىىوول. ىىىب.فىىى ل وا ىىى،.لنشىىى

.ٍٖ .ًل و  ،.لألجا
.طى ل.فياىو.هو.خنىنن. نى..ًل لىو.ًلىٔي. ًٖم.ًل  .يش .فى .وجىٓو   و.ي  ل.هيطو،.ً  آًن.ًألج

ٖيٓ. ل. وتو ي،.ًل جايقنن. ل. قًٕٓ.ًلطيوٝ.ف .ًلو َ.ًري ًَٖ.خ ن.هو وَ.ًل  ن.  وج ن.وي
ٕس.ًل ا ىى،.ًَٔ.ًل   ىى،.اولوىىيو ،.هىى . نىى .ًلخووىى،.ا  ٜيىىل..ًر  يوٓيىى،ن و ىىل.ًلجًو ىىٌ.ًألخىى

ً،ٕٛ ًٕٙ.ًوألش ًٖم.ًلخوو،.اوأل  .(ٖٙٔ، ٕٗٓٓ)الطائي، .ألج

 :ياتالبرمج -ٖ-ٙ-ٔ-ٕ
ًٖم.ًول  و وَ.ًل وٓي،.ل ٜو،.ًللو ٌن.و ل.ٓول. ًٕ ج.ًللو ٌ.ه .ًل  . ا ُ.ًلليوٍ.ف .ًألج ا

ًٖم. ٛب.و وم. ًٕ ج. وا .هٔ،.ًألج ٕٓ. شغين.ًللو ٌ. قىو،.هىٔ،.هٔ،.ًلا ٍٕٓ..فا ج  ل.ًللٓيٓ.ًلخ
ًٖم.ًل وٓي،.لنلو ٌ. ًٕ ج.اول ل ،.ف .ًل وجيهن.ًول   ي .ايل.ه شٛ،.ًألج  ( ٖٜٕ، ٕٙٓٓ) سين، ًلا

ٕول.اىأل. ٕس.هخىى ٍٕ. ىل. ج ىىوًلإ.ويى ًَٖ.فىى . ىىيو ..ن ىىل.ًل  ني ىىوَ. ٜ ى، ج و ىى،. ". اىىو ًوري ىو
ن. ىىل.ه  ٛقىى ن. وىىٕٓ.و  .    ي ىىه. ىىل.  فيىىٔ.  ىىن.  ىىيلن.ًولقيىىو،.اول  ولجىىوَ.جىىن. ٛىى..لنلو ىىٌو

يف،. لٍٓٓ". .لٜو ٕٚ. أٓي،.ًللو ٌو  (ٖٜٕ، ٕٛٓٓ)قنَيمجي، والجنابي، ًل ٛنوا،ن.لغ

ٍٕ. ل. ن ن،. ل.ًل  ني وَ.ًل  ٜ ،فإل..و نيه ًٕ ج. او   ىن. نى.. وجيىه.ًل  و ىوَ.ًل  . .نًلا
ٕٚ.ًللوىون. نى..  ىوصج. ٛنٌ.  ه.و.ًل ا وَ.ًل  ه.نلنقيو،.ا  فئ.ًل ا ،.لنلو ٌو.ًل وٓي، ن.اغى
ًٕ ج.ا توا،.لنق،.ًلوون. و  . لٍٓٓن ٍٖ.و.إ.ًلا ًل  .ي  خٓ او.ًل  ًَٓ.ايل. شغن.ًل ٜو،ن.ًوألجا
.ًل ٜو،..

ًٕ ج.ه و:..و    ٓ.ًللًو يٌ .ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.ًل لو ا . ن..فص يل.ه و ي يل. ل.ًلا
 برامج النظام: 

.،ٍٕ ًٕ ىىه.وهىى . اىىو ٖ ىى،.ل شىىغين.ًل  ايىىو ٕ. ف ىىهن.ل  ىى فوٍٓ. ىىل. ىىن. ٓ ٕ جيىىوَ.ًل  و  ٜىىي،..ن ىىل.ًلا
ًٕ ج.ًل   ج.إو وٍٓ.يقو،.ا..   وَ.ولًٓ ه. ب.ا طاو.ًلا ٚ .لن  ايو ٕ..ًأل وٗ ًٓٓ.هٔ،.ًلا

.
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 برامج الَطبيقات: 
وصل ٕ جيوَ.ًلخوو،.اولٜو . شىغيناو. ىل.خى ن.ًل  ايىو ٕ.نًل خ نفى،.ًل لو اي،.وه .ًلا ..ًل ٛنىٌو

،.هىىىٔ.ى ىىًٓٓ.) وىى ي،(يىىى ،.. ىىٓل.يف نىىه. ىىىل.  نيىىوَ. لو ىىاي،..و.ههىى . ىىو.يٛنىىٌ. ىىىل.ًللو ىىٌ..هو
ًٕ ج. ل. ان.   خٓ،.ًل ٜو،. ٕ وَ.ًل  خووى،.ياوًللوون. ن.هو ف هن.ًلا ٍٖ. ل.ًلش ن.وهى .جوه

ٍٖ..–ًأل تٕ.ً  خًٓ،. ًٕ ج.ًلجوه ..ف .ًل  ٜ وَ.ًل لني،..–ًلا
ًٕ ج.ه ىىًوٝ.  ىىٓٓ.هٓس.ٓو ىى. ٍٖ.ًوخىى  ل.ًلاىى .ًرخ يىىوٕ.وىى وا،.ىلىى..جٓو اىىو.ًل لو ىىاي،.ًلجىىوه

..ًلآًصن. ل.ًل ايٕ.ًل ٓٓ.هًٔ.ايل
ًٕ ج.ًلىىٓ.ًخ يىىوٕ.  ىىٓ.ًر  اىىوٕ.فىى . وخىىٔ.هل.ي اغىى .ًل ىى .ًل ًو ىىن.ا ىىٚ.ه ىىو .لفىىأ.لىىًٔ .ًلاىى
ٍٖن.ًل لو اي، . (Bagranoff & others, 2010, 430) :  ًل.و  او.ًلجوه

 ىىٓس .ٍٕ ٕ ىىو ج. ىىٓ ٕجىى،. يىىوٗ)ًل  ٜ ىى،.اول يوجىىوَ.ًلوفىىوم. نىى..ًلا ٕ ىىو جن. نىى..ًر   ىىوٓ.ٓ .ًلا
، ٕ  (.ًر  جوا،. 

 ..ّٕن.لن أ ٓ. ل.هل.  وفب.ًل ٜو،.ه إ. ل.  وليفه   لنين.  وليل.و  وفب.ًل ٜو،.ًل ق 
 ج. ًوف . ٓس ًٕ ٕل،.ًلا ٍٖ. ب.ل   خًٓ،ن.ًل ق  ٍٕ.ًألجا  .ًل  وف
 ٌوا،.ه ولي ٕ ًًٍٕل  و..ًولل وي،.ًل ٕ و ج.ف  .لنا
 ،و ج. واني ٕ  .ًل  ٓين.هو.لن ٛويٕن.ًلا
 ، ٓ.ٕٓيل .:  او.هشيوم،..و ش ن..ًل و

 ٍٕ ٓ .، ٕ ٕيٌ. ن..ًل   ج،.ًلش ًٕ ج.هٔ،.و شغين.ً  خًٓ،. يفي،. ن..ًل و نيل. ٓ  .ًلا
 ٍٓ ًلجٓيٓ.ًل ٜو،.ًوخ اوٕ.  فئ.ف .ًل  و. 
 ٍٓ ويو ،.ٓو. ق.خ ن. ل.ًلجٓيٓن.ًل ٜو،. ن..ًللفوٜ.ف .ًل  و. 
 ، ٜ ًرل يوٛ .ًل   .ه. 
 ،ل .ًلاو في،ن.ًل  و ٍٓ. قٓي ًَٕ.ه صن،. ل.جوا،ًر.ف .ٔو  .ًل   خٓ،.ًو  ف و
 ًٕٓو،. ق ٕ ٕطاو.ًل  .ًرطوفي،.ًل  .ًل   قاني،.ًل ل يل.خٓ وَ. ن..ًلاوصب.يف

  :(السياسات والموائح الَنظيمية)الَشغيل إجراءات -ٗ-ٙ-ٔ-ٕ
ٕشٓ.  تن.ٓلي ،. ٍ،..ً،.و   ىل.هجىن.  ىو ٍٓ. ىو.  ىول. ٛاو ى،.فى .  ياىوَن..ل  نيوَ.ًل شغينن.و وٓ
ويقىىىٓ،.هىىىًٔ.ًلىىىٓلين.ًلخٛىىىًوَ.اشىىى ن.   ن ىىىن..ٜىىىو،. نىىى.. يفيىىى،.ًل  و ىىىن. ىىىب.ًل ٜىىىو،ن  ىىى خٓ  .ًل 

.وَ.ًل ٜو،ن.و يفي،.ًل  قن.اي او.و ا ٛ.ر  خًٓ،.شوش
ن.ًول  ني ىىىىوَ.ًلخووىىىى،.ىٓخولاىىىىو ىىىىًٓٓ.ًلايو ىىىىوَ.و يفيىىىى،.إشىىىى  ن. نىىىى..ًل  ني ىىىىوَ.ًلخووىىىى،.ا  ىىىىو.ي

.ًولىٔيل..فط ،. ل.ناو  خًٓ،.و شغين.ًللو ٌو ٕ ىٖ.ًللو ىٌو ًل  ني وَ.ًلخوو،.اول ىو نيل.فى . 
.(22، 2015)متولً، يقو ول.ا شغين.ًل ٜو،..
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  اعَ البيانات:و ق -٘-ٙ-ٔ-ٕ

ٍٕ.  ٛقيىى،ن. ًٕاٛىى،.في ىىو.اي اىىو.اوىىو   تىىن. و ىىٍٓ.ًلايو ىىوَ.ًل لو ىىاي،. ج و ىى،. ىىل.ًل نفىىوَ.ًل  
ٕيق،.  ٜ ،و. ٖي او.اٛ ًٕ ج.ًل ٛايقي،..ل  اين.نًل  .ي ،. خ .لياو.اآل.  ولجى،.ًلايو ىوَ.ىووون.ًلا

. و ىىٍٓ.ًلايو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.طىى ل.  و ىوَ. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،. ًٕ،.وي تىن.وجىىٓو .ىٔا ىىو،ن. .ه ىى
.(202 ،2011 السقا،) :ًأل ي،ل.ٔل .ي و ٓ. ن.. لقي .ًلفًوصٓ.ه

 .ٕي ،..ىل. اول،.ًلووون ٍٕ.و  ٍٕ. اوش  هي.ايو وَ.ي اغ .  ولج او.اوو
 .هو.ط ل. نفوَ.  ى قن،(ن ًٕٕ.  ني،.لفٜ.ًلايو وَ)ف .لول،.  ٓٓ.وجٓو ًلىٔي..ًأل ىٕ قنين.  
ًٕ،.ل ىٓ،.ًللوجى،.ي  ًٕٕ.ًل نفىوَ.ًَٔ.ًلايو ىوَ..ىلى.ا،.ف . خفيٚ.  وليل.لفٜ.ًلايو ىوَن. ٜى   ى

 ًل  شواا،.
 .يىى،.لن  نو ىىوَ.فىى ًل  ىىوه ،.فىى . لقيىى .لولىى،.ًل  و ىىن ٕ  ىىل.خىى ن..ًل  ٜ ىى،ن.اىىيل.ًلىى ٜ،.ًلف

ا،.  ىو.ي ى.ن ل.خ ن. وٕٓ. ولٓ.   تن.اقو ٍٓ.ًلايو ىوَو..ن اوٓن.ًلايو وَ.في و.اي او.ى  و ي،
 ف . قنين.ًلو َ.ًولجآ.ًل أون.ف .ٔل .

 ا،.فى . ووىين.ًل  نو ىوَ.لج اىو. ىل. اىن.ًل  ى خٓ يلن.  ىو.ي ى اول،. ج يب.ًلايو ىوَ.و  و
ٕ ،ن ًَٕ.ًل  .ي  ل..ا  ًٕ ٖيوٍٓ. فومٍ.ًلق   نياو..ل.  خٔ.ا وم،.هواول ول .

 :اإللكَرونيةوظائف نظم المْمومات الم اسبية  -ٚ-ٔ-ٕ

ٕ،. ىىل. ج و ىى،. ىىل. ًٕمًًَرهىى . اىىو ل  ولجىى،.ًل لو ىىا .ًل ىى .يقىىو،.ااىىو.ًل ٜىىو،..نًول  نيىىوَ.جىى
.  :ه . ول(.يوطلاون.و.7-7ًلش ن.)..  نو وَ.ىل. لويناو.ل.نًلايو وَ

.
       

.

بيانالماَر ) .الم اسبي نظاملم الوظائف األساسية( ٕ-ٕ)شكلال  (ٕٖٖ، ٕ٘ٔٓ، عبَالمطيف، َو

 تجمٌع البٌانات مصادر البٌانات

 إدارة البٌانات

مستخدمً  إنتاج المعلومات
 المعلومات

 رقابة البٌانات

 معالجة البٌانات

 امن البٌانات
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 (Hall, 2008, 12( ) ٖٚ، ٜٕٓٓ)الرّما ي،   البيانات:َجميع  -ٔ-ٚ-ٔ-ٕ
ىىوصل. ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىا ..و. يفىى،.ًألولىى.. ىىل.ٜو يفىى،..ه اىىٓ ج يىىب.ًلايو ىىوَ.هىى .ًلٜو ٜو

ايو ىىىوَ. تىىىن.لن ٜىىىو،ن..ًأل و ىىىي،ًل ىىىٓخ َ.. ول ج يىىىب.ًلايو ىىىوَ.ا لٓيىىىٓ. ىىىوه .ًلايو ىىىوَ.ًل ىىى . ىىى 
ًلايو ىوَ. شى ن.ًل ىٓخ َ.ىلى..ًل ٜىو،.ألجىن.  نيىوَ.ن.فاىٔ،.ًللول،.ًل ولي،.ل ن.ٛولٌ.ف .ًلجو  ،

ٕفىىىى ٕوىىىىيٓ.ًل  اقىىىى .أ ىىىى،.هىىىىًٔ.ًلٛولىىىىًٌل  ولجىىىى،.ًل لقىىىى،ن.ل   تىىىى،. ج يىىىىب.هىىىىٔ،.ًلايو ىىىىوَ. ىىىىل..ن،.ًل
ٕهو.ًل خ نفىىى، ٓخىىىون.ن وىىىوٓ لن شىىىغين. ىىىل.خىىى ن. ج و ىىى،.. ىىىًٓٓهووً .ًل ٜىىىو،ن..ىلىىى.هىىىٔ،.ًلايو ىىىوَ..وً 

ًٕمًَ)ًر لىىىٍٓٓ. ىىىل. ٖهىىىون.و وىىى يفاون.وفلوىىىاون.ًول أ ىىىٓ. ىىىل.ج ىىىب.ًلايو ىىىوَن.و  ىىىجيناون.و ٕ.ج  ي
ٖيل. ٕس(..و ين،..ىل.ٓ  اون.ًو   ولاون.و لوين.ًلايو وَ. ل.و ين،. خ .هخ

.هي.هخٛىىوم.فىى . ىىوصل.ًل ٜىىو،.ًل لو ىىا ن.ىٔ.هل.وجىىٓو يفىى،. ىىل.ٜو يفىى،.ههىى،.ٜو و   اىىٕ.هىىٔ،.ًلٜو
ٕ ىىىٌ. نىىى..ٔلىىى . ي.ىلىىى..  نو ىىىوَ.غيىىىٕ.وىىىليل،ن.و ىىىو.ي   ىىىل.ًلايو ىىىوَ.ًل ٓخنىىى،.ىلىىى..ًل ٜىىىو،. ىىىيٓو

ًَٕ. يص،. ل. ان.ًل   خٓ يل.. ًٕ ًٕمًَ.و  ٕي.هل.ي طى ل.ًل ٜىو،.ه ىوليٌ..لٔل .فإلىج ٕو  ىل.ًلطى
ٕ واي،.ف  . ًٕمًَ. ج ٕلنى،ن.ااىٓل.ًل لقى . ىل.وىل،.ًو   ىون.ًلوً  ايو ىوَ.ًل ٓخنى،.ىلى..ول،.فى .هىٔ،.ًل 

ًٕٕ.ىٓخون.ًلايو وَ.ىل...ًلايو وَ.ًل ٜو،ن.وهل . ًل ٜو،.خولي،. ل.ًألخٛوم.ًل وٓي،ن.و ط ل. ٓ،.  

  البيانات:مْالجة)َشغيل(  -ٕ-ٚ-ٔ-ٕ

. لىىونل .ًأل و ىىي،ن ىىل.خىى ن. ج و ىى،.  ي ىى،. ىىل.ًل  نيىىوَ..ًلايو ىىوَ.  ولج اىىو. شىىغينيقوىىٓ.ا
ًَٕ.ىلىى. ًٕ ..و   اىىىٕ.  نيىى،.  ولجىىى،.ًلايو ىىوَ.جىىىوهٕ. ٜىىىو،.  نو ىىىوَ.ًَٔ.   ىى.. فيىىىٓ.ل  خىىٔي.ًلقىىى

ل شىىىىغين.ًلايو ىىىىوَ.فىىىى .  نيىىىىوَ.ًل وىىىى يلن..ًأل و ىىىىي،و   تىىىىن.ًل  نيىىىىوَ..ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىا .
ٕ يٌن.و. ٕ ،ن.و.ًل  نيوَ.ًلل واي،.ًول  ٛقي،ن.و.ًل  ٕيٕو.ًل نخيٙن.و.ًل قو ٍٕ..نًل ق ٕو ٕٛ.اولطى ل.هور.يش 

ٕ يٌ.  يله.هو.ن  ٕ.ًلايو وَ. ن.. ن.هٔ،.ًل  نيوَ مطٌ ع ). فيٍٓ.ل  . وا .  نو وَ.نل.  اب. 

 .(42، 2002وأخرون، 
  إَارة البيانات: -ٖ-ٚ-ٔ-ٕ

. ج ي اون.ان.ي ،.لفٜاون.ووىيو  اون.و جٓيىٓهو.ل ى...جٓيٍٓلاو،.ر.ي ،. شغين.ًلايو وَ.ًلغو فٕو
ًٕٚ.ًل شىىغينى  ىىول.  ولىى،.و ىىَ.ًللوجىى،. يفىى،. ىىٓٓ. ىىل..نلياىىو.ألغىى  .أ في ىىو.يىى.ًأل شىىٛ،ولاىىٔ،.ًلٜو

ٍٖ.ل ن .(35 ،2006 حسٌن،) : شوٛ. ل.هٔ،.ًأل شٛ،.  و ش،. وج
 ٕجو او. :الَخزين ٕو ى،ن.اليىُ.ي ىان.ً ى  ٕيق،.  ٜ ،.و ٓ ٖيل.ًلايو وَ.ًول  نو وَ.اٛ ي ،. خ

 لياو..ى  ٓ.ًللوج،.
 ًل  وصج)ًل  نو ىىوَ( :االسككَرجاع.ًِٕ ٖ ىى،.ليىى ،. شىىغيناو.ًو ىى خ .يقوىىٓ.اىىه.ً ىى ٓ وم.ًلايو ىىوَ.ًل خ

 .  او



- 35 - 
 

 اإلنَككاج إعككاَة: .،ٍٕ ًِٕ.وىىو ٖ ىى،هو.ه.يقوىىٓ.ااىىو.ً ىى خ ر ىى خًٓ او.فىى ..ن تىىٕ. ىىل.ًلايو ىىوَ.ًل خ
ًٕٚ ٖيل..ف .  و.هو..ًألون ب.اقوم..ن خ نف،ًل.ًألغ  ولٍٓ.ًل خ

 ى،ن.ًل ى .  اىٕ. ىل. :الَ َيث ٖ .نًول  نيىوَ.ًأللىًُٓنيقوٓ.اه.  نيىوَ. لىٓيُ.ًلايو ىوَ.ًل خ
ٍٕن.ل   ٗ.ًلاي ًَٕ.ًل  .  َ.خ ن.ًلف  ًٕ  ٍ.أو وَ.ًل  ٓل،.ًلوطب.ًللول .لن  شًولق

 ٕس. نى...ًًَل غييىٕ..هون.ًوللىٔلن.ًول وىلي ن.ًرطىوف،يقوىٓ.ااىو.  نيىوَ. :الايانة ًل ى . جى
.، ٖ  ًل نفوَ.ًل  . ل وي. ن..ًلايو وَ.ًل خ

  من البيانات:أرقابة و  -ٗ-ٚ-ٔ-ٕ

ٕ وا،.ًٓخني،. وفي،.ل ل ًٕا ،.ل ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا .ه . وفيٕ. يف،.ًل قي .ت ت،.ههًٓل.ًلٜو
.(51 ،2012()قاسم، 126، 2002)السٌد،    :ٕصي ي،ن.وه . ول

  أ يٓ.ًلتق،.اول  نو وَ.ًل   ج،. ل.خ ن.ًل ٜو،. -
 أ يىىٓ.ًلقيىىو،.ا شىىوٛوَ.ًل  ىىن.اشىى ن. فىىو.ٓو يىى ن.ل ىى .  ىىول.هىىٔ،.ًأل  ىىون. ٛواقىى،. -

ٕي،.   ب.ًل يو وَ.ًرًٓ
 ل وي،.هوون.ًل  شأٍن.وايو و او. -

ٕ وا،.ًلًٓخني،.هه او ًٕمًَ.ًل .:ول لقي .ًألهًٓل.ًل واق،.   خٓ،.ًل  ٜ وَ. ج و ،. ل.ىج
 .،ًٛل لٓيٓ.ًل  ا .لنو ليوَن.ًول  ووليوَ. ل.  فئ.ًأل  ون.ًوأل ش 
 .وصل.ًول او،.ًَٔ.ًل   ،.اا طاو  ًلفون.ايل.ًلٜو
 .،ٛأ يل.ًل وتي .ًل وف .ًول  ص،.ل ن.ًلف وليوَ.ًوأل ش  
 .، ٕيق،.جيٍٓ.و أ و  لفٜ.ًألوون.ًول ج َ.اٛ
 .ًًَٓل  ٜي ي،.ًٓخن.ًل  ٜ ،.ًل قوي،.ًل   قن.لألًٓم.ف . خ نل.ًلول 

ٕ وا،. ن..ًلايو وَ.ىل..ًل أ ٓ. ل.ل ويى،.هوىون.ًل  ٜ ى،. ىل.ًل خىوٕٛن.ًول أ ىٓ. ىل. و آل.ًل
ًٕ اىىون..هول ىى..ر.يىى ،.ًل   ىىٌ.ااىىون..وىىل،.ًلايو ىىوَ.ًل  ىىجن،.ٓو  اىىون ٕهىىون..هوًخ  .لىىٔفاو..هو غيي

ٕجوَ. ٕ وا،. ن..ًل ٓخ َن.ًول  ولج،ن.ًول خ ٕ وا،. ن..ًلايو وَن.ًل  لٔل . ش ن.  نيوَ.ًل

  المْمومات: نَاجإ -٘-ٚ-ٔ-ٕ

ًِٕ.هيطو،..ًل  نو وَ. ٜ،.  ٛنٌ.. .  ى خٓ ياون.ىلى..و قناىو.  ولج اىون. ى ،.ًل ى .ًل  نو ىوَ.ىخ
ٕجىىىىوَ. ىىىىوفيٕ.لىٔ.ه..ً ىىىى خًٓ او. ىىىىي ،.ًل ىىىى .ًأل شىىىىٛ،.هو .ًلاىىىىٓل.هىىىىو.لن  ىىىى خٓ،ن.ًل  ص ىىىى،.ًل خ

. .ًل  نو وَ. ٜ،. ل.ًأل و  
يف،...... يف،.ًل اوصي،.ل ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا ..و  ط ل.هٔ،.ًلٜو وً   وِ.ًل  نو وَ.   إ.ًلٜو

ٕيىىىىٕن.و ووىىىىين.ًل  نو ىىىىوَ.لن  ىىىى خٓ يل.اولشىىىى ن. ٕجوٝن.ًول ف ىىىىيٕن.ًول ق خٛىىىىًوَ.   ىىىىٍٓٓ. ور ىىىى 
يف  .ىًل  ص،..وه .    (15 ،2014 عبداللطٌف،) ًلايو وَ.ٓخون.و شغين. ن،.لٜو
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ٕجوَ.و ش ن      ٕ وصنن.ًل  نو وَ. ٜ،. خ ٕيٕن.ًل ًٕ ن.ًلو ىوصٛن.هو.ًلايو ي،ن.ًولوٕو.ًول قو .ًوألو
ٕ ىىو، ٕ ىى،ن.ًول ٕصيىىوَن.ًل  ل ٕجىىوَ.  ىىول.ول ىى ..ًولوىىو يوَ.ًول  . نىى..  ىىول.هل.يجىىٌ. فيىىٍٓ.ًل خ
ٕج، ٍ. ل. ولي،.ٓ .(15 ،2002 ملوخٌة،)..ًلجٓو
ة الم اسكككبيالمْمومكككات نظكككم عكككاَق ممقكككا  عمككك   أاكككب ت.وظكككائف جَيكككَة.هنكككاككمكككا أن .
 (ٕٔ، ٕٗٓٓ)هاللي، منها:

ٕ ٖ.ًل ول .لن .ىيطوّ (0 ًَٕ. ن..ًل   . ٜ ،ًل غي
 ن.و  نف،.ولٍٓ.ًل   ج.ًر  وِ لٓيٓ.  وليل. (7
ٍٕ.. ٜ ،ن لٓيٓ.ًل ٓفقوَ.ًل قٓي،.ًل  و  ،.لن  (6 ًَٕ.ًلقوٓ ،..هخ ن.ًلف   و.ًلف 
ٕ . قي (4 ٕو وَن.ًول فوطن،.ايل.ًلآًصن.ًل خ نف،. لٓيٓ.ٛ  ي،.ًل ش
ٖ وَ.ًل ولي،..وً  ًٓٓ لٓيٓ.ًل يو وَ.ًل ولي،ن. (2  ًل ًو
ٖ وَ.ًل خٛيٛي،. ن..ًخ  ل..ى ًٓٓ (3  .ه ًو اوًل ًو
ٕي . (4  ًل   وَ.ًل اوٓلي،..يجوًٓ لٓيٓ.ًل   ،.ايل.ًل  نف،ن.ًوللج،ن.ًول وصٓ. ل.ٛ
ٕ وا،ن.و يفي،.وطب.ًل ٜ،.ًل خ نف،.لاو..ه ٗ لٓيٓ. (5  ًل
ٖل.ايل. خ نل.ًلقٛو وَ..ه ٗ لٓيٓ. (6 ٕي . لقي .ًل ًو ل . ل.ٛ  ًل خٛيٛ.ن.ًول قيي،ن.ٔو

ٕ،.و أ ي و،. ن.. و. قٓ،... ٕو  .فإل. جوّ.ًل ٜو،.ًل لو ا ..ٔ  وصفه.ًل خ نفى،.ًرل   ف .هًٓم.ٜو
ًَٕ.ًأل يى،: ))رممي،  (ٕٙٔ، ٕٔٔٓ)الرم ي، والذيبة،  (ٚ٘، ٖٕٓٓ)جمْة وأخرون، ي و ل. ن..ًر  او

.((ٖٙ، ٜٚٛٔ)الاْيَي، ( نقاًل عنٙٗٔ، ٕٔٔٓ
 ٕو ى .ل.ي ول.   و ىاو،. ىب.ًل يوجىوَ.ًل  ٜ ى،.ًل ى .يوى ،. ىل.هجناىوى ن.ًل ٜىو،.ًل لو ىا .ًرل  

ٕول.ًلايصي،.ًل  . ليٛ.ااو.   ل.ليُ.ٛاي ،.ولج،. شوٛاون.ًولٜ
 ىىو،ن.هي. واىىن.لن  يىىل.ى ٕ .فىى .ه  ىىون.ًل  ٜ ىى،.ل.ي ىىول.  ٕ،. ىىب.ًل ٛىىٕو ا ىىاول،.ٓول.فقىىًٓل.لجىىوه

  ًوم.اول و ب.هو.ًر   و٘.
 ل.ًر  ووٓي،ن.ا و.ي  و ٌ. ب.ى  و يوَ.ًل  ٜ ،..ى .  ل.ي  يٖ.ا ٝو
 ٕج،. ولي،. ل.ًل فومٍ.ى ًٕٓ.ًلقوص يل. ن..  فئ،. ن..ٓ  ل.ي ول.ًألف
 هرا.ل.ي ىىول. وىى ي،.ًل ٜىىو،.ا ىىيٛو،.و ىىان.ًر ىى خًٓ،. ن ىىو.ً  ىىل.ٔى.ٕٛ ي ىىول.ٔلىى . نىى...لىى ن.اشىى

ٕي.ًل   خٓ،.لن ٜو.ل وٌ. فومٍ.ًل ٜو،ن ل .ل قنين.ًل ٌم.ًل نق.. ن..ًل  وٕ.ًلاش  ،.ٔو
و ىىٓ.يىى ،.ٔلىى . ىىل.خىى ن. ىىًوص،.ًل  ني ىىوَ.ًل ىى .  ىىو ٓ.ًل  ىى خٓ،. نىى..ً ىى   ون.ًل ٜىىو،ن.و ىىوفيٕ.

ٕٚ.ًل  نو ىىو َن.ًولايو ىىوَ.ًل  نو ىىوَ.ًل  ىىو ٍٓ.فىى .هي.للٜىى،.يل وجاىىو.ًل  ىى خٓ،ن.و ا ىىيٛ. ىى
. ان،.ًلفا،.لن   خٓ،.  ف .هش ون.ووٕو
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 .ًٖم.ًل ٜىىىو،ن.و  و و ىىىه ٕ .ًل  و ىىىن. ىىىب.ًلايو ىىىوَ..–ًل  و ىىىن.اىىىيل.هجىىى ىىى ًٕ ج.ٛو ٍٖ.ًولاىىى  ىىىب..–ًألجاىىى
ٍ.فىىى .ا طىىىاو.ًلىىىا ٚ..ويجىىىٌ.ًألخىىىٔ.اور  اىىىوٕ.  و ىىىن.ًل ٜىىىو،. ىىىب.ًأل ٜ ىىى،. ٕس.ًل وجىىىٓو ًألخىىى

.ل  وىىون.اىىيل. نىى .ًل ٛايقىىوَن.و  ىى.ًل  ٜ ىى،ن اين.  نيىى،. ىىٓف . ىىل.هجىىن. ىىوفيٕ.هفطىىن.ه ىىنٌو
 ًلايو وَ.اي او.

 ل.ًل و ي،.ًل اوص .لن ٜو،.يجٌ.هل.ي ًوف . ب. ٜو،.ًللو ٌ.ًل   خٓ،ن.ا و. ل.ًل ولي،.ًلف ي،.فأ
 ي   .ا لقي .ه و.. فومٍ.    ه.لن ٜو،.

 واى،.ًٓخ ٕ ًٕصيى، فىن.ًل ى  ،.ًل  ٜي يى،ن.ًورنيى،. ًل ًوم.ًل ٜىو،. نى.. يو ىوَ.طىاٛن.و ل  نىهن..ج
ًل  و ىىىىى .اىىىىىيل.ًلايو ىىىىىوَن.و ىىىىىوفيٕ.ًألليىىىىىى،.ًل ىىىىى . طىىىىى ل. ىىىىى  ،.ًلايو ىىىىىوَن.ووىىىىىىل اون..يجىىىىىوًٓو

ٕ وا،. نى..ًل ىٓخ َن.و  نيىوَ.ً ل شىغين.ًل خ نفى،ن.وو لي اون.و  و قاو.. ل.خ ن.ه وليٌ.ًل
ٕجوَن ٖل.ًلٓي و ي  .ًلًٔ  .ل.و ٔل .ًل خ ٕٚ. لقي .ًل ًو ًٕ،. ن..ون ٜاغ ،.ًل لو ا ن.لي ول. وٓ

.فىى .ًألخٛىىومن.ًول لوفٜىى،. نىى..هوىىون.ًل  ٜ ىى،ن. ٕٙ.ًلو ىىٝو  ىىوفيٕ.ًلٓ ىى،.فىى .ًل  ىىوصجن.و قنيىىن.فىى
ٕا،.ًل نايوَن.و  ب.ًلغ٘ن.ًورخ  ٗن.ًول   ٌ.  و لو

 ًٓٓلين.ً  خًٓ،.ًل ٜو،ن.ل  و ٍٓ.   خٓ  .ًل ٜو،. ن.. يفي،.ًل  و ن.  ىهن.ىٔ.يقىٓ،.ًلىٓلين..يجو
ًلخًٛوَ.اش ن.   ن ن.و ا ٛ.ر  خًٓ،.شوشىوَ.ًل ٜىو،ن.و يفيى،.ًل  قىن.اي اىون.و يفيى،.ىٓخىون.
ي.ىلىى..  ىىاين.ً ىى خًٓ،. ًلايو ىىوَ.و و ي اىىون.ىلىى..جو ىىٌ. يفيىى،.ً ىى خًٓ،.لولىى،.ًل فىىو ي ن.  ىىو.يىىٓو

ٕفب. فومٍ.   خٓ يه.  (ٙ٘ٔ، ٕٚٓٓ)مطيع وأخرون، ًل ٜو،.و
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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 المْمومات الم اسبية اإللكَرونية:مشكالت اسَخَام نظم  -ٕ-ٕ
ًَٖ. ر  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ... ٕو ي،.  ي ٕ ،. ب.ًل ٜ،.ًليٓوي،ن.ًل لو اي،.ًرل   .و ٍٓٓ. قو

ٕهوىىىا .ً ىىى خًٓ او.ه ٕيو،.فىىى ..ً ىىى ٕو ٖيىىىوٍٓ.لجىىى.ر. ىىىي وَن.ٜ ىىىوغنىىىٌ.ًل  هطىىى ٕو وَ. ىىىب. ،.ًل شىىى
ًَٕ.هوصنىىى،.فىىى . شىىىغين.ًلايو ىىىوَن.ل ىىىو.لاىىىٔ،.ًلىىى ٜ،. ىىىل. ىىى.وطىىىخو ،.ه  ولاىىىو. ًل  نو ىىىوَ..  ىىىوًِوٓ

ٕ ،.فوصقىى،ن. ٍٕ. ىىل.ًلايو ىىوَن.ًول  نو ىىىوَ.فطىى  . ىىل.ًلٓ يقىى،.ا ىى ٖيل.  يىىوَ. ايىى ٕ او. نىى.. خىى  ىىٓ
ٕ ،.  ىىىٓ.ًللوجىىى،.ىلياىىو..و.ًو ىى ٕ. ٕغ،. ىىىل.ًلخوىىوصٙ.ًل   ىىىٍٓٓ.ًول   و ىىى،.لاىىىٔ،. نىىى..جو او.ا ىىى ًلىىى
( ٕٚ، ٖٕٓٓ)جمْكة أخكرون، :.   او. ىو.يىأ .  َه.ًل ٓيٓ. ل.ًل شًوجهل.ً  خًٓ او.ي.را.ىًل ٜ،ن.
 ((ٜٔ، ٕٓٓٓ)عطية، و (ٕٚٔ،  ٕٓٓٓ)الَهراوي، وكامل، ( نقاًل عنٕٓٔ، ٕٔٔٓ))رممي، 

 :اإللكَرونية الم اسبية المْموماتالبنية الَ َية لنظم شكالت ََْمق بم -ٔ-ٕ-ٕ

ٕو يل ٜ،.ًل  نو وَ..ولا ي،.ًل ل ي، اٛ،.ا ٕ. ٍٓ..َ   شه و . .:  و.يأ .  او.،ًرل  
 ٍٖ ٕيب.لألجا  ن.و ٓ،. وفٕ.ًلويو ،.ًل وفي،.لاو.ًول  ًَٓ.ًل قوٓ،.ًل   ولوج .ًل 
 .،فىىىوٝ.  نفىىى ٕ ٍٖ.ًألً ًَٕ. وليىىى،. وليىىى،ًول  ىىىًَٓجاىىى   ىىىٓ..ن.  ىىىو.يىىىٓ و.ىلىىى..ًللوجىىى،.ىلىىى..ً ىىى ت و

 .ًللوج،.ر  آًلاو
 ٍٖ ي.ىل.. نل.ج ي،.ف .ًل  نو وَ.ًل  . لوياو.  و..  ٛن.هو. نل.ًألجا  يٓو
 ..  ٕو ٍٖ.ًللو ٌ.ًرل     ٓ،.ًلٓ ،.ف . شغين.هجا
 .ياىىوَ. ىىل. يفيىى،.لىىن. تىىن.هىىٔ،. وج. ٛىىومىٖ. ىىل.ًل  ىىن.هت ىىوم.ًل شىىغينن.و ىىٓ،. و ىىل.ًلجاىىو

 .ًَل ش  
 ٕاوصيىىى،ن.فقىىى ٕاىىىوص .ًلخنىىىن.فىىى .  نيىىىوَ.ًر وىىىون.ًولٛو ىىى،.ًل ا ي.ً قٛىىىوٝ.ًل يىىىوٕ.ًل ا .ت ىىىومًٓ.يىىىٓو

ًٕ ج.ًل و ن،ن.فط ،. ل.  ًل أخيٕ.ف .ًل  ن.ًل  ن.ىل.. ٓ يٕ.ًلا

 :بالبرمجيات مشكالت ََْمق -ٕ-ٕ-ٕ

ًٕ ج.  او.ًل  .ي ول.  صون.  اوًل ش  َ..ٜإ.ا ٚ  .:  و.يأ . و   .ًلا
 .ٕو  او ًٕ جن.هو.ا اٌ. ٓ،.   هخٛوم.ف .ويوغ،.و و ي،.ًلا
 .ٍٕ ٕول.ًل غوي ًٕ جن.وفقو،.لنٜ   ٓ،.ً    ون.ًل  ٓي َ. ن..ًلا
 .، ٕج ٍٕ.ًل و ،.هليو و،. ن..   ًل يوجوَ.ًل   خٓ،.اولطاٛ. ٓ،. قٓ
 .ي.ىل..و وا،.  وو ا،. ب.ًل و  يل .يٓو ٕف،.ًل   خٓ يل.ا يفي،.ً  خًٓ،.ًللو ٌو   .،ٓ  
 ٜإ.ف .ًل   قان..َ  ن.للن.هي. ش،ًل   خٓو.ًل و ،..ً قٛوٝ.ًر وون.ايل .ٓ  
 .،هخٛوم.ف .  ٛ .ًل  ولج 
 .ج ًٕ ّٕ.ااو. ن..ًلا    ٓي َ.غيٕ. و
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 َجيو ٕ ٕ وا،. ن..ًل ٛايقوَ. ٓ،.ًل ًوم.ًلا ي.ىل.:. ن..ه وليٌ.ًل  هو.ط ل. فوم او.يٓو
 ٕااىو. نى..ًلايو ىوَ.ًل غيي.ّٕ ٓول. ىل..نهو.ًرطوف،ن.هو.ًللىٔلن.هو.ًل  ولجى،.غيىٕ.ًل وى

ٕ .هي. .هٔ،.ًل  نيوَ.ه   تٕ.يٓن. ن..لُٓو
 . ٕ و،.ف .غيٕ.ه و  اىو.ًل خووى،ن.اشى ن. قوىٓو ًلغ٘.)ًل   ٌ(ن.ًولخٛأ. تن.ىٓخون.ه

  وٓ..هو.آول
  ج يىب. ىن.ًل  ى  ًَٓ.ًلخووى،.اول ٜىو،ن.. وتيى ًلي ٛنىٌ..ىٔ.ٓ،. وفٕ.ًل وتي .ًل وف .لن ٜىو،ن 

.ىلياىو.فىى . ٕجىىٝو ٍٕ.  ٜ ى،.لن ٕلنىى،.ًل لنيىنن.ًول وىى ي،ن.ًول  فيىٔ.ولفٜاىىو.اوىىو ًل  ىى قان.ٛىًون. 
ٕيىىى،ى  ىىىٓ.ًللوجىىى،..وهىىى .  نيىىى،. ٍٕ. ىىىل.ًأله يىىى،.جاو ٕجىىى،. ايىىى . ٜىىىو،..؛و نىىى..ٓ ألل. ىىىٓ،.وجىىىٓو

، ٕٚٓٓ)مطيكككككع وأخكككككرون،  ىىىىى :.،ن.  اىىىىىو.ًلٜ ىىىىىلن وتيىىىىى .ي ىىىىىاٌ.ًل تيىىىىىٕ. ىىىىىل.ًل شىىىىى  َ.لن  
.(ٖٕٙ، ٕٔٔٓ()الرم ي، والذيبة، ٜٛٔ

ًٕم.هي.  ىٓينن.هو. غييىٕ. - َٕ.ًللوجى،.ىلى..ىجى ٕس.ىًٔ.ٜاى ٍٕ.هخى ًٕ ،.ًل ٜو،.ا و نه. ى ى وٍٓ.ٓ
ٕ ف ،. ًٕ ،. ل.  نف،.    ن..ًل ٜو،ن.و و. ل وجه.هٔ،.ًلٓ

فيل.ًلجٓٓ. - ٕيٌ.ًل ٜو ٕ فوٝ.  نف،. ٓ ًٕ ج.و شغيناون.ًو ٕ فوٝ.  نف،.ويو ،.ًلا ً 
  ٓ،. فومٍ.ً  خًٓ،.ًل ٜو،. -
ٕل. نىى.. - ٍٕ. نىى..ًل  ىى ٍٕ.اول ٜىىو،ن.ا ىىاٌ. ىىٓ،.ًل قىىٓ  ىىٓ،.ً ىى خًٓ،. وفىى،.ًل  ىىاي َ.ًل  ىىوف

ًٕ ج. ًَٕ.ًلا    و وَ.ًل ٜو،ن.و ٓ
 يل.فىىى . شىىىغين.ًل ٜىىىو،.ولىىىن.ٖيىىىوٍٓ.ًر   ىىىوٓ. نىىى..ف يىىىيل. خ وىىىيلن.ل  ىىىو ٍٓ.ًل  ىىى خٓ -

  ش   ه.
ٕف،.ًل   وَ.ًل خ نف،.ًٓخن.ًل ٜو،. - ٍٕ. ن..    ط ل.ًل قٓ
ياو.ًل ٜو،ن.و ل.ًلٔي.يقو،.ااون.و  .ن.و يلن.ول ؤً؟ -  و وا،.لوٕ.ًأل  ون.ًل  .يٓو

 :فراَ)مشغمي النظم(َْمق باألَمشكالت  -ٖ-ٕ-ٕ

.فىىى . ٕجىى،.ٜ ىىىوغنىىىٌ.ًل  هي   ىىٓ. جىىىوّ.ً ىىى خًٓ،.ًللو ىىٌو ًألولىىى.. نىىى..ًل  ووىىىٕ.َ.اولٓ
ٕي،.ًلقوص ىى،. نىى.. شىى ٕو ىى . ٜاىىٕ.ا ىىٚ.ًل شىى  َ.و.و  يجىى،.ر ىى خًٓ،.ًللو ىى.نغينهًلاشىى ٌ.ًرل  
.:  او. شغن .ًل ٜ،ًل  .ي ول.  صور،.  او.

 .ٚ ًللو . شغن .ًل ٜ، ٓ،.ً  ي وٌ.ا.ٍٕ  ٌ.و.لقٓ
 .،ٓ ً.،فى .ًل  ىنن.ي ىول. وصقىو،. يفي،.ا.ا ٚ. شغن .ًل ٜ،ل و. ه ىو،. قىانا،.ً  خًٓ،.ًللو ٌو

ٍٕ. ن..ىٓخون.ًلايو وَ.و  ولج او. ٕ و ج.ًل لو ا .ًل و ،ن.و ل.ت،. ٓ،.ًل قٓ  لنا
 .ٍٕ ٍٕ..َ   ن..لن.ًل ش. شغن .ًل ٜ،ط ل. ٓ ٕ و ج. اوشى ٕهىون..  ىًٓلف ي،.ًل   نق،.اولا ٜاو

ي.ىل..خن . ش ٕ اٛ،.اولو َ..َ    و.يٓو   
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 . ٕو  .اولايو وَ.هورىًل أخٕ.ف ي.ىل..ًل أخٕ.ف .ًللوىون.. ًٓٓ.ًللو ٌ.ًرل   اأونن.  و.يٓو
ٕ ،.ًل ٛنوا،. ٕجوَ.اول    ن..ًل خ

 ٕٕطىى ىىٓ.يىىٓفب.ا ىىٚ.ًل  ىىصوليل.ىلىى.. .ًلخىىول. ىىل.ًل غييىى .ًول قنيىىن. ىىل.هه ي ىىه و .؛،.ًللو ىىٌو
ي.ىلى..ًر ى غ وم. ىل.ا ىٚ.أل ٍٕ. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.يىٓو .فى .ىًٓ ل.ً  خًٓ،.ًللو ىٌو

فيل.  ًل ٜو

ت اإلَاريككة والمكوائح الَنظيميككة المنظمككة لْمككل السياسككامشككالت ََْمككق ب-ٗ-ٕ-ٕ
 :النظم

ٕ اٛ،.َ. ٍٓ.   شه و . ٕي،.ًولنًوص .ًل  ٜي ي،ا    :.أ   او. و.ي.ول يو وَ.ًرًٓ
 .،ج.ًول نفىىىىوَ.ًل خ نفىىىى ًٕ  ىىىىٓ،. لٓيىىىىٓ.ًل  ىىىى خٓ يل.ًل خىىىىوليل.او ىىىى خًٓ،.ًورٛىىىى ٝ. نىىىى..ًلاىىىى

ٕ وا،. ٕاو .وط ل.ًل ي.ىل..خن .ًر ٍن. و.يٓو  ًل وجٓو
 .نيه.  ٛن.ً   وم .ٌ ٕ ًٕٕ  ني،. خٛيٛ.ًل شغينن.ًأل ٕ.ًلٔي.ي   هًٓم.ًلخٓ وَ.. 
 .َ و. ٕ ٕ او .ف .هًٓم.ًل  نن.ًو  غ ٕ ٌ. نيه.ً   إ.ه وم.جٓول،.ًل  نن.ًلٔي.ي 
 ىىىٌ. نياىىىو. ىىىل. ىىىٓخ َ.خوٛصىىى،ن..خٛىىىومه ٕ فىىى .ًل وجيىىىه.ًل لو ىىىا .لىىىا ٚ.ًل  نيىىىوَن.و ىىىو.ي 

ٕجوَ.خوٛص،.  ول.ًلواول ول .   خ
 .َ  واىىىى،.ًور   نىىىى .ا شىىىى ٕ ًٕل. نىىىى.ول ٕ واىىىى،. نىىىى..ً ىىىى خًٓ،..ًلىىىى ٜ،ن.ىٔ.شىىىى    اىىىىٕ.  نيىىىى،.ًل

. و ىىن.ه و ىى .وهىىو،.فىى . جىىوّ.ً ىى خًٓ هن.واول ىىول .فىىول. ىىٓ،.فو نيىى،.و فىىومٍ. ٜىىو،. ًللو ىىٌو
ي.ى ٕ وا،.يٓو .  :ل..ًل ٓيٓ. ل.ًل ش  َن.هه او.ًلًل

 .،ًٕٓج ى،.ًلايو ىوَ.هت ىوم.  نيى،. شىغيناون.هي. ى ًٕ ا،.و  ٕويى،.ًوطىل،.ل  ىوٕ. ٓ،.  . وجىٓو
ًٕج ،ن.واول ول .ى  و ي،. لوين.ً ٕ .ًل   ٕ. ن و ،.وتهلايو وَ.ًول   ٌ.ااو.ٓول. 

 .،او.ًل قنيٓي ٕ .هو. ن،.ًل    ًَٓ.ًألوني،.اوو   ٓ،.وجٓو
 .،لوىغٕ.لجى.،ًٕ ٕ ،.ًلايو وَن. ٜى ٖيل(ن.واول ول . اول،.   ٓ،.ل وي،.ًل نفوَ.)و وصٛ.ًل خ

ٖيل.  و وصٛ.ًل خ
 . ًًل  وّ.اول ولي. ِٕخٛوم.ف .ًرٓخونن.ت وم.لُٓو .ااو..خو ٕ وا،.ًل   ّو .ًل  لٓٓو
 .،ٕج ٕي،.ف .ًل  نو وَ.ًل   خ ًٕ وٍ.ًل   .،ٓ  
 اه.ل ٜو،.ًل  نو وَ.. وونًر.ّٕ  غيٕ.ًل و
 .،جي،.لن ٜو ٕ  ًل ٓ يٕ.ًور  ل.غيٕ.ًل  و ب.لن  و وَ.ًل وٓي،.ًولا
 .ًَلاو ل..ت ومًًر  ي م. ن..ًلايو و. ٕهو. إ.ًلشا وَن.هو.خٛٛو ٕو   
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 .ٕو ىىوَن ٕو ىىوَ.ًللو ىىىوىىوا،.ًلىى ٜ،.اولفي فىى ..َ  ٌ.فىى .ًل ٓيىىٓ. ىىل.ًل شىىو.و   ىىاٌ.في
ًٕ ج.ًل   ٕٗوٜ ىىايو ىىوَ.واىى .ًلفيىى لىى . نىى..ل ىىٌ. ىىٝو ( ٛ٘ٔ، ٕٗٓٓ)الطككائي، :.  اىىو.،ن.ٔو
.(ٕٚٔ، ٕٛٓٓ)قنَيمجي، والجنابي، 

ًٕ جن. - ٕيو،ن. ىىل.خىى ن..  فاىىوًو. اوج ىى،.ًلايو ىىوَ.ًول  نو ىىوَ.ًولاىى ولىىٔفاو.و  ىىٓيناو.جىىٔ
ٕيفاون.  .ىٓخون.  نو وَ.غيٕ.وليل،.وه شويااو.و ل

ٖو ، - ٕي .ًل نفوَ.ًل خ  .لٔل.ًل نفوَ.وً  وٍٓ.   ي اون.و غييٕ. ًو
ٖي ي،..اٛومًىيقول.ًللو ٌ. ل.ًل  نن.هو. -   شغينه.و قنيٙ.ًل  ،.ًل خ
ٕٙ.ًلونٌ.و لوهو. - ٕيٌ. ل ويوَ.ًلق   خ
ٕٙ.ًلونٌ.وفقًٓل.ًل  نو وَ.فيه.   يج،.لٔل . غييٕ. ٜو،. -   ق ي،.ًلق
  غييٕ.ا ٚ.ايو وَ. ٜو،.ًل شغين. -
ٕهو. - ٕ وص .آم.ًل شغين.ًولنول،.ًأل و ي،ن.  و.يٓ و.ىل.. غيي ٕيٌ.  ًل  اٌ.ف . خ
ي.ىلى..لوىون.ًل  ى خٓ،. - ن.  و.يىٓو ٖو ،.ف .ًللو ٌو ٕيٌ.ًل ٛايقوَ.ًل خ  غييٕ.و خ

.ىل. يفي،..َ   ش. ن..  وصج.خوٛص،ن. و.يقٓو .ٜو
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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 فاعمية نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية: -ٖ-ٕ

   :اإللكَروني مفهوم فاعمية النظام الم اسبي -ٔ-ٖ-ٕ
ٕ ه. نى.. لقيى .ههًٓفىهن.و.يقوٓ.ا".. َ.ًل ى .ه اىو. ىوفيٕ.ًل  نو ىوهفو ني،.ًل ٜو،.ًل لو ا . ٓ

ًَٕ. ىىىل.ًٓخىىىن.ًل ىىى .  ىىىو ٓ.  خىىىٔي.وً   و يىىى،.ًر   ىىىوٓ. نياىىىو  وىىىل.اول  ص ىىى،. ًٕ ِٕ.ًلقىىى ن.وخىىىو
و   ى ..نون(ليو ىو،.يٛنى . نى..ًلفو نيى،. وىيغ،. اولغى،.)فو ىنن.ف  ىهو..ن،ٍ.ف . لقي .ههىًٓفاأًل  ش

ٕجىى،.ًلفو نيىى،. قىىوٗ.ا ىىٓس. لقيىى .ًألهىىًٓل.هي  ىى .. ىىٓس.ًل جىىوّ.فىى . لقيىى .ًألهىىًٓل..وهىىًٔ ل.ٓ
ن.ًول ٜىو،.ًلىٔي.ر.يلقى .ونفول ٜىو،.ًلىٔي.يلقى .ههًٓفىه.ف  ى.نًل لٍٓٓن.ًول  .وجَٓ.هوى ،.ل  لقى 

.(ٖٙ، ٕٔٔٓ)َباغية، والسَْي، ون".ههًٓفه.غيٕ.ف  .

ولىىىىى،.هىىىىى .ًل ىىىىى . ىىىىىوفٕ.ًل  نو ىىىىىوَ.ًلوىىىىىليل،ن. ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.ًل لو ىىىىىاي،.ًلف  .لىىىىىًٔ.فىىىىىإل....
.ًٕٕ ٍٕ.ًل  .   ن .اق ٕي. وطىب.ًر خىؤ.و.ىًول  وو .ول ىوفيٕ.نًل ٜىٕن.فاى .ًلقيىو،.اولشى م.ًل ىني،ًٓ
ٕٚ. نى.. وى   .ًلى ٜ،..ول،ن.فإل ٜ،.  نو وَ. لو اي،.ف  . ٌ. ىب.تاىل.ي  نىًو. ىل.  .ه ىل.ًل ف ى

ٕيل.ل ٜو،.ًل  نو وَ.ًل لو ا ن.ل لٓيٓ.ًل يوجو ا،. ىل.ًل  نو ىوَ. ٕيلن.ًول   خٓ يل.ًألخ ًل ٓي
.((ٜٕٗ، ٜٜٜٔ)غراب، و جازي، ( نقاًل عنٕٚ، ٕٓٔٓ))جل، .آ ،

 :اإللكَرونية المْمومات الم اسبيةالخاائص الواجب َوفرها في نظم  -ٕ-ٖ-ٕ
.ل ىى .ي ىىول.ه ىىو . ٜىىو،. فىىو.وف ىىون.لن  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،ن.فإ ىىه.ي  ىىيل.هل.ي ىىول. ىىوٕٓ. نىى.:

.(ٔٔ،  ٜٕٓٓ( )الرفاعي وأخرون، ٕٔ، ٖٕٓٓ( )جمْة وأخرون، ٜ٘، ٕٔٓٓ) فناوي، 
 اٛ.اولاي ن.ًل  ٜي  .لن ى ٕ ٖ ،.ل لقي . ٜ ل.ي ٍٕ.،ن.ل ..يوفٕ.ًل  نو وَ.ًل   ههًٓل.ًرًٓ
 ى.،ًٕ ٍٕ.ًل نيو.ا  نو وَ.ًوفي،ن. ل.  وصج.  فئ.ًلخٛٛ..ل.ي ول. وٓ ٖويٓ.ًرًٓ  ل 
 يىىىى،.رى  ٖ ًَٕ.ًل ٕجىىىى،.ًلٓ ىىىى،ن.ًول فوىىىىينن.ًولف ىىىى ٖل.اىىىىيل.ٓ ٕيٕ.ل.ي ىىىى  .ا لقيىىىى .ًل ىىىىًو  ىىىىًٓٓ.ًل قىىىىو

 ًل لو اي،ن.وايل.  نف،.ًل ٜو،.ا و.يلوفٜ. ن..ً  ووٓيوَ. شغينه.
 ًل  ل.يوفٕ.  ًوَ.ً وونن.ل ى.ِٕ ًٕم. ًوم ى،.اىيل. ٜى،.ٜ ٓف .ًل  نو وَ.ىل..ًٓخن.وخو ،ن.وهج

ٕول.ًل   خٓ يل.  ًل  نو وَ.ًولايص،.ًل ليٛ،ن.ل ..ي ،. وفيٕ.ًل  نو وَ.وفقو،.لٜ
 ف .  ولج،.ًلايو وَ.ًل ولي،ن.  ٓ. لويناو.ىلى..ى.، ٕ ٕج،. ولي،. ل.ًلٓ ،.ًول  ل.يلق .ًل ٜو،.ٓ

   نو وَ. لو اي،.
 اى.ٍٕ .ًرًٓ ٖٓو ٕي،.فىىىى .ًلو ىىىىَ.ًل  صىىىى،.ل  ىىىىو ٓ او.فىىىى .ل.يىىىى ٕو ىًٓم.ول  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًلطىىىى

ٕ وا،نوه .ًل خٛيٛن.ًل ا ،.وصفاوٜو ًٕٕ.ًلً خؤ.و..ن.ًول  .ًَق
 ٕي و،.ى ٖ ى،.فى . ًو ىٓ.ايو و ىهن..ٓو يقىو،..ل.ي ول. ى ٕجوٝ.ًل  نو ىوَ.ًل  يى،.ًولووىفي،.ًل خ فى .ً ى 

   ٓ.ًللوج،.ىلياو.
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 ٕو ىىى،.ًل وفيىىى،ن.  ىىىٓ و.ى ًَٕ.ل.ي وىىىل.اول  ٕ،.ليىىى  م،. ىىىب.ًل غيىىى ي ٛنىىىٌ.ًأل ىىىٕ. لٓيتىىىه.و ٛىىىوي
ٕص،. ن..ًل    ،.ٜ ًلٛو

 ٕس.ف .ًل  يل.ى ٕ اٛ. ب. ٜ،.ًل  نو وَ.ًألخ ،ن.ا و.يلق .ًل  و ن.في و.اي او.لخٓ ،.ٜ  ول. 
ًٕٕ. ل.  نو وَ. ٕ وا،..اليُ. وفٕ. ن. و.يل وِ.ىليه.  خٔ.ًلق وصل.ًل خٛيٛ.ًول  فئ.ًول  ٜو

 من الموااكفات الَكي ينبغكي أن ََكوفر فكي برنكامج النظكام الم اسكبي ن هناك عََأ فهاّل عن
بيان،ٜٕ، ٕٗٔٓ)عبَالمطيف، : منها اإللكَروني  (ٖٛ، ٕ٘ٔٓ ( )عبَالمطيف، َو

o ٕيٕ.ًولقىىىًوص،.ًل وليىىى،.ًل خ نفىىى،ن.و ىىىَ.ى ًٕ،. نىىى.. ىىىوفيٕ.  ىىى ويوَ. خ نفىىى،. ىىىل.ًل قىىىو ل.ي ىىىول. ىىىوٓ
 ًللوج،.ىلياو..

o ن..لٓ،.   و ن،ن. ب.ى ل.ي  ن.ًل ٜو،. ولٍٓ.ًولٍٓ.ى .  ٕ   و ي،.  ن. ن. ٜو،.ف
o لغوصاو..ل.ي ي .ى  و ي،.ىطوف،.ل واوَ.جٓيٍٓ.لٓلينى  ًلل واوَ.و  ٓيناو.وً 
o ل.ي ي .ى  و ي،.ًل  و ن. ب.ً تٕ. ل.  نه.ًول لوين.في و.اي او.ى 
o وا،. ن..ٓخون.ًلايو وَ.ى ٕ ًٕ،. ن..ىل و،.ًل  ل.ي ول. وٓ
o يىى،.ىرا.ل.يل ىىوي. نىى.. ن ىىوَ. ىىٕ.ى ٕ .ا  ىى ويوَ. خ نفىى،ن. طىى ل. ىىٓ،.ًلىىٓخون.ىلىى..ًلىى ٜ،.ًلف

 لن خوليل.فقٛ.
o . مطيع وأخرون، :   و.يجٌ.هل.  ول.شوشوَ.ًل ٜو،.اول(ٕٓٓٚ ،ٔ٘٘) 

ناوَ.ًول يوجوَ.ًل   خٓ يل.ى -  ل.  ول.ا يٛ،.و   ص ،. ب.ًه  و وَ.ٛو
ٕ ا،.ل ٌ.لوج،.ًل  ى خٓ،ن.ول ىٌ.ى - ًل  و ىن.ل.  ول.ًللقون.ف . ن .ًلشوشوَ. 

 ًلًو   .لاون.اليُ.ي  ٛيب.ًل   خٓ،.ًل  قن.ايل. ن .ًللقون.ا ن. اول،.وي ٕ.
  ٜىىي،.ًألًو ىىٕ.ًل ىى . ىىل.خ لاىىو.يىى ،.ًلووىىون.ىلىى..ًلشوشىىوَ.ًل خ نفىى،ن. نىى..شىى ن. -

ٕس.ا اول،.وي ٕ.   ًوص،.   ٓل،ن.لي  ٛيب.ًل   خٓ،.ًر  قون. ل.شوش،.ىل..هخ
،.فىى .ًلشوشىىوَن.ًول ىى .  ىىو ٓ،. نىى.. قاىىن.ً ىى خًٓ،.ًأللىىًول.ًل ىى .يل وجاىىو.ًل  ىى خٓ -

ًٕل،.  ٓ.ً  خًٓ،.ًل ٜو،.  ًل ٜو،ن.و وفٕ.له.ًل

ٕس.ًلا ٚ.  و.  (ٔ، ٕٚٓٓ)هاللي، :  ل.خووصٙ. ٜو،.ًل  نو وَ.ًلجيٓ.ًل .هلي
( Bhavna & Patel, 2015, 74).

 ،.ٜ  لقي .ههًٓل.ًل   -
ٕٓ.ًل  .ً  خًٓ، ل يل. - ًٕٓن.و  ًَٓن.و  نو وَ.ٜ  ًو  ،ن. ل.هف
ٕ ،.ًر وورَ.ًٓخن.ًل   -  ،.ٜ  ل يل.و  شيٛ.ل
- .ًَٕ ًٕ  ٓ ،.و ل يل.ً خؤ.ًلق
ٕي،.ل  نو وَ.ًل   -  ،.طٓ.ًلٓخ م..ٜ  لقي .ًل و يل.ًول 
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 :الم اسبيةممْمومات النوعية لخاائص ال-ٖ-ٖ-ٕ
ًل و جىىى،. ىىىل. ٜىىى،..ًل لو ىىىاي،.  وىىىل.ااىىىو.ًل  نو ىىىوَ.هليجىىىٌ.. ىىىٍٓخوىىىوصٙ.ه ىىىو ..

ٕو ي، ٕط6-7ًولش ن).نل  .  ول. فيٍٓ.ل   خٓ ياو.نًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل   ..او(.ي 

.
ٍ.ًل  نو وَ....................................................................... ًٕل.اجٓو .لٓ.ًر  

.

.

.
.  يوٕ.لو ،............... يٓ.لو ،............................................................

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

.

.

.

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

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

ة  ا كثبعكَاَ الالماَر مكن إ ( هرم الخاائص النوعية لممْمومات.ٖ-ٕالشكل) باالعَمكاَ عمك  البيانكات الكواَر
 في أَبيات الَراسة.

ٍٕٓ.فىى .ًلشىى ن.نخوىىوصٙ.ل فوىىين . .يوطىى . في ىىو.يىىأ و... ًل و يىى،.لن  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًلىىًو
.(ٚ، ٕٙٔٓ)مؤسسة المْايير الَولية لمَقارير المالية، :.ًل وا 

.الخاائص األساسية: -7-6-6-0
 :المالئمة -0

ٍٕ.  ول.ًل  . ن .ه .ًل  ص ،.ًل ولي،.ًل  نو وَ. ٕ .ىلىًُٓ. نى.. وٓ ًَٕ.فى .فى ًٕ .ًل ى .ًلقى
ٍٕ.ًل وليى،.ًل  نو ىوَ.و  ول..ًل   خٓ ول.ي خٔهو ٕ .ىلىًُٓ. نى.. ىوٓ ًَٕ.فى .فى ًٕ . ي ى،.لاىو.ىًٔ.ًلقى
 .  ه و.هو. أ يٓي،ن. ي ،.هو.  اويهن

 القدرة على التنبؤ-

 القٌمة التأكٌدٌة-

 األهمٌة النسبٌة-

 االكتمال-

 الحٌاد-

 الدقة-

 التعبٌر الصادق

 أساسٌةصا ص خ

 المال مة

 مالٌةقوا م     

الخصا ص النوعٌة 

 للمعلومات المالٌة

 الكفاءة        
 (التكلفة<  المنفعة)

 خصا ص ثانوٌة معززةخصا ص 

 القابلٌة للفهم

 توفر المعلومات
 )التوقٌت المال م(

 القابلٌة للتحقق

معلوم   ات مفٌ    دة لمس    تخدمً 

 المعلومات )متخذي القرارات(

 القابلٌة للمقارنة 

ف بـ
ص

تت
 

تتمتع بـ
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 خىىٔي.   ىىل. و ىىَ.ىًٔ.  اويىىهن. ي ىى،.ًل وليىى،.لن  نو ىىوَ.  ىىول.:القككَرة عمكك  الَنبككؤ  .
ًٕٕ ٕ ا،.و ل يل.ًل أ ٓن. ٓ،.لول،. قنين. ل.ًلق  اول  وصج.ًل   قاني،..ًل  او. ن.. ٓ

 غٔيىىى،. ىىىوفٕ. و ىىىَ.ىًٔ. أ يٓيىىى،ن. ي ىىى،.ًل وليىىى،.لن  نو ىىىوَ.  ىىىول.:القيمكككة الَدكيَيكككة .
 . واق،. و  وَ(. ولي .هو. أ يٓ) ل.   ي،

 ول.ًل  نو ىوَ.ًَٔ.هه يى،.  ىاي،ن.ىًٔ. ىول. ىل.ًل   ىل.هل.يىوتٕ..:األهمية النسبية  
ًَٕ.ًل ىىىىىىىىى .ي خىىىىىىىىىٔهو.ًل  ىىىىىىىىى خٓ ول. نىىىىىىىىى.. ًٕ ٕطىىىىىىىىىاو. نىىىىىىىىى..ًلقىىىىىىىىى لىىىىىىىىىٔفاو.هو. ىىىىىىىىىوم. 

 ه و او)ًل  نو وَ(.

 :الَْبير الااَق -7
ٕيٕ.ًل وليىى،. ىىل.ًلٜىىًوهٕ. ٕ ىىو،..ول ىى .  اىىٕ.ًل قىىو   ىىول.ًل  نو ىىوَ..ًر  وىىوٓي،.ا ن ىىوَ.واأ

 ى .و.ًل ولي،. فيٍٓن.فإ ىه.يجىٌ.هل.  اىٕ.هيطىو،.اوىٓ . ىل.ًلٜىًوهٕ.ًل ى .  ى آل.ًل  ايىٕ.  اىو..
 ي ول.ًل  ايٕ.ووٓ و،.فإ ه.يجٌ.هل.ي ول. و  ،.و لويًٓ،.وخوليو،. ل.ًألخٛوم.

 االكَمال:..ٍٕ ٕي،.لن   خٓ،.ليفا،.ًلٜوه ٕو يش ن.ًلوول.ًل و ن.ج يب.ًل  نو وَ.ًلط
ٖ ،.لٔل .ًل وووف،  ن.ا و.ف .ٔل .ًل وويفوَ.ًول وطيلوَ.ًل 

 َيىىىوٗ.فىىى .ًل ليىىىٖ.ًول لواىىىوٍ. ىىىل. خنىىىو. و ىىىَ.ىًٔ.ليوٓيىىى،.ًل  نو ىىىوَ.   اىىىٕ.:ال يكككا .
ٕطاو.ًل  وصج ..و 

 إ.ًل  نو وَ.ٓ يق،.ىًٔ. و َ.خولي،. ل.ًألخٛوم..:الَقة    

 الخاائص المْززة: -ٕ-ٖ-ٖ-ٕ

 :لممقارنة القابمية -0
ٕ  اىىىو.ا  نو ىىىوَ. شىىىواا،. ىىىل.  ٜ ىىى،.  ىىىول.ًل  نو ىىىوَ.ًل وليىىى،.  ه تىىىٕ.فوصىىىٍٓ.ىًٔ.ه  ىىىل. قو

ٍٕ ٕسن.هو.ا  نو وَ. شواا،. ل.ًل  ٜ ،. ف او.لف  ٕي .هخٕن.و ن...هخ ٕسن.هو.ل و ٕغ،. ل.هل.هخ ًل
ٕ ىى،ن.هر . ٕ اٛ.اولقوانيىى،.لن قو ٕ )  نيىىوَ.ًلتاىىوَ.يىى .ه ا ىىو. خ نفىىولن.فولتاىىوَ.يشىىيٕ.ىلىى..ً ىى خًٓ،.ًلٛ

. ف او.ًلايو وَ(..و شغين.  ولج،
ٍٕ.ًولىٍٓ. اىٕ.ًل  ٜ ىوَن.ه  . ٕيىٕن.هو.فى .ف ى ٕس.ًٓخن.ًل  ٜ ،.ًل  ٍٓ.لن ق ٍٕ.ىل..هخ ٓ .و. ل.ف  لىًٔ.   ى

ٕ ،.ًلآلن.و. .و.ًلتاوَ.فاو.ي و ٓ. ن.. لقي .هًٔ.ًلآل..ه  .ًلقواني،.لن قو
 :القابمية لمَ قق -7

ٕفىى،. ىىل.ًل ىىٓ ي . ىى،.ىًٔ.ه ىىه.هي. ًٕ ايل. خ نفىىيلن. نىى.. ىىٕٓ. ىىل.ًل   .فإ ىىه.و  ىى قنيلن. اىىن. ىى
.. ف او.ًل  يج،.ىل..ًل وون. ي ،
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 :َوفر المْمومات)الَوقيت المالئم( -6
ٍٕ.فى .ًل ىأتيٕ..ف .  ول،.ل   خٓ ياو.ًل  نو وَ.  ول.هل.هي  ًلو ىَ.ًل  و ىٌن.ل  ىول. ىوٓ

ٕ ا، ًٕ .. ن.. 

 :القابمية لمفهم -4
ٕٚ.اش ن.ًوطى .و ىوجٖ.  يج ناىو. وانى،.  ول.ًل  نو وَ.ًل ولي،. فيٍٓ.  ٓ و. و ل.و  

..ل   خٓ ياو. فاو ه.اويغ،.ًل  نو وَ. قٓي،.ي ،.هل.لنفا،ن.ا   .

 ىىىىىىوٍ. ىىىىىىب.لن  ىىىىىى خٓ يلن.ًل  ص ىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىوَ. ىىىىىىوفيٕ.هي.:الكفككككككاءة ًٕ .ًأل تىىىىىىن.ًر ىىىىىى خًٓ،. 
ٕٓ  (.ًل  نف،<..ًل  ف ،)لن ًو

 

 :الم اسبية اإللكَرونية مْايير ومؤشرات قياس فاعمية نظم المْمومات-ٗ-ٖ-ٕ
ل.ًلاىىىىٓل.ًل اىىىىوص . ىىىىل. ٛايىىىى . ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل ا يىىىى،. نىىىى..ًللو ىىىىٌ.ًأللىىىى .هىىىىو.ىا ىىىىو....

ٕجىىىوَ. ىىىٓ ،. ىىىن. ىىىل.ًألًٓم.ًل  ٜي ىىى ن. ٍ.ًل ًللوىىون. نىىى.. ىىىًو ج.و خ ٕفىىىب. ىىىل.جىىىٓو  ىىىن.فىىى .و 
.ًل  ٜ ،.

ًل لو ىاي،.ل  نو ىوَ.خٔ.هًٔ.ًلاىٓل.فى .ًر  اىوٕ.  ىٓ. وى ي،.وا ىوم. ٜى،.ًهو نيه.فإ ه.رآ. ل.
ٕو يىىى،ن.ل ىىى..ي  . ىىىل.ً ىىى خًٓ،.هىىىٔ،.ًلىىى ٜ،.ًٓخىىىن.ًل  ٜ ىىى،ن.ه ىىىل.ًرل   ٕجىىىٍو ل.  لقىىى .ًل  ف ىىى،.ًل 

ٕجي،وهيطو،.ف .  ًٕل.ًلايص،.ًلخو ي.ً ى خًٓ،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.هفًٓخنيو،.يجٌ..ن   او. ب.ًٛ ل.يىٓو
ٕ وايىىى،.لن  ٜ ىىى،ن. ًَٕ.ًل خٛيٛيىىى،.ًول ٕيقىىى،.هًٓصاىىىون.و ل ىىىيل.ًلقىىىٓ ىلىىى.. ىىىٓ ي،.ًل  نيىىىوَ.و ي ىىىيٕ.ٛ

ٖيىىىىوٍٓ.ًر  وجيىىى،ن.و لقيىىى .ً ىىى خًٓ،.و ل ىىىيل.ً جوهىىىوَ.ًل ىىىو ني ٕٓ.هل. لىىىو.  ناىىى،ن.و فطىىىن.ل ىىىىًو
ٖيىوٍٓ. ٍ.ًل   جىوَ.هو.ًلخىٓ وَ.ًل ى . قىٓ او.ًل  ٜ ى،ن. ىب. ٕفىب.جىٓو وهوون.ًل  ٜ ،ن.فط ،. ىل.

. اي وَن.هو.ًلخٓ وَ.ًل قٓ ،.ًل.لج،
ٕجيى،ن.فو. ىل. وليى،.   ى،.ًه  . ي.ىلى.. ل ىيل.   ى،.ًل  ٜ ى،. ىب..هإ ىل  ٜ ى،. ىب.ايص اىو.ًلخو يىٓو

ٕ وايىىى،ن.ًول ج  ىىب.  ىىىنن.ًأل ىىىٕ.    صاىىون.هو.ًل  ىىى ان يلن.ًول  ىىىوه يلن.ًولجاىىوَ.ًلل و يىىى،ن.ًول
ي.فى .ًل اويى،.ىلى.. ل ىيل.ًل فىومٍ.ًل شىغيني،ن.ًولف وليى،.ًل  ٜي يى،. ًٕ ى..ه  ىو.يجىٌ..ًلٔي.يٓو ل.ي

ًٕٕن. ىىىىل.خىىىى ن.ً   ىىىىوم.  ىىىٓ. وىىىى ي،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ى  و يىىىى،. ٛىىىىويٕ.و ل ىىىيل. فوم  اىىىىو.او ىىىى  
ٍ.ًألًٓم. ىل. ٖيىوٍٓ.جىٓو ٕٚ. خفيٚ.  وليل.ًر ى خًٓ،ن.هو. ٍٕن.اغ ٍٖ.لٓيت،.و  ٛو ٕ جيوَ.وهجا ا

ٕه ٕ ،ن.ًولٓ ،ن.و ٓٓ.ًل ٛايقوَ....وغي .(ٕٚ٘، ٜٕٓٓ)مموخية، .وليُ.ًل 
..

.
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ٕٓ.ا ٚ.ًل ًَٕ.ًل ى .ي  ىل.ً ى خًٓ او.لقيىو.ً،. ٓٓ.اولتيلو ٓ.هو فو نيى،. ٜى،.ٗ. ل.ًل  ىوييٕ.ًول وشى
ٕٚ.لا ٚ.  او:أ ًل  نو وَن.وفي و.ي  (ٜٕ٘، ٕٔٔٓ()الرم ي والذيبة، ٖٕٙ، ٜٕٓٓ)مموخية،   . 

o .ف .هًٔ.ًل جون.ٍٕ   اول،.ً  خًٓ،.ًل ٜو،ن.ًو   وٌ.ًلخا
o .،ًٓل ٜو،. ن.. وفيٕ.ًل يوجوَ.ًل   خ.ٍٕ ٓ  
o .ٕل. ن..  و و ه   اول،.فا،.ًل ٜو،ن.ًو  ي وٌ.ها وٓ،ن.ًول  
o .،ٕج،.ًلتق  ف .ً  خًٓ،.ًل ٜو،.ٓ
o .،ًٖم.و  و وَ.ًل ٜو    ٓن.ًأل ٛون.ًل  . لُٓ.ألج
o . وليل.ًرو ّن.ًولويو ،ن.ًولو َ.ًل    فٓ.ف .ٔل   
o .ًَل ىىىىى . لىىىىىُٓ.فىىىىى .ًل يوجىىىىىو.ًَٕ ٕ ىىىىىه. نىىىىى..ًل  يىىىىىل. ىىىىىب.ًل  غيىىىىى ٕو ىىىىى،.ًل ٜىىىىىو،ن.و ٓ ٕجىىىىى،.  ٓ

 ًل   خٓ يل.
o .،ىىىل.ًر ىىى جوا،ن.ى  و يىىى ٖ ًٕٕ.ًر ىىى خًٓ،ن. ٖ لن. تىىىن:.  ىىى ٕيٕ.و ًو ىىىٓ.  وىىىٕ.ًلىىى  لىىىٓيُ.ًل قىىىو

 ًلايو وَ.
o .ٖيل.ًلايو ىىوَن.ًأل ىىولن ًلىى ل ،.فىى .ًل ٜىىو،ن. تىىن:.ًألخٛىىومن.ًل  و ىىن.فىى .  نيىىوَ.ىٓخىىون.و خىى

ًٕ جن.ًول  نيوَن.و ًو ٓ.ًلايو وَ. ٕي،.ًلا ٕج،.  ٓ 
o .شىىغين.ًل ٜىىو،ن. تىىن:. ىىاول،.ًللوىىون. نىى..ًل نفىىوَ.و ًو ىىٓ.ًلايو ىىوَن.ًر ولىى،ن.ًر   وٓيىى،ن 

لين.ًر  خًٓ،.ًلنغ،ن. ٓس. وف ًٕمًَن.ٓو  ٕ.  و ًَٓ.ًل شغينن.ًورج
o .، ىٓخون.ًلايو وَن. تن:.ًل اول،ن.ًل  ص 
o .ٕجىى،.ًل  و ىىن.ًول ًوفىى .في ىىو.اي اىىىون ٕجىى،.ًل  ص ىىى،ن.ٓ ٕ جيىىوَ.ًول  ىىؤِ.ًل  ىى خٓ ،ن. تىىن:.ٓ ًلا

 ى  و ي،.فا او.ًو  خًٓ او.
o .،ٕجىىىى،.ًل  ص ىىىى،ن.ًلشىىىى ولي،ن.ى  و يىىىى،.ٓ ىىىى ٕجىىىىوَن. تىىىىن:.ٓ ًٕٕن.ًل ىىىى،ن. ل ىىىىوس.ًل خ وىىىى ب.ًلقىىىى

.ًٕٕ  ًل فووينن.ًلٓ ،ن.ًل  
o .ىو وَ.ىيطىولي،(ن ٕ ًٕصٛن. ٕٚ)جىًٓونن.خى ٕٚن.شى ن.ًل  ٕجوَن. تىن:.و ىوصن.ًل ى ش ن.ًل خ

ن. اول،.ًلفا،.ًور  خًٓ،.. ٕج،.ًلوطّو ٓ 
o .َه.ف .ً  خًٓ،.ًللو او ًٕ ًَٕ.ًل   خٓ،.وخا   او
o ًل   خٓ،.ف .ًل  و ن. ب.و وصٛ.ًرٓخونن.ًول  اي َ.ًل.ٍٕ    و ٍٓ.ًل نلق،.اوللو ٌ. ٓ
o ..،ج.ًل  ول ًٕ ٍٕ.ف .ًلا ٕغا ه.ف .ٔل ن.خوو،.ىًٔ.ل،.ي ل.له.خا ٍٕ.ًل   خٓ،. ن..ًل  ن،.و ٓ  
o .ج ًٕ ٕٚ.ًلايو وَن.و و ي،.شوشوَ.ًل  و ن. ب.ًلا  . ٕ  جؤاي،.ٛ
o .ٕغٌ.ًل   خٓ،.ف .  ولج او  لج،.ًل  نيوَ.ًولايو وَ.ًل  .ي
o ٕج،.  قيٓ.  نيوَ.ًل  ولج،.ًل ٛنٌو ًَٕ.ًل  ولج،..ٓ  .ًٕٕ    فئهون.و  ٓن.  
o .،ٕج،.ش ولي،.ًل وتي .ل وف،.  ووٕ.ًل ٜو ٓ 
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o .ٌ ٕص . ل.خ ن.شوشوَ.ًللو ٕ ه.ًل   وا،ن.هو.ف .ش نه.ًل    اول،.ً  خًٓ،.ًل وتي .اوو
o .ًل  نو وَ.اه.ٕٚ   يفي،.  ٜي،.ًل وتي .و 
o اٛ،.اول ٜو ٕ ٍٕ.ًل وتي . ن.. وفيٕ.  نو وَ. فيٍٓن.و  ص ،ن.و  ٓ .، 
o .،وا،.ًل وتي ن.و اول،.ًلفا  . ٍ.ه نٌو     وس.جٓو
o ٕه. ن.. وفي ٕ  ل.ًر  خًٓ،.أ  ني وَ.ًوطل،.اش. ٓ
o .،خًٓ،.ًل ٜو  ً. ًَٕ.ولٓٓو ٓ .ّٕ ٍٕ.ًل وتي . ن..ش ٓ  
o .َيفي،.ًل ل ،.ف .ًلايو و .ّٕ ٍٕ.ًل وتي . ن..ش ٓ .
o .ر  خًٓ ه.، ٖ ٕ و ج.ًولخٓ وَ.ًل  وصل. ن.ا ّٕ.ٜو ٍٕ.ًل وتي . ن..ش ٓ .
o .ًٌوطى .ل و يى،.ًل شى  َ.ًل ى . ىٓ.يوىوٓفاو.ًل  ى خٓ،ن.و يفيى،. ج ى.ّٕ ٍٕ.ًل وتي . ن..شى ٓ 

.  لٓوتاون.و يفي،.ًل غنٌ. نياو.  ٓ.ًللُٓو
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



 

.

.

.

.

.

.

واقع الجامْات األهمية ومنهجية الَراسة الفال اليالث:  -ٖ
 الميَانية.

 في اليمن. األهمية الجامْات واقع  -ٔ-ٖ
 .الميَانية الَراسة منهجية -ٕ-ٖ
 الَراسة. لْينة الَيمغرافية الخاائص َ ميل -ٖ-ٖ
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 المقَمة:
ٍٕ.فىىى .ًل ج  ىىىبن..لنجو  ىىىوَ. و ىىىب ًٕ ىىىٖ.ىشىىى وٝ.ل ىىىن.جٓيىىىٓ. ىىىل..أل اىىىوًلوىىىًٓ ٕل.  ًل  ىىىو

ٕيل.ًول ن ىىىوم.ًولف ىىىٕن ًٕم.ًل ف ىىى ٓ .وي ..نًول  اىىىٕ.ًلىىىٔي.  ٛنىىى .  ىىىه.ن ًل  نىىىي،.ًلجىىىو   .هىىىو.ًأل ىىىوٗ.. ىىى
ٕ ىىىىى،.ًل   يىىىى،.فىىىىى .ًل ج  ىىىىىبن.ًول ىىىىٓخن.فىىىىى . لقيىىىىى .ههىىىىًٓل.خٛىىىىىٛ.ًل   يىىىىى،. ًٕ يج .لىىىىىٓفب.ل ًر ىىىى 

ٖ ىىىه. ا ىىى ..  وىىوٓي،.ًورج  و يىىى،.ًول يوجو اىىىونًر ٕ ىىى .ين و ىىىل.تىىى،.فىىىإل.هي. ج  ىىىب.ي شىىىٓ.ًل قىىىٓ،.ًول
يل. و  وَ.ًل  ني،.ًلجو   .ف .ً جىو،.ًل  ى وس.ً ًٕ يجي،.  ي .له. ٜو )جكابر، ومهكَي، ل ىأ ون.ً  

ٕٓٔٔ)...

ٕيقىىىىى،ن.ًول  اجي،)نيىىىىى،.ًل و نىىىىى،.فىىىىى .ًلىىىىىي لًو ىىىىىب.ًلجو  ىىىىىوَ.ًألهي  ىىىىىوون.هىىىىىًٔ.ًلفوىىىىىن. .ًلٛ
ًٕمًًَور ًٕ ىى،.ًل يًٓ يىى،.ولىىُاًلًل ىى .ً ىى خٓ او..ن(جىى  ىىل.هجىىن.ًرجواىى،. ىىل.ًأل ىىصن،.ًل ىى ..نفىى .ًلٓ

ًٕ ىىى،  تىىىن. شىىى ن،. ًٕ ىىى،ن.و. ج  ىىىب.و.ن.و لٓيىىىٓ.فاوًوههىىىٓ.ًلٓ .اووىىىٓ و..ج ىىىب.ًلايو ىىىوَهًٓوَ. ي ىىى،.ًلٓ
ًٕاىىووتاو  ًٕٓ. ج  ىىىب.ًلٓ  ىىى،ن.ن.و لٓيىىىٓ.ًأل ىىىىوليٌ.ًرلىىىووصي،.ًل  ىىى خٓ ،.فىىى . لنيىىىىن.ً ىى جواوَ.هفىىى

ًٕ ىىىى،ن.و يفيىىىى،.ًل  ىىىىوٌ.ً.خوىىىىوصٙ لنيىىىىن.ًلفطىىىى ،. ىىىىل. ًٕفيىىىى،.ل ج  ىىىىب.ًلٓ ل قىىىىٓيٕ.ًلنفٜىىىى .ًلٓي غ
.، ًٕ .ًلٓ .ل لوٕو

.ي،:ول ًل.ًل قوٛ.وي ط ل.ًلفون

..ف .ًلي ل.ًألهني،.ًلجو  وَ.ًو ب: ٔ-ٖ
ًٕ ،.  اجي،.:ٕ-ٖ ..ًل يًٓ ي،.ًلٓ
ًٕفي،.ًلخووصٙ. لنين.:ٖ-ٖ ًٕ ،..ل ي ،.ًلٓي غ  ًلٓ
.

.

.

.

...

.
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 :في اليمناألهمية الجامْات واقع  -ٔ-ٖ
 نبذة مخَار  عن الجامْات األهمية في اليمن:  -ٔ-ٔ-ٖ

ٕل. ل.ًل   ي يوَ. ٛنب.ىل..ًلي ل.ف .ًألهني،.ًلجو  وَ.ٍ شأ.  ٓو .شىآَ.ىٔ.ًل وطى ن.ًلق
ًٕ،..  يو،.. و  و،..ًلي ل ٖٓهو ًٕ،..ًو ًلجو  وَ.. ٓٓ.هوا .ل ..ًألهني،ن.ًل ول .ًل  ني،. و  وَ.ف . اي

.ًل وطىىي،. ىىل.فىى.  يجىى،.ل ىىو.شىىآ ه.ًلىىي ل.وهىىًٔ..ًلل و يىى،.ًلجو  ىىوَ. ىىٓٓ.يفىىو ًألهنيىى،.  .ًل قىىٓو
ًٖيٓ. ايٕ ٖيىوٍٓ.فى .  ىٓن.ًل  ىو.ًل ى و  .فى .ا ٓ ىون..ًلٛنٌ. ن..ًل  ني،.ًلجو   ن.ا ىاٌ.ف .  ًل

ٕجىى،.ًلىىو  .ًور ف ىىوّ.لىىٓس.ًل ج  ىىب.ًل لنىى . جىىو،.ًل  نىىي،.ًل ىى ول ن.وهىىًٔ. ىىو.هٓس.وهيطىىو،. وىىو ٓ.ٓ
ٍٕ. نىى..ً ىى ي وٌ.ج يىىب..ىلىى..  ىىوٜ،.ًأل اىىون  نىى..ًلجو  ىىوَ.ًلل و يىى،ن.ل ىى..هوىىالَ.غيىىٕ. ىىوٓ

ًٕ ي،.ٛو  او.ًر.غايل.ف .ًللوون. ن..ًل  ني،نًل .  ي واي،..ل لٓٓو

ٍٕ.ًل وجىىه. لىىو.ًل  نىىي،.ًألهنىى  َٕ.ف ىى ن.ًور ىى ت وٕ.فىى .هىىًٔ.ًل جىىونن.فىى .ًلىىي ل.و ىىل.ه ىىو.ٜاىى
ٕٙ.ىط ًٕغايل.ف .ًل  ني،.ًل ىول ناآل. وفيٕ.ف لىًٔ. و ىَ.ًلل و ى،.ًلي  يى،.افى  .ًل جىون..وفي،.لن

ٕي وَ.ًولقىًو يل.ًل  وىًٕٓ.ًل شى .ن ٜ ى،.لىٔل ه و،.ًلقٛوٝ.ًلخوٙ.ل   ت وٕ.ف .ًل  ني،.ًل ىول ن.وً 
ٕي وَ.ًل   و ىىىَ.. شىىوم.ًلجو  ىىوَ.ًلخووىىى،ن. ىىًوم،.  ىىى  .اإ. نىىي،.ًل ىىول .فىىى .ًلىىي لوااىىًٔ.فىىإل. شىىى

.ًخ وووو او لني،.هو.هج اي،ن.و  .ًلجو  وَ.و  ٝو ...   .هيطو،.ا  ٝو

ًٖم.هىًٔ.ًل وطىىٝو ٕصىىيٗ. جنىىٗ.ًر   ىوٓ.ًأل ىىوٓي  .وطىى ول.جىٓو.وً  ٍ.ًل  نىىي،.ًل ىىول .هوطى .
ٍٕ)ًل ٓٓ.ٕ.له. ب.وف .لوً ..ًلي    ًٕيٕ..76ن.04375ليف،.ًلتو .ًلي ل.(ن.األ07،ن.7106ٙفا

ٕل.ًل وطى ن.  ىٓ و. أ  ىَ.هون. ًٕ،.ف . يىًٓل.ًل  نىي،.ًل ىول .  ىٔ. ىا ي يوَ.ًلقى و،. اي  ٛ َ.شٛو
ٍٕ.ى شىىوم.ًلجو  ىىوَ.ل ىى..انىى . ىىٓٓهو) َٕ.و يىى (.01جىىو   يل.ل ىىو ي يل.)وىى  وم.و ىىٓل(ن.ًو ىى  

يىىوٍٓ.ًلٛنىٌ. نىى..ًل  نىىي،.(. لىىَ.ًل أ ىيٗن.ًول ىى .ه شىأَ.ل نايىى،.ٖ.4جو  ىوَ.ل و يىى،.ىلى..جو ىىٌ)
.ًلجو   .

ًٕفىى .ٔلىى . أ ىىيٗ.ًل  نىىي،.ًلجىىو   .ًألهنىى .ًلىىٔي.اىىٓه. ىىو،.  ،ن.وشىىآ.هىىو.ًلخىىٕ.0666 ىىو.
ًٕٓ،.. و ىىى و،. (.66،.ىلىىى..)7107 ىىىو،..فىىى .ًلىىىي لن.ىلىىى..هل.ووىىىن. ىىىٓٓ.ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،. طىىىٛ

.جو  ،.و ني،.و  آً،. وليو،.

 (.يوطلاو:0-6ًولجٓون.)جو  ،.و ني،...63ىل...7104اي  و.وون. ٓٓهو.ف . و،.
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 م(.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ) الَراسي لمْام اليمنية الْممي والب ث الْالي الَْميم وزارة لَى المَْمَة األهمية الجامْات (ٔ-ٖجَول)
 الجامْة اليمنية   .ٕ جامْة الْموم والَكنولوجيا  .ٔ
 جامْة أزال لمَنمية البشرية  .ٗ الجامْة المبنانية الَولية  .ٖ
 جامْة آزال لمْموم والَكنولوجيا   .ٙ جامْة الممكة اروى  .٘
نية   .ٚ  جامْة اقرأ لمْموم والَكنولوجيا   .ٛ الجامْة اليمنية األَر
 جامْة األنَلس لمْموم والَقنية   .ٓٔ جامْة سبا   .ٜ

ية الَولية   .ٔٔ  جامْة االَ اَ لمْموم والَكنولوجيا   .ٕٔ الجامْة اإلماَر
 جامْة ال هارة   .ٗٔ جامْة الْموم ال َيية   .ٖٔ
 جامْة ال كمة  .ٙٔ الَولية لمَكنولوجيا جامْة َونَك  .٘ٔ
 جامْة الرازي   .ٛٔ جامْة المسَقبل   .ٚٔ
 جامْة المْرفة والْموم ال َيية  .ٕٓ جامْة الناار   .ٜٔ
 جامْة اليمن   .ٕٕ الجامْة البريطانية في اليمن  .ٕٔ
 جامْة َار السالم الَولية لمْموم والَكنولوجيا  .ٕٗ الجامْة الْربية لمْموم والَقنية   .ٖٕ
 جامْة األ قاف .ٕٙ الوطنيةالجامْة   .ٕ٘
 جامْة ابن خمَون .ٕٛ جامْة السْيَة .ٕٚ
 جامْة السْيَ .ٖٓ جامْة الجزيرة .ٜٕ
 ال َيَة-جامْة َار الْموم الشرعية .ٕٖ جامْة اليمن والخميج لمْموم والَكنولوجيا .ٖٔ
 لمْموم الشرعيةكمية األمام الشافْي  .ٖٗ َْز-مايو لمْموم الطبية والَطبيقيةٕٕكمية  .ٖٖ
فان لمقرآن وعمومه .ٖٙ كمية الريان .ٖ٘  كمية َر

 م ٕٚٔٓ/ٚ/ٖٓ،  www.oasyemen.netالماَر: بوابة الَنسيق اإللكَروني لمجامْات اليمنية، 

ىلىى..،.7104فىى . ىىو،.هل. ىىٓٓ.ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.فىى .ًلىىي ل.ووىىن..(0-6يوطىى .ًلجىىٓون)
ًٖيو.و.ىل...هٓس.(.جو  ،.و ني،.خوو،ن.وه63ًٔ) . ن..ًل ج  ىب.  وفب. ٍٓ.  ، ال كيمكي):  اىو  ٓو

ٕٓٓ٘).
 ٖيىىوٓى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.ي ىىو ٓ. نىى.. ٓول. نفىى،.ٍ.لجىى،.ًل  نىىي،.ًل ىىول .فىى .ًلىىا ٓ. ىىل.ل.وجىىٓو

  ن..ًلل و ،..
 ًلخوو،.ىل..ًل  ني،.ًل ول ..ى.ًَٕ   او. جنٌ.ًل تيٕ. ل.ًر  ت و
 .ًَٖلىىى ٕي ىىى .ًلخىىىوٙ..-ا ىىىٚ.  اىىىو..–.لجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،.ًلي  يىىى،ًر.     ىىىٓ. نىىى..ًل ىىىوٕٓ.ًل ٓ

..او   ياولجو  وَ.ًلل و ي،ن.وهًٔ. ًٕ جاون.ا ىو.ي جىوٌو  ل. ل يل.و ٛويٕ.هًٓصاون.و ٛويٕ.ا
  ب.ًل يوجوَ.و  ٛناوَ. و .ًل  ن.

http://www.oasyemen.net/


- 53 - 
 

 .ًٕغايل.ف .ًل  ني،.ًلجو   ن.ًولٔيل.ر.ي  ٛي ول ٕو،.لنٛ ٌ.ًل ًللوون. ن..ٔلى .  ي .ًلف
.ًل  . ط او.ًلجو  ىوَ.ًلل و يى،.لنقاىون. ٕٛو ًٕمًَ.ًولش ف .ًلجو  وَ.ًلل و ي،ن.  يج،.لإلج

 ًول  جين.لٓياو.
   .ٕل . ل.خ ن. ىوفي ٕي  .لنجو  وَ.ًلل و ي،ن.ٔو ا،.ف . ل يل.   وس.ًلٓخن.لن وٕٓ.ًل ٓ

وصفا،.ًأل و ي،. ٕٙ.  ن.ىطوفي،.لا،.ىل..جو ٌ.ٜو .ف

ٕغ،.  .ًلجو  ىوَ.ًأل ىو.ٔ و نى..ًلى ًٖيىو.ًول  ىوفب.ًل و جى،. ىل.وجىٓو هنيى،.فىى .ٕ ىو،. ىواقو،. ىل.ًل 
( نقكاًل ٖٖ، ٕٛٓٓ، ))وزارة الَربيكة والَْمكيم( ٛ، ٕ٘ٓٓ، ال كيمي) :. ه.يوخٔ. نياو. و.يأ ه.ىر .ن.ًلي ل
 ((ٜٛٔ، ٕٚٓٓفي الجمهورية اليمنية، الَْميم الْالي وزارة ) عن

 . ًٖن.  ًوطىى و،.فىى ٕهىىو. ىىو. ٖيل.فىى . يخىىٕ.يوجىىوَ.ًلىىي ل. ىىل.ًل نايىى،.ًل ىل.ٓو خ نىىل.جيل.ًل   يىى
ج ىىىول . ىىىٓٓ.ًلٛىىى ٌ.%.فقىىىٛ. ىىىل.ى01. جىىىورَ.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول ن.ل و اىىىو.ر.  ىىى و ٌ. ىىىوس

 ًل قيٓيل.ف .ًلجو  وَ.ًلل و ي،.
 .جاو ًٕ ٍ.ا و ب.ٔل .فإل.ا طو،.  او.ر.يقن..–يوخٔ. ن..  ٜ،.ًلجو  وَ.ًألهني،.ط ل.جٓو

ٍ. ل.ًلجو  وَ.ًلل و ي،  ..-جٓو
 .ٕى،.ل لا ٚ.ًلجو  وَ.ًألهني،. ف ق ٖ ًَٖ.ًأل و ىي،.ًل  غٛيى،.ًل يوجىوَ.نا ي،.ًل ل ي،.ًول جايى

ٍٕ.ًل  ني،.ًلجو   ..  ن.. ىاين.ًل تىونن.   ىن.ًل ٓيىٓ. ىل.ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،.فى . اىو  .  ى أج
ٕ،.جو     ..غيٕ.وولل،.ل   خًٓ،. ل

 ج. و ىىىَ.ا ىىىٚ.ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،.ًل ىىى .لىىى،.ي ىىىٚ. نىىى.. أ ي ىىىاو.خ ىىىٗ. ىىى ًٕ  ًوَ.ا قىىىٓي،.اىىى
ًٕ وَ. نيون. ن.. ٕغ،. ل.ٓ .ًًل ٕهو.ًل ن  .ًوًلقوٕو  .  و و اوللوٓ.ف . وٓ

 :اليمنية وظائف الجامْات  -ٕ-ٔ-ٖ
ٖ ول.ًول  ولن.وه .ا ج ناو.. وصفاو. ا و،.لن ٕ .ًلجو  وَ. ن..ًخ  ل. ًو  او.ف .ٜو  ش 

ٕيٗن.ًولالىىىى ٕ ىىىىٖ.لىىىىون.ًل ىىىىٓ جىىىىن. لقيىىىى .هىىىىٔ،.ل.هو ىىىى.ُ.ًل ن ىىىى ن.وخٓ ىىىى،.ًل ج  ىىىىب.و   ي ىىىىهن  
.ًولًو  يىى،ن. ًٕ يجي،. ا يىى،. نىى..ًلوطىىّو ىىوصلن.فإ ىىه.ر.اىىٓ. نىى..ًلجو  ىىوَ.هل.  ىىيٕ.وفىى .ً ىى  ًلٜو
ًَٕ.ًر  وىىىىوٓي،. ٍٕ.ل ىىىىن.ًل ٛىىىىو ٕل.ًل  ىىىى قان.و   اىىىىأ.ا ىىىىو. ىىىىي ولن.ل ىىىى.. اقىىىى..  ىىىىوي وهل.   شىىىى

 (٘ٗ، ٖٕٔٓمي، )إبراهيًورج  و ي،.

ٕصي ىىىي،.لنجو  ىىىوَن وطىىىي .ل. وفي ىىىو.يىىىأ . ىىىوصل.ًول اىىىو،.ًل )وزارة الَْمكككيم الْكككالي لممممككككة :ٜو
ية .(ٕ٘ٔٓ()عامر، وعبَالقاَر، ٕ٘، ٕٗٔٓ()اباح، ٕٗٔٓ، الْربية السَْو

 . ًلف ي،. ل.ًل   وس.ًل ول ن.ف . خ نل.ًل خووىوَ.ًل ى.ًَٕ ٕي،.ًَٔ.ًل او ى ًٓٓ.ًلقوس.ًلاش
يل وجاىىو.ًل ج  ىىبن.وفىى . خ نىىل. ًو ىىب. ىىو .ًل  ىىنن.لاىىٓم.ًل   يىى،.ًر  وىىوٓي،.ًورج  و يىى،.
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ٖ ىىىىى،.لن  ىىىىىن.و لقيقاىىىىىون. ًَٕ.ًور جوهىىىىىوَ.ًولقىىىىىي،.ًل  ٕل.ًول اىىىىىو ٖويىىىىىٓهو.اول  ىىىىىو ٕيىىىىى .   ىىىىىل.ٛ
ٕ يىٖ.ًل   آلن.وا و.ي    او. ل.ًل  وي٘. ىب.ًل وىٕ.ًل ق ى ن.و ٛىويٕ.و ىوصناو. لنيىو،. ىب.ًل 

  ن..ًل نو،.و ٛايقو او.ًل خ نف،..
 .ى ىىًٓٓ.ًلاىىولتيل.فىى . خ نىىل. جىىورَ.ًلالىىُ.ًل ن ىى .ًول ق ىى .ًور  ىىوج ن.ا ىىو.يطىى ل.ًل شىىل

ٕل.ًلجٓيٍٓن.ًورآًٝ.ًورا  وٕ.ًول جٓيٓن.و  ويقاو يقاو. نى..ىل..ايص،.ًل ج  ب.ل ٛا. ل.ًل  و
  يوٓيل.ًلليوٍ..ٕٚ.ًلًو ب.لي  فيٓ.  او.ف .ج يبه
 ٕفىى،ن ٕ ،.فىى . قىىىٓ،.ًل   .اىىول ج  بن.ا ىىىو.يىىو شىىىجيب.ًلقىىي،.ًوألخىى.ًل شىىو ي.ىلىىى  ن.ًول اىىىٚو ..ٓو

   .ًل قٓ،.ًر  ووٓي.ًورج  و
 ً.ٍٓ ٕيط،.   ن ،ن. ط ل.لٓ.هيجوٓ. و  ٓ .. ل.ًل  ني،.ل وف،.فصوَ.ًل ج  ب.ًج  و ي،. 
 .،ٕفىى ٕيىى،.ًرج  و يىى،ن.ا ىىو. شىىٕ.ًل   و أهيىىن.ًلاويىى،.ًلٛو يىى،.ًولقو يىى،ن.و ٛىىويٕ.ًر جوهىىوَ.ًلف 

ٕ ،ن.و  اج. ولٓن.ف .ًل خٛيٛ.ًول  ٜي،.ًول  ن.ًور  وِ. .يوفٕ.تقوف،. ش 

 :في الجمهورية اليمنية مباَئ الَْميم الْالي  -ٖ-ٔ-ٖ
ٕيىى،.ًلي  يىى،. نىى..ًل اىىوٓي.ًألًل  نىىي،.ًل ىىول .فىى .ًي   ىىٓ.. الَْمككيم الْككالي، )قككانون  يىى،:لج او
 (ٗ، مٕٓٔٓ

ٕ ى،.ًل يو ىوَ.ًول خٛىيٛ.ًول  ويىن. -0   صولي،.ًلل و ،. ل.  ٜ وَ.ًل  نىي،.ًل ىول ن. ىل.ليىُ.
ٕ وا،. ًٕل.ًول  ًول  ٜي،.ًول ٛويٕ.ًولطاٛ.ًول وجيه.ًورش

ٖٖ.  و  اىىو.ًل ن يىىى،. -7 ٕي.ل  ٜ ىىوَ.ًل  نىىىي،.ًل ىىول ن.ا ىىو.ي ىىى ًر ىى ق ن.ًأل ىىوٓي  .ًول ىىىول .ًورًٓ
 ًولالتي،.

ٕي وَ.ًل وفٍٔ.وتًواَ.ًل ج  ب.ً -6 .ًول ش ٕي،.ًأل وٓي ي،.ًولالُ.ًل ن  ن.وف .ًلٓ  ٕو  لل
.ًل ٛنواىى،ن. نىى..ه ىىوٗ.ًل  وف ىى،.و اىىٓه. -4 ٕٛو َٕ.فيىىه.ًلشىى ًل  نىىي،.ًل ىىول .لىى .ل ىىن. ىىًوٛل. ىىًوف

ٕٙ.ًل  ني ي،.    وفو.ًلف
ًٕ جيو،ن.و فوٓي. -2 . ٜو،.ًل  ني،.ًل ول . ٛو يو،.و و  يو،.وا ًٖ،.ا  ٝو ٕٕ.فى .ًرل  ًٕٕ.غيىٕ.ًل اى ًل  ى

ًٕ جه.ًل  ني ي،.   و  و ه.وا
3- .ًٕٕ ٕ ،.ًل جولٗ.ًل ن ي،.ف . ل ن.  صولي،.ً خؤ.ًلق   شو
.اىىول  ني،. -4 ًٕ ،.اىىيل.  ٜ ىىوَ.ًل  نىىي،.ًل ىىول .و و  ىىوَ.ًلقٛىىو يل.ًل ىىو،.ًولخىىوٙن.لن اىىٚو ًلشىى

ٕفب.ًل    ٕ.ف .جٓو هن.و شجيب.ًر  ت وٕ.فيه ٕ،ن.ًول  .ًل ول .و و يب. ٛو .ً  شو
ٕف .ف .  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول .. -5 ٍ.ًل وصٓ.ًل   ًٖ،.اجٓو .ًرل 
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 :الَْميم الْالي جوَةالجامْات اليمنية وهمان   -ٗ-ٔ-ٖ
ٍ.ًل  ني،.ل،.  ٓ. ل.ًلقطويو.ًل ى .ي  ىل... هل.  غوطى..  اىو.هي.ٓولى،ن.خووى،.ا ىٓ..ىل.جٓو

ًٕ،.ن.فاىىو. ىىٓخن.ٛاي ىى .ألي. نىىي،. ىىل.ههىى،. جىىورَ.ًل قىىٓ،.ًر  وىىوٓيهل.هوىىا .ًل   غييىىٕن.و وشىى
ٕهو ٍ.ًل  ني،.ًل ىول .هىٓفو،. ا ىو،ن..نلقيوٗ.   وس. قٓ،.ًل ج   وَ.و ٛو لًٔ.فقٓ.هوا . ل يل.جٓو

ًٕ يجيو،.ل ىىىن.  ٜ ىىىوَ.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول .ًل ىىى . لىىى .ألل. ًو ىىى  ٕيىىىوٍٓ.ًول  يىىىٖن.ٔو  ٛنىىىب.ىلىىى.. لقيىىى .ًل
ٕ او. نىى..ًل لىىٓي.ًلىىٔي.يًوجااىىو.فىى .ًلو ىىَ.ًللوطىىٕ.وفىى .ًل  ىى قانن.لىى،.ي ىىٓ.ي  تىىن.فىى . ىى ٓس. ىىٓ

ٕ او. نىى.. ًٕ جاىىو.ًل خ نفىى،ن.ول ىىل.ي  تىىن.فىى . ىىٓس. ىىٓ ًٕغايل.فىى .ًرل لىىو .اا  قىىٓي،.ًل  نىىي،.ل ىىن.ًلىى

ٕيج.ًل   يىىىٖن.ًلىىىٔي.يناىىى .ًل يوجىىىوَ. ٍ. وليىىى،ن. لقىىى . ًووىىىفوَ.ًلخىىى  قىىىٓي،.خٓ ىىى،.  ني يىىى،.اجىىىٓو
وه ٜ ىى،.وهىىًٔ. ىىو.ٓف اىىو.ىلىى.. ٛايىى . فىىوهي،.. .ًل  ىىنن.وي ىىا،.فىى . لقيىى .ًل   يىى،نًل ج  ىىب.و ىىو.

ًٕ جاىىو. ٍ.ا ٍ.لطىى ول.جىىٓو ٕجو اىىون.ر ىىي وًلجىىٓو ن. ٛايىى . ول يىى،.فىى .ٜىى.ًأل وٓي يىى،.و ىىل.تىى،. خ
.ٓفب.ًٔ ي،.لاو. لو.ًره  و.فط ،. ل. ج و ،.ه اوًٌل  ني،.ًل ول ن. ٕس.هوجَٓ. ٍو ،.ا ٛاي .هخ

ٍ.ًور .(ٕٓٓ، ٕٙٔٓ)م مَ،    وٓ.ًأل وٓي  .  وييٕ.ط ول.ًلجٓو

ٍ..   ىىوٓو نيىىه.ف  ٜ ىىوَ.ًر ىىوصل.ًأل ًأل ىىوٓي  .وطىى ول.ًلجىىٓو يىى،:.ي و ىىب.  اىىو.ًلقيىىو،.اولٜو
  (Hodson & Thomas, 2003, 379)(ٖٓ، ٕٙٔٓ)مرجين، 

 وط و او.ف .ًل  ني،.ًل  ني ي،..وطب.ًلليوَ.ًور.ٍ ًٕمًَ.ًل  .ي ،. ل.خ لاو. أوين.ًلجٓو  ج
  ًللٓ.ًألٓ .. ل.ًل  وييٕ.ًلٓولي،ن.اآل.   يل.ًل.  ًٕ  ٜ ىوَ.ًل  ني يى،. ىل.وطب.  وييٕ. 

ٕجوَ. ن.ًا ًٓم،. ل.ًلا يه.ًل و  ي،.و  و و او.ل   ا .ىل.. خ ًللوون. ن..ًر   وٓ.ًل ٛنٌو
  ن .ًل  ني،.

 .ًوللفوٜ. نياو.ٍ ًٕٓ.ًل ج  ب.ف . ناي،.  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول .ل  وييٕ.ًلجٓو ٖيٖ.تق،.هف    
   ٖيٖ.ٓو ،.ًل   ي،.ًل ٍ.ًل  ن. ب.  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول .ل   ٍٕ.لنجٓو    
 .ًل  ٜ ىىى،.و ناي اىىىو.ٍ ٕه،.لىىىون.جىىىٓو  ىىىوفيٕ.  نو ىىىوَ.ًوطىىىل،.و لىىىٍٓٓ.لنٛىىى ٌ.ًول ىىىو نيل.وغيىىى

 ل  وييٕ.ًل  ني،.ًل ول .
 .،قٓي،.ًل و .لون.   ويوَ.ًل وه َ.ًل   ول  
 .،ًل يًٓ ي،.ف . جون.ًل ٛايقوَ.ًل ن ي،.اول  ٜ وَ.ًل خ نف.ًَٕ   شٕ.و اوٓن.ًلخا
 .، ًٕج ٍٕ.  نيوَ.   ً ج.ًألًٓم. ن..   وس.ًلجو  وَ.ًولإ.ىًٓ

.

.
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ٕيىىى،.ًلي  يىىى،.يو. ًٕهل.لن  نىىىي،.ًل ىىىول .اىىىول  :.وىىىل.وفىىى .ًلج او )الَْمكككيم الْكككالي فكككي ًلوطىىىب.ًلىىى
( )الجمهوريككة اليمنيككة َقريككر  ككول وهككع الَْمككيم: الَ ككَيات والفككرص، ٜٛٔ، ٕٚٓٓالجمهوريككة اليمنيككة، 

 ( ٗ٘، ٕٕٔٓ( )  مزة، ٕٓٔٓ
 ، ٕ ٖيىىىوًَٓ.ًل   ىىىو ٍٕ.فىىى .ه ىىىًٓٓ.ًلٛناىىى،.ًل ن لقىىىيل.فىىى .ًل  نىىىي،.ًلجىىىو   .ىلىىى...هَٓ.ًل ًول  ىىى  

ٕ يىٖ. ىل. اىن.ًلل و ى،ًل و ب.ف . ٓٓ.ًلجو  وَ.ًلل و ي،  نى..ًل ى،.ه تىٕ. ىل..ن.واول ىول .ًل 
ٕٓ.لن او  .ًلجٓيٍٓ.ا اول،.ه إ. ل.ى ول او.ل.ًل يلن.ىٔ ٕيٗن.هو.ًل  ًَٓن.  وّ.ًل ًو ايص،.ًل ٓ

 ًل   اوَ..هو.  ٛناوَ
 ٓن..ًلجو  وَ.ًلي  ي،..ً   و .ٍٖ ٍن.  ىو.ه اىو.ل،.ي ،. لٓيتاو. ل.  ييل. ىٓو  ًَٓ. ٓي ،.هجا

 .  ٛناوَ.ًل وٕ.لي َ.  و ا،.ر ًٓٓ.ًلٛ ٌ.ى ًًٓٓ،. ن يو،. وفيو،.ي ف . ب
 .ًَلجو  ىىىوَ.ًلي  يىىى،. ىىىل.ى  و ىىىو.،ٕ ٕي ،ن.  ىىىو.لىىى غيىىىوٌ.شىىىا ،.ًل  نو ىىىوَ.ًور وىىىورَ.ًل ىىى

و وَ.ي  ل.ًر  فوٍٓ.   ٕيٗ.ًولالُ.ًل ن  .ٛو  او.ف .  نيوَ.ًل ٓ
 ًٕج ىى ٕيىى،.   ٜ ىى،ن.وً .ىل.ًلجو  ىىوَ.ًلي  يىى،. ف قىىٕ.ىلىى..نليىى،.ل  ٍٕ.ٓو لىى..ًل فو ىىن.،.  وهجاىىو.اوىىو

ٕج ن.خووىى،،.  ىىب.ًلقٛو ىىوَ.ًر  وجيىى،.ًل ىى . ىىل.شىىأ او.هل.  ىىا،.فىى . ٛىىويٕ.. ىىب.ًل لىىيٛ.ًلخىىو
.ًل  وهجن.ا و.يط ل.  ص  او.رل يوجوَ. و .ًل  ن.

..ٕغ،. ل.ٔل ًلو ن..... ٕيى،.ًلي  يى،.اىول تيٕ. ىل.ًلجاىٓو فقٓ.لٜ .ًل  نىي،.ًل ىول .فى .ًلج او
ٕ٘.ًول ًٓو ل . ل.خ ن.ً  قوٓ.ج ن،. ل.ًلو ٕ،ن.ٔو ًَٕ.ًل  ني،ن.فط ،. ل ل.هجن. ٛوي .َ.و و  

ٍٕ.ًل  نىىي، ًٖ .ًلجاىىوَ.ًل خ وىى،.فىى . ٛو ىىوَ.ًل  نىىي،.ًل ىىول .فىى .و ًل ىىول .ًولالىىُ.ًل ن ىى ..جاىىٓو
ٍ.ه.ىر ..و و  ىىو اون ٍٕن.اغيىى،.ًلووىىون.ىلىى..ًلجىىٓو ًٖن.  ىى   ل.ًللوجىى،.ىلىى..ًل ٛىىويٕ.ًول ل ىىيل.ر. ىى

ًٕ يجيوَ.ًل  ني،.ًل ول . ٖ ،.ل لقي .ًألهًٓل.ًل   وي،.ًو   .(ٜٖٖ، ٜٕٓٓ)رموهه،  ًل 

ٕصيٗ. جنىٗ.ًر   ىوٓ.ًأل ىوٓي  .و..ف .هًٔ.ًلوٓٓو.... ٍ.ًل  نىي،.ًل ىول ن.هوط . طى ول.جىٓو
ٍٕ.)ًل ىىىٓٓ..ٕفىىى .لىىىوً . ًٕيىىىٕ..76ن.04375لىىىه. ىىىب.وىىىليف،.ًلتىىىو (ن.اأ ىىىه.  يجىىى،.07،ن.7106ٙفا
ىىى  ىىى وس.ًل  نىىىي،.ًلجىىىو   .فىىى .ًلىىىي ل.ل ىىىٓ   ٕو  و،. ىىىل.ًلٓولىىى،. نىىى.. أهيىىىن. و  ىىىوَ.ًل  نىىىي،.ن.ول

ًل ول ن.ل وىا .  ٜ ىوَ.لاىو.تقناىو. نى..ًل  ى وس.ًل لنى .ًور ني ى ن.فى . قىٓي،.خىٓ وَ.  ني يى،.
ٍ. ن ي،. ولي،. ق ٕ ،.ا ًَٔ.جٓو وهىًٔ. ىو.ً ى ٓ ..ىيجىوٓ.نليى،..و. قٓ ه.  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول ي،نو

ٍ.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول نجٓيىىىٓ ٍ..ٍ. طىىى ل.جىىىٓو ٕ ىىى ي،.   يىىى،.اطىىى ول.ًلجىىىٓو  ىىىل.خىىى ن. أ ىىىيٗ.جاىىى،.
ًور   ىوٓ.ًأل ىوٓي  ن. اىىٓل.ىلى.. ل ىيل.و  ٜىىي،.ًل  نىي،.وفى .  ىىوييٕ. ول يى،.ل    ىوٓ.وطىى ول.

ٍ..و  نىىن.ٔلىى .ا أ ىىيٗ. جنىىٗ.ً ٍ.ًل  نىىي،.ًل ىىول ن.ًولىىٔي.ًلجىىٓو ر   ىىوٓ.ًأل ىىوٓي  .وطىى ول.جىىٓو
ٕ ،.)ه . ٕي. ًٕٕ.ج او  ،.7116(.ل  ،.33 شئ.اق
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 :في الجمهورية اليمنية الاْوبات والَ َيات الَي َواجه الَْميم الْالي -٘-ٔ-ٖ
ٕجيى،ن.و   تىن.يًوجه.ًل  ني،.ًل ول .ف . خ نل.انًٓل.ًل ول،. لٓيوَ.وه. خٛىوٕ.ًٓخنيى،.وخو

.(ٕ٘ٓٓ)مطهر،   :.اول
.هه او: ٍٓ. لٓيوَ. ش  ن. ن...:الَ َيات الخارجية

 .ٖيىىوٍٓ.ًل اىىوٓن.ًلتقىىوف .اىىيل.ًأل ىى،.و ول ىى،.ًل  نىىي،.ًل ىىول . ىىل.جاىى،ن ٕطىىه. ىىل. ًل ول ىى،.و ىىو. ف
.ًلجو  ىىىوَ.فىىى . يفيىىى،.ًللفىىىوٜ. نىىى..ًلاويىىى،.ًلٛو يىىى،.ه ىىىو،.ًل ىىىٓف .ًلاوصىىىن.لن  نو ىىىوَن. ٕو ٓو

ًٕ ج.ًل  .  إ. ل.تقوفوَ.و ي،. ٕسًوألف وٕ.ًولا  .هخ
 ً.َٕيب.فىىى . ق يىىىو .ًل ىىى هىىىو. يىىىل.   ىىىن.  ٜ ىىىوَ..ر وىىىورَ.ًول  نو ىىىوَن.ًول لىىىٓيًل ٛىىىٕو

.ٍٕ ًل  نىىي،.ًل ىىول . نىى..ً ىى   .هىىٔ،.ًل ق يىىوَن.ًور ىى خًٓ،.ًلف ىىون.لاىىٔ،.ًلو ىىوصن.ل ٛىىويٕ.ًلقىىٓ
 .ًل و  ي،.لنجو  وَ

 . ٕف  ًر فجوٕ.ًل  
.هه او: ٍٓ. لٓيوَ. ش  ن. ن...:الَ َيات الَاخمية

 .ًٖٓي  ول  ني،.ًل ول .ًلٛنٌ.ًرج  و  . ن..ًرل لو .ا 
 .،ن..ًل  وين.ًلل و  .ًر   وٓ.ًل ايٕ.ل  ٜ وَ.ًل  ني،.ًل ول .ًلل و ي  
 .،ي،.ًلٛو ،.ًر  ي واي،.لنجو  وَ.ًلل و ي   لٓٓو
 ..ًٕل.ًلف ون ًٕ يج .ًول  فئن.ًورش ٍٕ.ًل و  ي،. ن..ًل خٛيٛ.ًر    ط ل.ًلقٓ
 .،ط ل.ًل فومٍ.ًلًٓخني 
 ًو ًٕ .لنٓ .ًل لٓٓو  َ.ًل نيو.ل ٕٛو
 ،ٕيًٗل.ًل قٙ.ف .ه طوم.هيص  ًوللوج،.لن   ي،.ًل ا ي،.. ٓ

ٕي،.ًلي  ي،.. )الَقرير الكوطني لمَْمكيم هه او:. ٍٓ.و واوَ.يًوجه.ًل  ني،.ًل ول .وف .ًلج او
.(ٕٚ، ٕٗٔٓلمجميع في الجمهورية اليمنية، 

 ٓخون.ًلي ل.ف .ل. ٕهوٌ.ولُٓو ًٖ وٌَٕ. ب.ًر  .ٍٓ .. 
  .ًٕٕ  .ًل ول .ٓ  .و  .ًل ج  ب.اأه ي،.ًل  ني،ً   
 .فوٝ.  ٓرَ.ًلفقٕ.ف .ًلي لن ٕ ٕ فوٝ.ه  وٕ.ًلغًٔم. ول يو،.و طوفٕ.هًٔ.ًأل ٕ. ب.ً ً

ٕ يىٌ.ًألولويىوَ.لىٓس.ًأل ىٕ.ًلي  يى،ن.وهوىالَ.هولويى،. ًأل ٕ.ًلٔي.هٓس.ىل.. غييىٕ. 
. ن..ًل  ني،.ًل ي٘.ًوللوون. ن..ًلغًٔم.ًول  وم.هه،. ل.هولوي،.ًللوون. 
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 :الميَانية منهجية الَراسة -ٕ-ٖ
 :الميَانية الَراسة نهجم  -ٔ-ٕ-ٖ

ُ .اً   ٓ.ًل ًٕ ،ًل لنين . ن..ًل  اج.ًلووف ..ول .ًأل تٕ ول.هًٔ.ًل  اج..ن   اجي،.لأ،.ًلٓ
ًٕ ىىى،...  و ىىىاو،. .هىىىٔ،.ًلٓ  ٜىىى،. شىىى  َ.ج ىىىب.ًلايو ىىىوَ.ًل و يىىى،.ًول  يىىى،.ًل ىىى .   نىىى .او. ىىىب. وطىىىٝو

ٕهو.نو لنيناىو.نو ل.ت،.ًلقيو،.ا و يل.هٔ،.ًلايو وَ.و ٓس.فو ني اون.ًل  نو وَ.ًل لو اي، .نو ف ىي
ًٕ ،.ًر    وجوَ.ًل  . ول..ىل..ووور،. ًَٕ.هٔ،.ًلٓ ...ٓ يقو،..و،.ووف  غي

 :الَراسة مجَمع  -ٕ-ٕ-ٖ

ًٕ ،. ل.ج يب.ًلجو  وَ. ٍٕ.ًل  نىي،.ًل ىول .ًولالىُ..ًألهني،ي  ول. ج  ب.ًلٓ ًٖ ًل    ىٍٓ. ىل.و
ًٕ ىى ) .لن ىىو،.ًل ن ىى ٕطىىاو. ىىٓ. ىىا و..(.جو  ىى،.و نيىى،ن63،(ن.و ىىٓٓهو.)7105-7104ًلٓ فىى .. 

 ..(0-6)ًلجٓون
                                عينة الَراسة:  -ٖ-ٕ-ٖ

. ُ ًل ىىىى .    ىىىىٓ. نىىىى.. ٜىىىىو،. لو ىىىىا ..ًلجو  ىىىىوَ.ًألهنيىىىى، نىىىى.. ي ىىىى،. ىىىىل..ً   ىىىىٓ.ًلاولىىىى
ٕو  ن ٕصي ي،.لنجو  وَ.ًألهنيى،..نل وو ،.و  ومف .ه و ،.ًًل  . قب.و..ىل   ًٕ ٖ.ًل  ول.  ٜ،.ًل 

.لنا ٚ.  اون. ٕٝو                         (.7-6ًول وطل،.ف .ًلجٓون) وجٓ.ف .ًل وو ،.و  وم.هو. وجٓ.ف
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  .الَراسة عينة (ٕ-ٖجَول)                                       
..ا ثبعََ المقابالت الَي إجراءها الو .قائمة بََْ االسَبيانات الموزعة وعََ المسَرجع منها............................

المقابمة مع  االسَبيان الياني االسَبيان األول نوع النظام الجامْة ،
 ممشغمي النظ

المقابمة مع 
 مسَرجع موزع مسَرجع موزع الطالب

 ٚ ٖ ٕ ٕ ٓٔ ٖٔ ONEX. ERP. والَكنولوجيا جامْة الْموم  .0
 ٛ ٕ ٕ ٖ ٚ ٚ ONEX. PRO الجامْة اليمنية  .7
 ٘ ٕ ٕ ٕ ٗ ٘ أكسيَ سوفت جامْة أزال لمَنمية البشرية  .6
 ٚ ٖ ٕ ٕ ٚ ٛ االمَياز اإلاَار اليامن  جامْة الممكة اروى  .4
 ٗ ٕ ٔ ٔ ٖ ٖ ERPأسس  جامْة آزال لمْموم والَكنولوجيا  .2
نيةالجامْة   .3  ٚ ٔ ٔ ٔ ٖ ٘  مول اليمنية األَر
 ٘ ٔ ٔ ٔ ٗ ٗ الم يط جامْة اقرأ لمْموم والَكنولوجيا  .4
 ٙ ٕ ٔ ٔ ٕ ٖ ONEX. ERP جامْة سبا  .5
 ٙ ٕ ٖ ٖ ٚ ٚ ONEX. ERP جامْة األنَلس لمْموم والَقنية  .6
ية الَولية  .01  ٚ ٔ ٔ ٔ ٖ ٗ ONEX. ERP الجامْة اإلماَر
 ٚ ٕ ٔ ٔ ٚ ٛ اإلاَار السابعاالمَياز  جامْة الْموم ال َيية  .00
 ٚ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕ (ٚيمن سوفت المَكامل) جامْة َونَك الَولية لمَكنولوجيا  .07
 ٘ ٔ ٔ ٔ ٕ ٖ االمَياز جامْة ال كمة  .06
 ٙ ٔ ٔ ٔ ٗ ٗ االمَياز اإلاَار الياني جامْة المسَقبل  .04
 ٙ ٖ ٔ ٔ ٗ ٘ (ٚيمن سوفت المَكامل) جامْة الرازي  .02
 ٗ ٕ ٔ ٔ ٕ ٗ ONEX. ERP جامْة الناار  .03
  ٕ ٔ ٔ ٖ ٖ الم يط جامْة المْرفة والْموم ال َيية  .04
 ٘ ٕ ٔ ٔ ٖ ٖ (ٚيمن سوفت المَكامل) جامْة اليمن  .05
 ٛ ٔ ٔ ٔ ٕ ٖ االمَياز جامْة َار السالم الَولية لمْموم والَكنولوجيا  .06
 ٙ ٕ ٔ ٔ ٕ ٖ الباشا  الجامْة الوطنية  .71
 - - - ٔ - ٗ -        الجامْة المبنانية الَولية  .70

 ٙٔٔ ٖٙ ٕٙ ٕٛ ٓٛ ٔٓٔ -        اإلجمالي
 ٓٓ ٓٓ %ٖٜ ٓٓ %ٚٛ ٓٓ -        النسبة %

 أَوات جمع البيانات:  -ٗ-ٕ-ٖ

ٕٚ.ًللوىىون. نىى..ًلايو ىىوَ.ًول  نو ىىوَ.ًل ا. ًٕ ىى،ن.فقىىٓ.ً   ىىٖ ىى،.لغىى ٓ.ل لقيىى .ههىىًٓل.هىىٔ،.ًلٓ
.  ُ ُ .ًل قىىىوا َ.. ىىىوص   .ً  قوىىىومن.فطىىى ،. ىىىل نىىى..ًلاولىىى ًٕهىىىو.ًلاولىىى  ىىىب. شىىىغن .ًلىىى ٜ،..ًل ىىى .هج
ًَٕ.ًلخوو،.افٕ..نًولٛ ٌ ًٕ ،.لقيوٗ.ًل  غي .طيوَ.ًلٓ

ُ .وفي و.يأ   ف .ج ب.ًلايو وَ:. . وطي .لألًٓوَ.ًل  .ً   ٓ. نياو.ًلاول
ٕو يى،..وا ،. وجيا.: األول قائمة االسَقااء (0 ىل.. شغن . ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

 ن.و   ول. ل.   يل:ف .ًلجو  وَ.ًألهني،
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ًٕ ىىىىى،ن.وي  ىىىىىول. ىىىىىل.خ ىىىىىٗ..:األول القسكككككم ًٕفيىىىىى،.ل ي ىىىىى،.ًلٓ ويل ىىىىىوي. نىىىىى..ًلخوىىىىىوصٙ.ًلٓي وغ
ًَٕ)ًل وهن يف،.ًل ن  ن.  ًوَ.ًل ن  ن.ًل خوٙ.فق ٍٕن.ًلٜو .ًل لو ىا .ًل ٜو،.ًللولي،ن. ٝو.ًلخا
.ًل   خٓ،(.
.ًألوني .:القسم الياني ن.ًل لىٕو ي  نى .ا شى  َ.ًلا يى،.ًل ل يى،.ًلخووى،.. ىول. ىل.خ  ى،. لىوٕو

.ًلتىىو  01ول. ىىل)اىى ٜ،.ًل  نو ىىوَ.وي  ىى ًَٕن.ًول لىىٕو ٕ جيىىوَ.وي .(.فقىى  ىىول.ي  نىى .ا شىى  َ.ًلا
.ًلتولىى06ُ ىىل) ٍٕن.ًول لىىٕو .2 ىىول. ىىل)ي  نىى .ا شىى  َ. شىىغن .ًلىى ٜ،.وي .(.فقىى ًَٕن.ًول لىىٕو (.فقىى
ًٕاىىىب  ىىىول.ًل لو ىىىا .وي .ًل ٜىىىو،.ل  ىىىن.،ًل  ٜ ىىى.ًل  ٜي يىىى،.ًولنىىىًوص .ي  نىىى .ا شىىى  َ.ًل يو ىىىوَ.ًل
.ًلخىىو 07ٗ ىىل) ٍٕن.ًول لىىٕو ٕل.ي  نىى .اىىول  ..(.فقىى ًل لو ىىاي،.فىى . نايىى،.ًلىى ٜ،.. نىى.. ىىٓس.فو نيىى، 

ٍٕ.04وي  ول. ل).اوًل يوجوَ. شغني .(.فق

ًَٕ..ىلىى..واىى ىى،. وجيا.:ةاليانيكك قائمككة االسَقاككاء (7   ىى خٓ  .ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،)ًرًٓ
ًَٕ.ًلو ٛ.(    ول. ل.   يل:و .نف .ًلجو  وَ.ًألهني،.نًل نيون.ًرًٓ

ًٕ ىىىىى،ن.وي  ىىىىىول. ىىىىىل.تىىىىى ُ..:القسكككككم األول ًٕفيىىىىى،.ل ي ىىىىى،.ًلٓ ويل ىىىىىوي. نىىىىى..ًلخوىىىىىوصٙ.ًلٓي وغ
ًَٕ)ًل   وس ٕين.  ًوَ.فق ٍٕن. ٝو.ًرًٓ .ًل   خٓ،(..ًل لو ا .ًل ٜو،.ًلخا
.ًولىىٓ.ي  نىى .اىىول  ..:القسككم اليككاني ٕل. نىى.. ىىٓس.فو نيىى،.هىىٔ،.ًلىى ٜ،.فىى . نايىى،.ي  ىىول. ىىل. لىىٕو  

ٍٕ..74ًل يوجوَ.   خٓ  .ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ويط،) .(.فق

 و   ول. ل.   يل:.:البمع الطالشخاية المقابمة  (6
ًٕفيىى،.:القسككم األول ٍٕ.ويل ىىوي. نىى..ًلخوىىوصٙ.ًلٓي وغ ًٕ ىى،ن.وي  ىىول. ىىل.فقىى .ًل  ىى وس)ل ي ىى،.ًلٓ

  ًٕ .(.لنٛولٌ.ًللول .ًلٓ
01ًَٕي  ول. ل).:القسم الياني ٕل. ن.. ٓس.فو ني،.  ن .اول  . .(.فق ف . ناي،..ًل لو اي،.ًل ٜ، 

.ًل يوجوَ.ًلٛ ٌ.

 .ل:و   ول. ل.   ي :الشخاية مع مشغمي النظامالمقابمة  (4
ًٕ ىىىىىىى،ن.وي  ىىىىىىىول.:القسكككككككم األول ًٕفيىىىىىىى،.ل ي ىىىىىىى،.ًلٓ (.3 ىىىىىىىل) ويل ىىىىىىىوي. نىىىىىىى..ًلخوىىىىىىىوصٙ.ًلٓي وغ
ًَٕ)ًل وهىىن ٍٕ. ىى ًوًَل ن ىى ن..ًل ن ىى ن.ًل خوىىٙ.فق ٍٕ.فىى .ًلخاىى ًلجو  ىى،ن..لىىٓس.ًل  ىىن.ًلىى ٜ،ن.ف ىى

يف، .ًل   خٓ،(..ًل لو ا .ًل ٜو،.ًللولي،ن. ٝو.ًلٜو
ًَٕ.ًل  . اىٓل.ىلى..ًل  ..:القسم الياني ٕل. نى..ه ىاوٌ.ًل شى  َ.ًل ى .ي  ول. ل. ٓٓ. ل.ًلفق  ى

ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس.ًلجو  ىوَ.ًأل. لٓ. ل.فو ني،. ٜ، هنيى،.ًل و نى،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  
..ف .ًلي ل..
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 :مْايير القياس  -٘-ٕ-ٖ
. ُ َٕ) قيوٗ. ن..ف . وص   .ًر  قووم..ً   ٓ.ًلاول ًلخ و  .وهىو.هلىٓ.ه ىًوٝ. قىوييٗ..(لي 

ِٕ. ل.) ًل شى  َ.ًل ى . لىٓ. ىل.فو نيى،. ٜى،..نا.  ..لقيوٗ.(. قوٛن5ًر جوهوَن.وهًٔ.ًل قيوٗ.  ٓ
ٕو يىى، ٕو يىىى،..فو نيىى، ىىٓس..و يىىىوٗن.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل    ٜىىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

ُ .ًل   خٓ ،.لٓس.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل ف .ًل قوا َ.ًلشخوىي،..ن.  و.ً   ٓ.ًلاول
ًٕهو. ن.. قيوٗ. َٕ)ًل  .هج ...ًلت ت .(لي 

 :يباتالاَق و اخَبار ال  -ٙ-ٕ-ٖ

 أواًل: الاَق الظاهري:
ًٕ ىىى،.لن أ ىىىٓ. ىىىل ُ .ا ىىىو،.ًل.وىىىٓ .هًٓوَ.ًلٓ ٕطىىىاو.ا.ولىىى ٕ او.ًألوليىىى،. نىىى.. ج و ىىى،. ىىىل.ا  وىىىو

ٕو يىىىىى،. ىىىىىل. ىىىىىوٓي ييل.ًأل ٍٕ.فىىىىى . جىىىىىون.ًل لو ىىىىىا،.و ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.ًل لو ىىىىىاي،.ًرل   ٔوي.ًلخاىىىىى
ٕي ىىي،.فىى . ىىٓٓ. ىىل.ًلجو  ىىوَ.ًلي  يىى،ن.  ىىو.يوطىى .ٔلىى . ًورلوىىوصييل. ىىل.ه طىىوم.ًلايصىىوَ.ًل ٓ

ٕ ،ًل نلقف .ًلجٓون. ًَٕ.ل.(ن0)وَ. قيىوٗ. ىو.وطى َ.ألجنىهن.و ىٓس.لن أ ٓ. ل. ٓس.  ص ،.ًل اىو
.ًَٕ .ًلىىىٔي.    ىىى .ىليىىىهن.و ىىىٓس. فويىىى،.ًل اىىىو ٍٕ.لن لىىىٕو .وىىىيوغ اون.و ىىىٓس.  و ىىىا،. ىىىن. اىىىو وطىىىّو

ٕوٕ. ٕو ه.  و او،.وط ًّٕ. و.ي ًٕ ،ن.ًو   .ًلٓ . ل. لوٕو  ل..يو،.لقوص   .ًر  قوومل غٛي،. ن. لٕو
ٍٕٓ.فياىىىون.و.لىىىٔل.أل.طىىىوف،.هو  ىىىٓي َ.هو.ى ًَٕ.ًلىىىًو ٖ،.ًلي. ىىىل.ًل اىىىو اج يىىىب. وجياىىىوَ..ولىىىُاًل ىىى

.  :ًل.ولُاو ل.هه،. وجياوَ.ًل ل  يل.لن.ًل ل  يل.اشأل. وص   .ًر  قوومن.ويوَو و.
 ،ٕطي ًٕ ،..  ٗ.ف ٕطي،ًلٓ ٕي،..ًلخوو،.اول ش  َ.ل وا .ف  وف
 يىى،.   نىى .ا ىىٓس.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.فىى . نايىى،.ًل يوجىىوَ.ى ٕ ٕطىىي،.ف طىىوف،.ف

ٕطي،..،،.خوو.ًل لو اي،ن.وا وم. وص ،.ً  قووم  نو وَ.   خٓ  .ًل  اأ،.ًلف
 .، ًٕ ٕي،.لأ،.ًلٓ ٕو  ًر   وٓ. ن..ًل قوان،. أًٍٓ.  و ٍٓ.ف .ج ب.ًلايو وَ.ًلط

ًٕم.ًل  و ٓ. و،.اإ وٍٓ.ًل ل ي،.ا ٓ.ً ٕل،. ل.ًل ل  يلن.ىٔج ٖيىب.هيى،.هًٍٓ..ٓي َ.ًل ق  ه ه.ل،.يى ،. و
ًٕٓ.ًل ي ،.ىر . ًٕ ،. ن..هف .ا ٓ.ًل ًوفق،. ن..ٔل . ل.ًل ل  يل.. ل.هًٓوَ.ًلٓ

 :والاَق لقائمَي االسَقااء يانيًا: اخَبار اليبات
ٕو اىوْ.)ً   ىٓ.ًلاولىُ. نى.. Cornbach's Alphaًًَٕخ اىوٕ.هلفىو.  ٕفى،.تاىوَ.فقى .(.ل  
ًر ى ايول.%.فىإل. وىًٓ ي،. وص ى،.60 ي ،.  و ن.هلفو.ه ىن. ىل..انغًَر  او ،.و وًٓ ي اون.فإًٔ.
  إ.ًل وًٓ ي،. قاول،ن.%. 70%.ىل..60ايل. ي ،.  و ن.هلفو..ًٕولَ  ول.ط يف،ن.اي  و.ىًٔ. 

.ًٔ ًٕ ى،.جيىٍٓن.اي  ىو.ىًٔ%.   اىٕ.ه80%.ىلى..70 ي ،.هلفىو.اىيل..انغَوً  ًلقي ى،.ه تىٕ..انغىَ.ًٍٓ.ًلٓ
ٕ ف ى،.80 ل. ٕو اىوْ.ًخ اىوٕ.  ىوصج.ياىيل(.6-6)ًولجىٓون %.فول وىًٓ ي،.  ىول.  ألًٓوَ.(.هلفىو). 

.:ج ب.ًلايو وَ



- 62 - 
 

 .االسَقااء قائمَي ألسئمة والاَق اليبات اخَبار نَائج (ٖ-ٖ)جَول                  
عََ 
 الم ور الفقرات

َرجة اليبات 
Alpha 

َرجة الماَاقية 
Alpha½ 

 قائمة االسَقااء األول 
 %84.3 %71.1. .المشكالت المَْمقة بالبنية الَ َية لمجامْة 10
 %89.8 %80.7 .المشكالت المَْمقة بالبرمجيات 13
 %83.7 %70.0 .المشكالت المَْمقة بمشغمي النظام الم اسبي 5
 %93.1 %86.6..المشكالت المَْمقة بالسياسات والموائح الَنظيمية المنظمة لْمل النظام الم اسبي 12
 %95.2 %90.6 .النظام مَى فاعمية النظام الم اسبي المسَخَم  اليًا من وجهة نظر مشغمي 17

 قائمة االسَقااء اليانية
 %94.1 %88.5 .المْمومات الم اسبية  اليًا من وجهة نظر مسَخَمي فاعمية النظام الم اسبي المسَخَم 24

 المقابمة الشخاية مع الطالب
 %98.7 %97.5  .بفاعمية النظام الم اسبي المسَخَم  اليًا من وجهة نظر الطال 10

 %96.7 %93.6 ت والفاعميةفقرات اسَبيان المشكال إجمالي كل

ًٕ ى،. و ىَ.ا  ىا،.)6-6ي ط . ل.ًلجٓون) %(.93.6(.هل. ي ى،.  و ىن.ًلتاىوَ.ألًٍٓ.ًلٓ
ٕ ف ىى،ن.و و ىىَ.  ىىا،.ًل وىىًٓ ي،.ر.وهىىًٔ.ي  ىى .هل.  ىىا،.ًلتاىىوَ %(.وهىىًٔ.96.7جواىىوَ.ًل ي ىى،.) 

ٕجىى،. ٕ ف ىى،ن.  ىىو.ي  ىى .هل.ٓ ٕٓ.رلقىىو،. وانىى،..ٕ.ىلىى..هلشىىيو. وىىًٓ ي،.ًرجواىىوَ.  ًل  ىىوصج.ًل ىى . ىى 
ًٕ ،لن   ي،. ن.. ج  ب.ًل ٓ..

 :ر المفظيا َساب الَقَي  -ٚ-ٕ-ٖ

ًِٕ.ًل ىٓس. لى .او ى خ ًٕ ى،.ن.ٔو .ًلٓ   قو،.ا وطي . يفي،.ًل  وٌ.ًل قىٓيٕ.ًلنفٜى .ل لىوٕو
ٕ .ايل.ه ن.. ٕول. ل.خ ن.ل وٌ.ًلف .:   ي ،.وهٓ .. ي ،. ن..ًل لو.ًل  و.هو.  

.4=..1.–.5ًل ٓس.=.
. : ٓٓ.ًلقي،. ن..ًل لو.ًلوي ،. لٓيٓ.ٛون.ًلفص،.اق  ،.ًل ٓس. ن.. 

.0.8=..5/4ٛون.ًلفص،.=.
. : ًل.واول ول .ي ،. لٓيٓ.فصوَ.ًل قيوٗ. ن..ًل لو

.

.

.

.

.
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 الَراسة فرهيات ألسئمة المفظي الَقَير ا َساب كيفية يوهح (ٗ-ٖ) جَول               
 كيفية ا َساب الَقَير المفظي

 إذا كانت النسبة الَقَير المفظي كان المَوسطإذا 
 %36أقل من  بشَة غير موافق 1.8أقل من 

 %52% وأقل من 36من  غير موافق 2.6وأقل من  1.8من 
 %68% وأقل من 52من  غير مَدكَ 3.4وأقل من  2.6من 
 %84% وأقل من 68من  موافق 4.2وأقل من  3.4من 
 %100%  َ  84من  ق بشَةمواف 5 َ   4.2من 

ٕطيوَ.ًل(. يفي،.ًل  وٌ.ًل4-6ي ط . ل.ًلجٓون) ًٕ ، قٓيٕ.ًلنفٜ .أل صن،.ف ل . ن..ن.ٓ ٔو
%.فىول.ًل قىٓيٕ.36ًول  ىا،.ه ىن. ىل..1.8ىًٔ. ول.ًل  و ٛ.ًلل وا .لن ًون.ه ن. ل..ًل لو.ًل ول 

ًٔ. ىىول.ًل  و ىىٛ.ًلل ىىوا .لن ىىًون. ىىل. .2.6وه ىىن. ىىل..1.8ًلنفٜىى .لىىه.هىىو)غيٕ. ًوفىى .اشىىٍٓ(ن.وً 
ًٔ. ىىول.ًل  و ىىٛ.52%.وه ىىن. ىىل.36ًول  ىا،. ىىل. %.فىىول.ًل قىىٓيٕ.ًلنفٜى .لىىه.هىىو)غيٕ. ًوفىى (ن.وً 

%.فىول.ًل قىٓيٕ.ًلنفٜى .68%.وه ىن. ىل.52ًول  ا،. ل..3.4وه ن. ل..2.6ًلل وا .لن ًون. ل.
ًٔ. ىىول.ًل  و ىىىٛ.ًلل ىىوا .لن ىىًون. ىىىل. ًول  ىىا،. ىىىل..4.2وه ىىن. ىىىل..3.4لىىه.هىىو)غيٕ.  أ ىىىٓ(ن.وً 

ًٔ. ىىول.ًل  و ىىٛ.ًلل ىىوا .لن ىىًون.84%.وه ىىن. ىىل.68 %.فىىول.ًل قىىٓيٕ.ًلنفٜىى .لىىه.هو) ًوفىى (ن.وً 
.(.اشٍٓ.%.فول.ًل قٓيٕ.ًلنفٜ .له.هو) ًوف 100%.ل ..84ًول  ا،. ل..5ل ...4.2 ل.

 :أساليب الَ ميل اإل اائي  -ٛ-ٕ-ٖ
ٖ ،.ًرلووصي،.لن نو،.. ن.ٓ.ًلاولُ.   ً ف . لنين.ًلايو وَ.ًل ى ..ن(SPSS)ًرج  و ي،ًلل

ٕٚ.ًل لنينن.ًو  خٓ،. ج و ،. ل.ًأل وليٌ.ًرلووصي،.ًلووف.نج  َ ٖهو.في و.يي،.لغ . :.أ  وج

 (.ْٕو اىىو ًٕ ىى،Cronbach's Alphaًخ اىىوٕ.هلفىىو.  ٕفىى،. ىىٓس.تاىىوَ.هًٍٓ.ًلٓ و ىىٓس..(.ل  
.، ًٕ ًٕم. ي ،.ًلٓ   وًٓ ي،.ن

 .ًَٕ ًٕ ًٕٕ.Frequenciesًل  ىىىىىى و  ىىىىىىا،.ًلايو ىىىىىىوَ.ًل و ىىىىىى،..ًول  ىىىىىىٌ.ًل صويىىىىىى،.لل ىىىىىىوٌ.  ىىىىىى
.، ًٕ ٕ يل.ف . ي ،.ًلٓ  لن شو

 . ل وٌ.ًل  و ٛ.ًلل واmean..فىوٝن.هو ٕ ٕفى،. ىٓس.ً لى .ل   ًٕٓ.ًل ي ى،.ٔو ر  جواوَ.هف
.ًَٕ ٕ يىىٌ.ًل اىىىو ٍٕن. ن ىىو،.ه ىىىه.فىى .  ًٕٓ. ي ىىىه.ًلالىىُ. نىى.. ىىىن. اىىو ً خفىىوٚ.ً ىى جواوَ.هفىى

 ل ٌ.ه ن..  و ٛ.ل وا .
 .ٕي ًٕل.ًل  يىىو وهىىو. ىل.هفطىىن. قىوييٗ.ًل شىى َن..Standard deviationل ىوٌ.ًر لى

ٍٕ. ىىل.  و ىىٛاون.وهىىو. ًٕ ىى،.ل ىىن. اىىو ًٕٓ. ي ىى،.ًلٓ ًٕل.ىجواىىوَ.هفىى ٕل. نىى.. ىىٓس.ً لىى لن  ىى
ًٕفوَ.ًلقي،. ل.  و ٛاو. ٕاب.ً ل ٕاي  .ًل وجٌ.ل  و ٛ.  .ًلجٕٔ.ًل 
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 .،ٕج،.ًل ًوفق .ًل قٓيٕ.ًلنفٜ .ل ف يٕ.   ..ًل  و ٛ.ٓو
 ًٕخ او(T.)ٍٓلن ي ،.ًلًول(One Sample T Test.) 
 .اوٛ. لنين ٕ ًَٕ.ًل   قن،. ن..ًل  غيٕ.ًل واب.ًر ٕج،.   ،.ًل  غي ٕف،.ٓ ٕ ول.ل    اي
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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 :لْينة الَراسةالَيمغرافية  خاائصَ ميل ال -ٖ-ٖ
ٕفى،. ىٓس.  تيىن.ىجواىوَ.ًلولىًَٓ..خووصٙاآل. لنين.ًل ًٕ ،؛.ل   ًٕفي،.ل ي ،.ًلٓ ًلٓي غ

ًٕ ،.و ل.ت،. قىٓي،.ىلوىوم،..ًل الوت، ووىفيو،.لنايو ىوَ.ًلشخوىي،ن.فقىٓ. ى،. نخىيٙ.هىٔ،..ل ج  ب.ًلٓ
 ىىٓٓ.ًل شىىوهًَٓ.لنقي ىى،.ًلًولىىٍٓ.ًٓخىىن.ًل  غيىىٕ.فىى .و. . ىىي،. ىىن.  غيىىٕ.ي وطىىلون.ًًلايو ىىوَ.فىى .جىىٓ

ٕ و،.و  ٌ. صوي،. .ش ن.ه

المسَهَفة بقائمة  ْينة الَراسةلالَيمغرافية  خاائصَ ميل ال -ٔ-ٖ-ٖ
 :(ةم الم اسبيمشغمي النظ)االسَقااء األول 

ًٕفيىى،.ًلخوىىوصٙ. لنيىىن (2-6يوطىى .ًلجىىٓون). ًٕ ىى،.ل ي ىى،.ًلٓي غ . شىىغن ًل  و ىى،. ىىل..ًلٓ
.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،:..،ًل لو اي.،ًل ٜ

ٍٕٓ.ف . ل.. ط ي.   و.يأ  :(.2-6ًلجٓون)ًل  نو وَ.ًلًو
 ي ىىى،غولايىىى،.ل.ى .ًٕٓ ًٕ ىىى،).هفىىى ٕيٗوَ.ًل ن يىىى، ىىىل.ل نىىى،.ًل ىىىوه (.%95ًلٓ ن. وج ىىى يٕن.)ا ولو

،ًٕ ٕجىىىوَ.. وشىىىٕ.وهىىىًٔ ن(ٓ  ىىىو ٕ،.ي ٛىىى . ي ىىى،. طىىىوف،.ل خ ًٕٓ.ًل ي ىىى،.ه وٓي يىىىو،ن.واىىىٓو ل فىىىومٍ.هفىىى
ًٕ،.لو يا،.اأه ي،.ًلالُ.ًل ن   ٕوو،. ن.. قٓي،.ايو وَ.ليوٓي،. ٜ ًٕ ،ن. و ا،.ًأل تٕ.ل  .ًلٓ

 ي ىىىى،.ى .ًٕٓ ًٕ ىىىى،)ل.غولايىىىى،.هفىىىى .(. ىىىىل. %93.75ًلٓ ٍٕ.ا وطىىىىٝو خووىىىىوَ.ًَٔ.   ىىىى،. اوشىىىى
ًٕ ،) لو ىىىىىا،ن. ٍٕ.ه  ىىىىىونًلٓ ٕفي،ن.ىًٓ .(ن.وهىىىىىًٔ ٜىىىىى،.  نو ىىىىىوَ. لو ىىىىىاي،ن. نىىىىىو،. وليىىىىى،.و وىىىىى

ٕجىىوَ. نىى..ىيجىىوا .اشىى ن. ىىي   ٗ ًٕ ىى،ن. خ ىٔ.هل.هىىٔ،.ًل خووىىوَ.هىى .ًأل ىىٕٓ. نىى...ًلٓ
...، ًٕ .ًلٓ ًٕي.ا وطٝو  ىآًم.ًل

 ي ىىى،ى .ًٕٓ ًٕ ىىى،).ل.غولايىىى،.هفىىى ٖيٓ. ىىىل..(%65ًلٓ وينىىى،.  ىىىايو،)  ٍٕ.  نيىىى،.جيىىىٍٓ.ٛو ي    ىىىول.اخاىىى
ال ،.ن.ًل  . ،.ًللوون. نياو.  ا،وهًٔ. وشٕ.ىيجوا . ن..ًو  ي،.ًلايو وَ.ن.(  ًوَخ ٗ.
ٕ ا، ٕو ي،.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وًَل  . لٓ. ل.ًل ش  َ.ٛاي ،.ا.خا  .ًل لو اي،.ًرل  

 يفي،.أل.  ٝو ًٕ ٖ.ًلٜو ًٕٓ. ي ،ًل  ًٕ ،.ف ٕصيٗ.ن.ٕصيٗ.ل واوَ.) لو ٌ.+ًلٓ ًٕجب.ًٓخن .+.  
ًٕج ، ٕسن.  ًٕ ى،ن.ىٔ. ى،.ًللوىون.. وشىٕ.هًٔو..نٕصيٗ. ٜ،(ن. ٓيٕ. ول ن.هخ  نى..شى ولي،.ًلٓ

ًٕم.ج يب.فصوَ.ًلاي ن.ًل  ٜي  .لن ٜ،.ًل لو اي،   . ن..ه
 ىىىى،ًأل ٜ ىىىى،.ًل لو ىىىىاي،.ًل  ىىىى خٓ ،.لىىىىٓس. ي ىىىى،.ًل.  ىىىىٝو ًٕ ي ىىىىل. ىىىىوفَ.ٖن.ًر  يىىىىون.)ًو  ٗٓ

ٖٖ. ىىىل.ى  و يىىى،.ىيجىىوا .. وشىىىٕ.وهىىىًٔ.نًلاوشىىىو(ن.ه  ىىىيٓ. ىىىوفَن.لنىىونن.ًل لىىىيٛن.ًل   و ىىن ي ىىى
، ًٕ ٕجوَ.هٔ،.ًلٓ   .   ي،. خ

.

.
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 .األول  االسَقااء بقائمة المسَهَفة الَراسة ْينةل الَيموغرافية خاائصال َ ميل (٘-ٖ) جَول       
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل الخااية

 المؤهل الْممي

 %5.0 4 َبموم
 %75.0 60 بكالوريوس
 %18.75 15 ماجسَير
 %1.25 1 َكَورا 

 %100 80 اإلجمالي

 الَخاص

 %75.0 60 م اسبة
 %11.25 9 إَارة أعمال

 %3.75 3 عموم مالية ومارفية
 %3.75 3 نظم مْمومات م اسبية

 %6.25 5 أخرى
 %100 80 اإلجمالي

 عََ سنوات الخبرة 
 %35.0 28 سنوات 5أقل من 

 %52.5 42 سنوات 10إل   5من 
 %12.5 10 سنوات 10أكير من 

 %100 80 اإلجمالي

 الوظيفة ال الية

 %7.5 6 مَير مالي
 %62.5 50 م اسب + رئيس  سابات

 %13.75 11 مراجع َاخمي + رئيس مراجْة
 %2.5 2 رئيس نظم

 %13.8 11 أخرى
 %100 80 اإلجمالي

الم اسكككككبي نكككككوع النظكككككام 
 المسَخَم لَيكم  الياً 

 %38.75 31 اونكس برو
 %27.5 22 االمَياز

 %10.0 8 يمن سوفت المَكامل
 %8.75 7 الم يط
 %2.5 2 الباشا

 %3.75 3 سسأ
 %5.0 4 سوفت أكسيَ
 %3.75 3  مول

 %100 80 اإلجمالي
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المسككككَهَفة بقائمككككة  ْينككككة الَراسككككةلالَيمغرافيككككة  خاككككائصَ ميككككل ال -ٕ-ٖ-ٖ
 :ة(الم اسبي المْمومات مسَخَمي)االسَقااء اليانية 

ًٕفي،.ًلخووصٙ. لنين (3-6ًلجٓون).يوط . ًٕ ،.ل ي ،.ًلٓي غ ًل  و ،. ل.   خٓ  ..ًلٓ
.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،:

 .اليانية االسَقااء بقائمة المسَهَفة الَراسة ْينةل الَيمغرافية خاائصال َ ميل (ٙ-ٖجَول)     
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل الخااية

 المسَوى اإلَاري
 %34.6 9 إَارة عميا

 %65.4 17 إَارة وسط 
 %100 26 اإلجمالي

 عََ سنوات الخبرة 
 %15.4 4 سنوات 5أقل من 

 %38.5 10 سنوات 10إل   5من 
 %46.1 12 سنوات 10أكير من 

 %100 26 اإلجمالي

نكككككوع النظكككككام الم اسكككككبي 
 المسَخَم 

 %38.5 10 اونكس برو
 %23.1 6 االمَياز

 %11.5 3 يمن سوفت المَكامل
 %7.7 2 الم يط
 %3.8 1 الباشا
 %3.8 1 أسس
 %7.7 2 سوفت أكسيَ
 %3.8 1  مول

 %100 26 اإلجمالي

ٍٕٓ.ف . ل.. ط ي  يأ  : و.(.3-6ًلجٓون)ًل  نو وَ.ًلًو
 ٕيىىى،.ًل  ىىى ويوَ.  ىىىٝو ًٕٓ. ي ىىى،أل.ًرًٓ ًٕ ىىى،.فىىى ٍٕ. نيىىىو)ًلٓ ٍٕ.و ىىىٛ.ن.ىًٓ  نىىى... وشىىىٕ.هىىىًٔو..ن(ىًٓ

ًٕم.ج يب.فصوَ. ًٕ ،ن.ىٔ. ،.ًللوون. ن..ه   .ًل لو اي،.   خٓ  .ًل  نو وَش ولي،.ًلٓ
 ي ىى،ى .ًٕٓ ًٕ ىى،).ل.غولايىى،.هفىى ٖيٓ. ىىل..(%84.6ًلٓ وينىى،.  ىىايو،)  ٍٕ.  نيىى،.جيىىٍٓ.ٛو ي    ىىول.اخاىى

 .ًل  . ،.ًللوون. نياو.  ا،وهًٔ. وشٕ.ىيجوا . ن..ًو  ي،.ًلايو وَ.ن.(  ًوَخ ٗ.
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 ىىىى،ًأل ٜ ىىىى،.ًل لو ىىىىاي،.ًل  ىىىى خٓ ،.لىىىىٓس. ي ىىىى،.ًل.  ىىىىٝو ًٕ ي ىىىىل. ىىىىوفَ.ٖن.ًر  يىىىىون.)ًو  ٗٓ
ٖٖ. ىىىل.ى  و يىىى،.ىيجىىوا .. وشىىىٕ.وهىىىًٔ.نًلاوشىىىو(ن.ه  ىىىيٓ. ىىىوفَن.لنىىونن.ًل لىىىيٛن.ًل   و ىىن ي ىىى

، ًٕ ٕجوَ.هٔ،.ًلٓ ..   ي،. خ

 (:بالطالالمقابمة مع )ْينة الَراسةلالَيمغرافية  خاائصَ ميل ال -ٖ-ٖ-ٖ
ًٕفيىى،.ًلخوىوصٙ. لنيىىن (4-6ًلجىىٓون).يوطى . ًٕ ى،.ل ي ىى،.ًلٓي غ ًل  و ىى،. ىىل.ًلٛىى ٌ..ًلٓ

             ًلٔيل. ،.ً  آًفا،.اول قوان،.ًلشخوي،.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،:

 (.لطالبا مع )المقابمة الَراسة ْينةل الَيمغرافية خاائصال َ ميل (ٚ-ٖ)جَول              
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل الخااية

 المسَوى الَراسي

 %0.0 0 مسَوى أول
 %22.4 26 مسَوى ياني
 %24.1 28 مسَوى يالث
 %47.4 55 مسَوى رابع

 %6.0 7 مسَوى خامس
 %100 116 اإلجمالي

ٍٕٓ.فىىى . ىىىل..طىىى ي           ًٕٓ.ًل ي ىىى،.ًل ىىىوا .ًلجىىىٓونًل  نو ىىىوَ.ًلىىىًو ًل  ىىى وس. ىىىل..هل.غولايىىى،.هفىىى
(  ًٕ ًٕابًلخو ٗن.ًلٓ ًٕٕ.انى ).(%77.6)(.ا  ا،. ولي،.انغَن.ًلتولًُل . ىي   ٗ.وهىًٔ.(ن90وا  ى
ٕجىىىىوَ. نىىىى..ىيجىىىىوا .اشىىىى ن ًٕ ىىىى،ن. خ ًٕي.هىىىى .ًأل ىىىىٕٓ. .ىٔ.هل.هىىىىٔ،.ًل  ىىىى ويوَ.ًلٓ نىىىى..ىاىىىىًٓم.ًلىىىى

ًٕ ،ن.ال ،. .ًلٓ .ه ا،.ًأل تٕ.  و ن. ب. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ا وطٝو

م مشكغمي الكنظالمقابمكة مكع )الَيمغرافية لْينة الَراسكة خاائصَ ميل ال -ٗ-ٖ-ٖ
 :(ةالم اسبي

ًٕفيىىىى،.ًلخوىىىىوصٙ. لنيىىىىن (5-6ًلجىىىىٓون).يوطىىىى . ل شىىىىغن .ًلىىىى ٜ،.ًل لو ىىىىاي،.فىىىى ..ًلٓي غ
.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًلٔيل. ،.ً  آًفا،.اول قوان،.ًلشخوي،:

ٍٕٓ.ف . ل.. ط ي   و.يأ  :(.5-6ًلجٓون)ًل  نو وَ.ًلًو
 ي ىى،.ج يىىبل.ى .ًٕٓ ًٕ ىى،..هفىى ٕيٗوَ.ًل ن يىى، ىىل.ل نىى،.ًل ىىوه ًلٓ ًٕ،)ا ولو  ن(ن. وج ىى يٕن.ٓ  ىىو

ًٕ ،ن. ىو ا،.. وشٕ.وهًٔ ٕجوَ.ًلٓ ٕ،.ي ٛ . ي ،. طوف،.ل خ ًٕٓ.ًل ي ،.ه وٓي يو،ن.وآو ل فومٍ.هف
.،ًٕ ٕوو،. ن.. قٓي،.ايو وَ.ليوٓي،. ٜ  .لو يا،.اأه ي،.ًلالُ.ًل ن  ًأل تٕ.ل
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  .(الم اسبية النظم مشغمي مع )المقابمة الَراسة ْينةل الَيمغرافية خاائصال َ ميل (ٛ-ٖجَول)     .
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل الخااية

 المؤهل الْممي

 %0.0 0 َبموم
 %77.8 28 بكالوريوس
 %19.4 7 ماجسَير
 %2.8 1 َكَورا 

 %100 36 اإلجمالي

 الَخاص

 %83.3 30 م اسبة
 %5.6 2 إَارة أعمال

 %0.0 0 عموم مالية ومارفية
 %8.3 3 نظم مْمومات م اسبية

 %2.8 1 كيمياء
 %100 36 اإلجمالي

 في النظمسنوات الخبرة 
 %44.45 16 سنوات 5أقل من 

 %36.1 13 سنوات 10إل   5من 
 %19.45 7 سنوات 10أكير من 

 %100 36 اإلجمالي

 في الجامْةسنوات الْمل 
 

 %22.2 8 سنة فدقل
 %16.7 6 سنَان

 %11.1 4 يالث سنوات
 %11.1 4 أربع سنوات

 %38.9 14 خمس سنوات فدكير
 %100 36 اإلجمالي

 الوظيفة ال الية

 %13.9 5 مَير مالي
 %69.4 25 م اسب 

 %11.1 4 مراجع َاخمي 
 %5.6 2 انَوق

 %100 36 اإلجمالي

نككوع النظككام الم اسككبي المسككَخَم 
 لَيكم  الياً 

 %33.3 12 اونكس برو
 %22.2 8 االمَياز

 %16.7 6 يمن سوفت المَكامل
 %8.3 3 الم يط
 %5.6 2 الباشا
 %5.6 2 أسس

 %5.6 2 أكسيَ سوفت
 %2.8 1  مول

 %100 36 اإلجمالي
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 ي ىىىىى،.ى .ًٕٓ ًٕ ىىىىى،)ل.غولايىىىىى،.هفىىىىى .%97.2ًلٓ ٍٕ.ا وطىىىىىٝو (. ىىىىىل. خووىىىىىوَ.ًَٔ.   ىىىىى،. اوشىىىىى
ًٕ ،) لو ا،ن. ٍٕ.ه  ىونًلٓ . نى..ىيجىوا .اشى ن. ىي   ٗ.(ن.وهىًٔ ٜى،.  نو ىوَ. لو ىاي،ن.ىًٓ

ٕجوَ ًٕ ،ن. خ ًٕ ،....ًلٓ .ًلٓ ًٕي.ا وطٝو  ىٔ.هل.هٔ،.ًل خوووَ.ه .ًأل ٕٓ. ن..ىآًم.ًل
 ي ىى،ى .ًٕٓ ًٕ ىى،).ل.غولايىى،.هفىى ٖيٓ. ىىل..(%55.5ًلٓ وينىى،.  ىىايو،)  ٍٕ.  نيىى،.جيىىٍٓ.ٛو ي    ىىول.اخاىى

ن.ًل ىى . ى،.ًللوىىون. نياىو. ىى ا،،.ًلايو ىوَ. وىىًٓ يوهىىًٔ. وشىٕ.ىيجىىوا . نى..ن.( ى ًوَخ ىٗ.
ٕ ا،ال ،. ٕو ي،.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وًَل  . لٓ. ل.ًل ش  َ.ٛاي ،.ا.خا  .ًل لو اي،.ًرل  

 ي ىىىى،ى .ًٕٓ ًٕ ىىىى،).ل.غولايىىى،.هفىىىى ًَٕ.ٛوينىىىى،.ي  نىىىىول.لىىىٓس..(%77.8ًلٓ ًٕ ىىىى،.  ىىىىٔ.ف ىىىى  ج  ىىىىب.ًلٓ
ن.ًل  . ى،.ًللوىون. نياىو. ى ا،،.ًلايو وَ.ًو  يوهًٔ. وشٕ.ىيجوا . ن..ن.(  ايو،)   ول.فأ تٕ

ٕ ا،ال ،. ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَهت وم.ً  خًٓ،..ًل  . ًوجاا،اول ش  َ..خا  .ًل لو اي،.ًرل  
 يفيىى،.أل.  ىىٝو ًٕ ىىٖ.ًلٜو ًٕٓ. ي ىى،ًل  ًٕ ،.فىى ًٕجىىب.ن.) لو ىىًٌلٓ .ن(وىى ٓو ن. ىىٓيٕ. ىىول ن.ًٓخنىى  

ًٕم.ج يىىب.فصىىوَ.ًلاي ىىن.ًل  ٜي ىى .. وشىىٕ.هىىًٔو. ًٕ ىى،ن.ىٔ. ىى،.ًللوىىون. نىى..ه  نىى..شىى ولي،.ًلٓ
  .لن ٜ،.ًل لو اي،

 ىىىى،ًأل ٜ ىىىى،.ًل لو ىىىىاي،.ًل  ىىىى خٓ ،.لىىىىٓس. ي ىىىى،.ًل.  ىىىىٝو ًٕ ي ىىىىل. ىىىىوفَ.ٖن.ًر  يىىىىون.)ًو  ٗٓ
ٖٖ. ىىىل.ى  و يىىى،.ىيجىىوا .. وشىىىٕ.وهىىىًٔ.نًلاوشىىىو(ن.ه  ىىىيٓ. ىىىوفَن.لنىىونن.ًل لىىىيٛن.ًل   و ىىن ي ىىى

، ًٕ ٕجوَ.هٔ،.ًلٓ  ..   ي،. خ
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 .الَراسة الميَانية الفال الرابع: -ٗ
 

فسيرها ومناقشَها الَراسة نَائج عرض -ٔ-ٗ  .َو
 المقابمة. نَائج  -ٕ-ٗ
 .الفرهيات اخَبار نَائج -ٖ-ٗ
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 :المقَمة
ٕٚ.هىىًٔ.ًلفوىىن.  ىىوصج ًٕ ىى،.ي ىى لىى .و  و شىى اون.ًلٓ ٕٚ. اىىٕ.ٔو ًٕٓ.ً ىىى جواوَ.  ىىوصج. ىى . ي ىى،.هفىى

ًٕ ىى، ٕطىىيوَ. نىى..ًلٓ ًٕ ىى،ن.ف .نًل  و ىىىا،.ًرلوىىوصي،ًأل ىىوليٌ..او ىىى خًٓ،.ىلوىىوصيو،..و  ولج اىىىو.ًلٓ
ٕٚ.ولأً ًَٕ.ولُاًل.وطب.ًلغ ًٕ ،.  غي ٕطيوَ.  ول.ط ل.ًلٓ ٕ ىَ.ًل  .ًلف ًٕ ى،ن.ىلياىو. ٛ .ًلٓ

َٕ ٕطيوَ. ن .و  لو ٕٝ.  او.ف .ًلف ٕصي ي يل.ي ف ٕطي يل. ٕطيوَ. اب.ف ٕ ي،.ف ..ف

فسيرها -ٔ-ٗ  .عرض نَائج الَراسة ومناقشَها َو

 :المشكالت المَْمقة بالبنية الَ َية لمجامْة -ٔ-ٔ-ٗ
فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،..،،.ًل لو ىىايًٕم. شىىغن .ًلىى ٜ(.  ىىوصج. لنيىىن.ه0-4)يوطىى .ًلجىىٓون.
.:.لنجو  ،.ًل ل ي،.اولا ي،.ًل   نق،.ًل ش  َ اشأل

..(0-4 ىىل.ًلجىىٓون).طىى ي .. ًَٕ.ًل لىىٕو ًٕٓ.ًل ي ىى،.هيجوايىى،. لىىو.ج يىىب.فقىى هل.ً جوهىىوَ.هفىى
.، ًٕ .ًلٓ ٍٕ.ًل وا ،–ًألون. ل. لوٕو .-اأ  ت وم.ًلفق ن.ول ول.ًل  و ٛ.ًلل وا .ًل و،.لاىًٔ.ًل لىٕو

ًٕٓ.ًل ي ىى،.هىىًٔ.ي  ىى . ًوفقىى،.ن.فىىإل.(3.4)وهىىو.ه اىىٕ. ىىل..(3.63 ىىٓ.انىى )  نىى..هل.ًلا يىى،.ًل ل يىى،.هفىى
ٕو ي،.و،.ا ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،ًلخو ًٕ ،( ي ،.ًل)جيٍٓ.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًرل   ٓ..

ٍٕ.ف. ىىىىو. نىىىى..  ىىىى وس. ىىىىن.فقىىىى ٍٕ.قىىىىٓ.ه   ٕ اىىىى،.ًألولىىىى..ًل وٓ ىىىى،لوىىىىنَ.ًلفقىىىى ا  و ىىىىٛ.. نىىىى..ًل 
ًٕٓ.. ًوفقىىى،.ي  ىىى ن. ىىىو.%(80و  ىىىا،. صويىىى،).ن(4.0ل ىىىوا ) ٍٖ.ًول  ىىىًَٓ.هل.ًأل. نىىى..،ًل ي ىىىهفىىى جاىىى

ٕو ى،.ًولقوانيى،.لن لىٓيُ.ًول ٛىوي.،ًل لو اي،.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜ ٖيىٓ. ىل..ٕن    ىب.اول  ٕ،.ي وهىًٔ.اىٓو
ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،فو ني،. ًٕ ،. ي ،.ًلًل   خٓ ،.لٓس..ًرل   ٓ.

ٍٕ..  ىىىىىىو. ٕ اىىىىىى،.ً.ًل ىىىىىىىوا ،جىىىىىىىومَ.ًلفقىىىىىىى ٍٕفىىىىىىى .ًل  و  ىىىىىىىا،..ن(3.23ا  و ىىىىىىىٛ.ل ىىىىىىىوا ).رخيىىىىىىى
ٖل. .،،.ًل لو ىىىايهل.ًلىىى ٜ ىىىل.ي  ىىى .هل.ًل ي ىىى،.غيىىىٕ.  أ ىىىٍٓ.. ىىىو.ن%(64.5 صويىىى،)    ىىىٓ. نىىى..خىىىو
ٕاىوص  ٕو يى،. ٜى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،و نيىىه.فىىإل..ن ا ًٕ ىى، ي ى،.ًلًل  ىى خٓ ،.لىىٓس..ًرل    ىىأتٕ. .ٓ

ٕاوص اور ٍٕ.يقنن. ل.فو ني،.هٔ،.ًل ٜ،. قٛوٝ.ًل فوجئ.لن يوٕ.ًل ا ..وهًٔ.آو
..
.
.
.
.
.
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 .ةلمجامْ الَ َية بالبنية المَْمقة المشكالت بشدن ةالم اسبي مالنظ مشغمي راءأ َ ميل (ٔ-ٗجَول)    

مجمكككككككككككككككككككككوع  الفقرات  م
 االسَجابات

المَوسكككككككككط 
 ال سابي

االن ككككككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

يسكككَخَم النظكككام ال كككالي أجهكككزة ومْكككَات مَطكككورة،  1
 الم مي.وهي من ا َث المَوفرة في السوق 

 6 موافق 000. 6.806 73.3% 8707. 3.663 80

2 
ََميكككز األجهكككزة والمْكككَات الَكككي يسكككَخَمها النظكككام 
الم اسككبي ال ككالي بالكفككاءة الْاليككة، ونككَرة  ككَوث 

 األعطال والمشاكل بها أيناء الْمل.
 7 موافق 000. 5.616 70.8% 8560. 3.538 80

3 
النظككام ََناسككب موااككفات األجهككزة الَككي يسككَخَمها 

ال ككالي مككع الَاككميم النهككائي لمبرنككامج الم اسككبي، 
 بما يسمح بَ قيق اقا  كفاءة ممكنه لمنظام.

 5 موافق 000. 6.614 74.0% 9467. 3.700 80

4 
يَككوفر لمنظككام الم اسككبي ال ككالي الْككََ الكككافي مككن 
األجهكككزة والمْكككَات، وذلكككك بمكككا يَناسكككب مكككع  جكككم 

 نشاط الجامْة.
 4 موافق 000. 6.217 74.5% 1.043 3.725 80

5 
يَككوفر لمنظككام الم اسككبي ال ككالي األَوات والوسككائل 
الخااكككة بنقكككل البيانكككات والمْمومكككات بكككين األقسكككام 

قة مناسبَين.   واإلَارات المخَمفة بسرعة َو
 2 موافق 000. 7.897 75.0% 8494. 3.750 80

6 
ََمَكككع األجهكككزة والمْكككَات المسكككَخَمة فكككي النظكككام 

بالمرونككككة والقابميككككة لمَ ككككَيث الم اسككككبي ال ككككالي 
 والَطوير.

 1 موافق 000. 11.243 80.0% 7956. 4.000 80

7 
يَْمكككككَ النظكككككام الم اسكككككبي ال كككككالي عمككككك  خكككككازن 
كهربككائي  َكك  ال يَككدير باالنقطككاع المفككاج  لمَيككار 

 الكهربائي.
غير  132. 1.523 64.5% 1.321 3.225 80

 مَدكَ
10 

8 
بنككككَرة  ككككَوث يَميككككز النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي 

 8 موافق 000. 4.727 %70.5 9933. 3.525 80 األعطال والمشاكل في عمميات االَاال.

9 
يَكككوفر ألجهكككزة ومْكككَات النظكككام الم اسكككبي ال كككالي 

ة.  3 موافق 000. 6.250 %75.0 1.073 3.750 80 خَمة الايانة من الشركة الموَر

10 
ََميكككز األجهكككزة والمْكككَات المسكككَخَمة فكككي النظكككام 
الم اسككككبي ال ككككالي بانخفككككاض َكككككاليف إاككككال ها 

 وايانَها والوقت المسَنفذ في ذلك.
 9 موافق 000. 4.166 68.8% 9392. 3.438 80

 موافق 000. 10.943 %72.6 0.516 3.63 80 المَوسط الْام لالسَجابات

 المشكالت المَْمقة بالبرمجيات الخااة بنظم المْمومات الم اسبية-ٕ-ٔ-ٗ
 :اإللكَرونية

فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،..،،.ًل لو ىىايًٕم. شىىغن .ًلىى ٜ(.  ىىوصج. لنيىىن.ه7-4يوطىى .ًلجىىٓون)..
ٕ جيوَ.اشأل ٕو ي،:.ًل ش  َ.ًل   نق،.اولا .ًلخوو،.ا ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

...
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  .بالبرمجيات المَْمقة المشكالت بشدن ةالم اسبي مالنظ مشغمي راءأ َ ميل (ٕ-ٗجَول)     

مجمككككككككككككككوع  الفقرات  م
 االسَجابات

المَوسككككككط 
 ال سابي

االن كككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

يسككَخَم النظكككام الم اسكككبي ال ككالي برمجيكككات مَطكككورة،  1
 10 موافق 000. 4.295 %70.3 1.067 3.513 80 وهي من ا َث المَوفرة في السوق الم مي.

البرمجيكككات المسكككَخَمة فكككي النظكككام الم اسكككبي ال كككالي  2
 َغطي كافة أنشطة الجامْة.

 8 موافق 000. 6.891 74.5% 9410. 3.725 80

3 
ََميكككككز البرمجيكككككات الَكككككي يسكككككَخَمها النظكككككام ال كككككالي 
بالكفككاءة الْاليككة، ونككَرة  ككَوث األعطككال والمشككاكل بهككا 

 أيناء الْمل.
 11 موافق 000. 5.179 69.8% 8418. 3.488 80

4 
ََميككز البرمجيككات المسككَخَمة فككي النظككام ال ككالي بدنهككا 

 13 غير مَدكَ 150. 1.454 %63.3 9993. 3.163 80 خالية من الْيوب واألخطاء الَاميمية.

5 
يككَم الككَخول إلكك  النظككام الم اسككبي ال ككالي مككن خككالل 
كممكككككة مكككككرور َخكككككص ككككككل موظكككككف عمككككك   كككككَ  وفقكككككًا 

 الممنو ة لكاًل منهم.لماال يات والمسؤوليات 
 1 بشَة موافق 000. 18.400 90.0% 7291. 4.500 80

6 

يَهكككمن النظكككام الم اسكككبي ال كككالي األسكككاليب الرقابيكككة 
الكافيككة )بككرامج الَ قككق( الَككي َهككمن سككالمة البيانككات 
المَخمككة،  يككث يككرفض النظككام إَخككال البيانككات الخاطئككة 

 والغير المكَممة.

 6 موافق 000. 8.479 78.0% 9494. 3.900 80

يَككوفر لمنظككام ال ككالي إجككراءات الرقابككة المسانَة)النسكك   7
 2 موافق 000. 11.844 %83.3 8779. 4.163 80 اال َياطي( لمبيانات والمْمومات.

8 
يَكككوفر لمنظكككام ال كككالي وسكككائل األمكككان الكافيكككة ل مايكككة 

 البيانات أيناء نقمها عبر قنوات االَاال.
 5 موافق 000. 9.866 78.5% 8385. 3.925 80

9 
يَوفر لمنظام ال الي وسائل األمان الكافية، لم مايكة مكن 

 7 موافق 000. 8.963 %76.5 8233. 3.825 80 مخاطر الفيروسات.

ََمَكككككع البرمجيكككككات المسكككككَخَمة فكككككي النظكككككام ال كككككالي  10
 3 موافق 000. 11.829 %81.0 7940. 4.050 80 بالمرونة والقابمية لمَ َيث والَطوير.

يَككوفر لمنظككام الم اسككبي ال ككالي عناككر الاككيانة مككن  11
 4 موافق 000. 10.399 %79.8 8493. 3.988 80 الشركة المنَجة لمبرمجيات عنَ الطمب.

يَمَكع النظكام الم اسكبي ال كالي باالقَاكاَية وانخفكاض  12
 َكاليف اإلاالح، والايانة، والوقت المسَنفَ في ذلك.

 9 موافق 000. 5.961 71.0% 8252. 3.550 80

13 
يَميز النظام ال الي بانخفكاض الَككاليف اإلهكافية الَكي 
َفرهكككها الشككككركة المنَجككككة لمبرمجيككككات مقابككككل خككككَمات 

 الَ سين المسَقبمية.
 12 موافق 000. 5.275 69.8% 8267. 3.488 80

 موافق 000. 14.652 %75.8 0.482 3.79 80 لالسَجابات ْامالمَوسط ال

..(7-4 ىىل.ًلجىىٓون).طىى ي .. ًَٕ.ًل لىىٕو ًٕٓ.ًل ي ىى،.هيجوايىى،. لىىو.ج يىىب.فقىى هل.ً جوهىىوَ.هفىى
.، ًٕ .ًلٓ ًٕا ،–ًلتو  . ل. لوٕو ٍٕ.ًل .-اأ  ت وم.ًلفق ن.ول ول.ًل  و ىٛ.ًلل ىوا .ًل ىو،.لاىًٔ.ًل لىٕو
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ًٕٓ.ًل ي ىىى،.هىىىًٔ.ي  ىىى . ًوفقىىى،.ن.فىىىإل.(3.4)وهىىىو.ه اىىىٕ. ىىىل..(3.79 ىىىٓ.انىىى ) ٕ جيىىىوَ.هفىىى  نىىى..هل.ًلا
ٕو ي،. لو اي،.ًلخوو،.ا ٜ،.ًل  نو وَ.ًل ًٕ ،( ي ،.ًل)جيٍٓ.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،ًرل   ٓ...

ٍٕ.ف.. ىىىو. نىىى..  ىىى وس. ىىىن.فقىىى ٍٕ.قىىىٓ.ه   ٕ اىىى،.ًألولىىى..ا  و ىىىٛ..ًلخو  ىىى،لوىىىنَ.ًلفقىىى  نىىى..ًل 
،.هل.ًلىٓخون.ىلى..ًلى ٜ نى..ي   .هل.ًل ي ى،. ًوفى .اشىٍٓ.. و.ن%(90و  ا،. صوي،).ن(4.5ل وا )
ل. نى..لىٓ،.وفقىو،.لنوى ليوَ.ًول  ىووليوَ..،ًل لو اي . خٙ. ن. ٜو ٕٕو ي ،. ل.خ ن. ن ،. 

ٖيٓ. ل.فو ني،..نًل   ول،.ل  ،.  ا، ٕ،.ي ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،وهًٔ.آو ًل   خٓ ،..ًرل  
ًٕ ، ي ،.ًللٓس. ٓ...

ٍٕ.لنىىىىىىىَ. ىىىىىىىو. .. ًٕا ىىىىىىى،ًلفقىىىىىىى ٍٕ.ا  و ىىىىىىىٛ.ل ىىىىىىىوا )فىىىىىىى ..ًل ٕ اىىىىىىى،.ًألخيىىىىىىى و  ىىىىىىىا،..ن(3.16ًل 
ٕ جيىىوَ.ًل  ىىى خٓ ،.فىىى .ًل ٜىىىو،. ىىىل.وهىىىًٔ.ي  ىىى .هل.ًل ي ىى،.غيىىىٕ.  أ ىىىٍٓ..ن%(63.3 صويىى،) هل.ًلا

.ًوألخٛوم.ًل و ي ي،. .ًللول .   يٖ.اأ او.خولي،. ل.ًل يٌو

 :ةاإللكَروني ةم الم اسبيالمشكالت المَْمقة بمشغمي النظ-ٖ-ٔ-ٗ
فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،..،،.ًل لو ىىايًٕم. شىىغن .ًلىى ٜ(.  ىىوصج. لنيىىن.ه6-4)طىى .ًلجىىٓونيو..
ٕو ي،.ًل لو اي،.ًل  نو وَ. ٜ، شغن .ا.ًل   نق،.ًل ش  َ اشأل  :ًرل  

..(6-4 ىىل.ًلجىىٓون).طىى ي . ًَٕ.ًل لىىٕو ًٕٓ.ًل ي ىى،.هيجوايىى،. لىىو.ج يىىب.فقىى هل.ً جوهىىوَ.هفىى
.، ًٕ .ًلٓ ٍٕ.ًلتولت،–ًلتولُ. ل. لوٕو .-اأ  ت وم.ًلفق ن.ول ىول.ًل  و ىٛ.ًلل ىوا .ًل ىو،.لاىًٔ.ًل لىٕو

ًٕٓ.ًل ي ىىى،.هىىىًٔ.ي  ىى . ًوفقىى،.ن.فىىإل.(3.4)وهىىو.ه اىىىٕ. ىىل..(3.66انىى ). ىىٓ ٍٕ.هفىى  نىى..هل.ه ىىو .خاىىى
ًٕ ،( ي ،.ًل)ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.،و فومٍ.لٓس. شغن .ًل ٜ،.ًل لو اي ٓ...

ٍٕ.ف. ىىىىو. نىىىى..  ىىىى وس. ىىىىن.فقىىىى ٍٕ.قىىىىٓ.ه   ٕ اىىىى،.ًألولىىىى..ا  و ىىىىٛ..ًألولىىىى.لوىىىىنَ.ًلفقىىىى  نىىىى..ًل 
،.يقىو،.ا شىغين.ًلى ٜ.هه ى نى..ي   .هل.ًل ي ى،. ًوفى .. و.ن%(80.5و  ا،. صوي،).ن(4.03ل وا )
ٍٕ. ىىو.يىىوهنا،.لنقيىىو،.اًوجاىىو ا،. نىى..ً  ىىن.وجىىه.،ًللوليىى.،ًل لو ىىاي وهىىًٔ..نهشىىخوٙ.لىىٓيا،. ىىل.ًلخاىى

ٖيٓ. ل.فو ني،. ٕ،.ي ٕو ي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،آو ًٕ ، ي ،.ًلًل   خٓ ،.لٓس..ًرل   ٓ..

ٍٕ.لنىىىىىىىَ..في ىىىىىىىو. ٕ اىىىىىىى،فىىىىىىى ..ًلتولتىىىىىىى،ًلفقىىىىىىى ٍٕ.ا  و ىىىىىىىٛ.ل ىىىىىىىوا ).ًل  و  ىىىىىىىا،..ن(3.31ًألخيىىىىىىى
ًألشىىخوٙ.ًلىىٔيل.يقو ىىول.ا شىىغين.لىىٓس.وهىىًٔ.ي  ىى .هل.ًل ي ىى،.غيىىٕ.  أ ىىٍٓ.هل..ن%(66.3 صويىى،)

ٍٕ. نىى..لىىن.ًل شىىو ن.ًلف يىى،.ًل ىى .ًلقىى.،،.ًل لو ىىايًٜلىى  ٕٚ.لاىىو.ًلىى ٜ ٓ ٕهىىو  ىى ٍٕ.  ىىٓ.ٜاو ن.،. اوشىى
ٕس.ًلاو ٕجب.ىل..ًف قوٕوي ٕفى،.ًل وفيى،.اٛاي ى،.و و يى،. ٜ، شىغن .ًلى.لُ.األ.ًل اٌ.ف .ٔل .ي .لن  

ٕٚ .ًل  .َ  ًل ش ..ًت وم.ًل  ن.  يج،.ل ٓ،. وفٕ.ٓلين.يوط .هٔ،.ًل ش  َ.،ًل ٜ.لاو.  

.
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  .نظمال بمشغمي المَْمقة المشكالت بشدن ةالم اسبي مالنظ مشغمي راءأ َ ميل (ٖ-ٗل)جَو  

مجمكككككككككككككككككوع  الفقرات  م
 االسَجابات

المَوسككككككط 
 ال سابي

االن كككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

1 
يقوم بَشكغيل النظكام الم اسكبي ال كالي أشكخاص 
لكككَيهم مكككن الخبكككرة مكككا يكككؤهمهم لمقيكككام بواجبكككاَهم 

  عم  اكمل وجه.
 1 موافق 000. 9.743 80.5% 9410. 4.025 80

2 
الككافي مكن  يَوفر لمنظام الم اسبي ال الي الْكََ

األفراَ الذين يقومون بَشغيمه، وذلك بما يَناسكب 
 مع  جم نشاط الجامْة.

 2 موافق 000. 7.691 77.3% 1.003 3.863 80

3 
يقوم بَشكغيل النظكام الم اسكبي ال كالي أشكخاص 
لكككَيهم القكككَرة عمككك   كككل المشكككاكل الفنيكككة الَكككي 

  يَْرض لها النظام مباشرة عنَ ظهورها.
 5 غير مَدكَ 009. 2.692 66.3% 1.038 3.313 80

4 
يَككككوفر لكككككَى الجامْكككككة كككككاَر مخكككككَص بَركيكككككب 
وايانة األجهزة والمَْات، وذلك لَقَيم الخكَمات 

 الفنية واإلرشاَية لمسَخَمي النظام.
 3 موافق 000. 5.168 72.0% 1.038 3.600 80

يكككَم َكككَريب مشكككغمي النظكككام فكككي الجامْكككة عمككك   5
 وكيفية الَْامل مْها.اسَخَام النظم المسَ َية 

 4 موافق 000. 4.075 70.3% 1.125 3.513 80

 موافق 000. 8.593 %73.2 0.690 3.66 80 لالسَجابات ْامالمَوسط ال

م ائح الَنظيمية المنظمة لْمل نظالمشكالت المَْمقة بالسياسات والمو -ٗ-ٔ-ٗ
 :ةاإللكَروني ةالم اسبيالمْمومات 

فى .ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،..،،.ًل لو ىايًٕم. شىغن .ًلى ٜ(.  وصج. لنين.ه4-4)يوط .ًلجٓون...
.ًل لو ىاي،.ًل  نو ىوَ. ٜى،.ل  ىن.ًل  ٜ ى،.ًل  ٜي يى،.ًولنًوص .اول يو وَ.ًل   نق،.ًل ش  َ اشأل

ٕو ي،  :ًرل  

..(4-4 ىىل.ًلجىىٓون).طىى ي .. ًَٕ.ًل لىىٕو ًٕٓ.ًل ي ىى،.هيجوايىى،. لىىو.ج يىىب.فقىى هل.ً جوهىىوَ.هفىى
.، ًٕ .ًلٓ ًٕاب. ل. لوٕو ٕ يل)–ًل .-(6ن.4اأ  ت وم.فق ن.ول ول.ًل  و ٛ.ًلل وا .ًل و،.لأً.ًل لٕو

ًٕٓ.ًل ي ىى،.هىىًٔ.ي  ىى . ًوفقىى،.ن.فىىإل.(3.4)وهىىو.ه اىىٕ. ىىل..(3.71 ىىٓ.انىى ) .ًل يو ىىوَ.هفىى  نىى..وجىىٓو
ٕو يىىىى.،،.ًل لو ىىىىايًص .ًل  ٜي يىىىى،.ًل  ٜ ىىىى،.ل  ىىىىن.ًلىىىى ًٜولنىىىىو.  ي ىىىى،.)فىىىى .ًلجو  ىىىىوَ.ًألهنيىىىى،.،ًرل  
ًٕ ،(ًل ٓ..

ىىىو. نىىى.... ٍٕ.فه   ٍٕ.قىىىٓ.  ىىى وس. ىىىن.فقىىى ٕ اىىى،.ًألولىىى..ا  و ىىىٛ..ًلخو  ىىى،لوىىىنَ.ًلفقىىى  نىىى..ًل 
ًٕم. نى..ي  ى .هل.ًل ي ى،. ًوفى .. ىو.ن%(79.8و  ىا،. صويى،).ن(3.99ل ىوا ) ٍٕ. اى ،.اىىإج هل.ًرًٓ

ٍٕ ٕول.ًل غىىىوي ًٕ ج.وفقىىىو،.لنٜىىى ٕي،. نىىى..ًلاىىى ٕو ٖيىىىٓ. ىىىل.فو نيىىى،..نًل  ىىىٓي َ.ًلطىىى ٕ،.ي  ٜىىى،.وهىىىًٔ.اىىىٓو
ٕو ي،.ًل  نو وَ.ًل لو اي، ًٕ ، ي ،.ًلًل   خٓ ،.لٓس..ًرل   ٓ..
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 الَنظيمية والموائح بالسياسات المَْمقة المشكالت بشدن ةالم اسبي مالنظ مشغمي راءأ َ ميل (ٗ-ٗ)جَول

 .اإللكَرونية الم اسبية المْمومات نظم لْمل المنظمة

 الفقرات  م
مجمكككككككككككككككككوع 
 االسَجابات

المَوسككككككط 
 ال سابي

االن كككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

1 
يوجَ لَى الجامْة َليكل عمكل واهكح يَهكمن الفاكل 
بين الوظائف والمهكام المخَمفة)م اسكبين، مبكرمجين( 

 في النظام الم اسبي.
 4 موافق 000. 7.845 77.0% 9691. 3.850 80

2 
َوزيكع يوجَ لَى الجامْكة َليكل عمكل واهكح يَهكمن 

الاككككككككككال يات والمسككككككككككؤوليات لمشككككككككككغمي النظككككككككككام 
 الم اسبي)إَخال، مْالجة... ال (.

 5 موافق 000. 7.754 76.5% 9517. 3.825 80

3 
يَم اخَبكار البكرامج المسكَ َية فكي النظكام الم اسكبي 
ها عمكك   قبككل االسككَخَام الفْمككي لهككا، لمَدكككَ مككن قككََر

 الْمل بَون أي مشاكل.
 2 موافق 000. 9.785 77.8% 8112. 3.888 80

4 
يَم اال َفاظ بكشكوف مفاكمة  كول األخطكاء الناجمكة 
عككككن البككككرامج الم اسككككبية، بهككككَف مَابَْهككككا واَخككككاذ 

 اإلجراءات الَا ي ية الالزمة بشدنها.
 6 موافق 000. 7.901 76.0% 9057. 3.800 80

5 
َهَم اإلَارة بإجراء الََْيالت الهرورية عمك  البكرامج 

 1 موافق 000. 11.974 %79.8 7377. 3.988 80 المغايرة.وفقًا لمظروف 

َهَم اإلَارة بمشاركة مشكغمي النظكام فكي إيجكاَ  مكول  6
 8 موافق 000. 7.245 %74.8 9105. 3.738 80 لمشكالت النظم.

7 
َهكككَم اإلَارة بشككككل مسكككَمر بْقكككَ الكككَورات والبكككرامج 
الََريبيكككة لمشكككغمي النظكككام لَكككوعيَهم بمنكككافع وكيفيكككة 

 اسَخَام النظام.
80 3.100 1.249 62.0% .716 .476 

غير 
 12 مَدكَ

َهككَم اإلَارة بَوعيككة مشككغمي الككنظم بدهميككة وهككرورة  8
 3 موافق 000. 8.514 %77.5 9192. 3.875 80 ال فاظ عم  سرية المْمومات.

َهككَم اإلَارة بَقيككيم أَاء مشككغمي الككنظم لمكافككاة الجككاَ  9
 منهم.ومْاقبة المقار)المهمل( 

غير  013. 2.546 66.3% 1.098 3.313 80
 مَدكَ

11 

10 
َهكككَم اإلَارة باكككيانة األجهكككزة والمْكككَات المسكككَخَمة 

 10 موافق 000. 6.798 %73.2 861. 3.66 80 في النظام الم اسبي ال الي بشكل َوري.

11 

َبككككَي اإلَارة  راككككًا عاليككككًا بَككككوفير قطككككع ا َياطيككككة 
مفكككاَيح، ...الككك (،  لمكونكككات النظام)طابْكككات، لو كككات

ب يث يَم اسَبَالها بمجَر َْطكل المسكَخَمة مباشكرة 
 ليسَمر الْمل.

 7 موافق 000. 7.026 75.8% 1.002 3.788 80

12 
َهككَم اإلَارة بشكككل مسككَمر بَطككوير وَ ككَيث مكونككات 
النظكككككككام الم اسكككككككبي)األجهزة، البرمجيكككككككات، واألَوات 

َها.  الرقابية( لرفع كفاءَها وجَو
 9 موافق 000. 6.806 73.3% 8707. 3.663 80

 موافق 000. 10.168 %74.2 0.619 3.71 80 لالسَجابات ْامالمَوسط ال
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ىىىىى.. ٍٕ.ه   ٍٕ.ا  و ىىىىىٛ.ل ىىىىىوا )فىىىىى .فقىىىىىٓ.لنىىىىىَ..ًل ىىىىىوا ،و.ًلفقىىىىى ٕ اىىىىى،.ًألخيىىىىى و  ىىىىىا،..ن(3.1ًل 
ًَٕ. ىىىىو.ن%(62 صويىىىى،) ٍٕ. اىىىى ،.اشىىىى ن.  ىىىى  ٕ.ا قىىىىٓ.ًلىىىىٓو .ي  ىىىى .هل.ًل ي ىىىى،.غيىىىىٕ.  أ ىىىىٍٓ.هل.ًرًٓ

ٕياي،.ل شغن .ًل ٜ ًٕ ج.ًل ٓ .ي ا،.ا  وفب.و يفي،.ً  خًٓ،.ًل ٜ،.،.ل و ًولا

 في َمبية ا َياجات ةالمسَخَم ةم الم اسبيمَى فاعمية النظ-٘-ٔ-ٗ
 :ممشغمي النظ

فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،..،،.ًل لو ىىايًٕم. شىىغن .ًلىى ٜ(.  ىىوصج. لنيىىن.ه2-4يوطىى .ًلجىىٓون)..
 ا،:ًل يوجو . ناي،.ف .،ًل   خٓ .،ًل لو اي.،ًل ٜ.فو ني،. اشأل

.ًلخىو ٗ..(2-4 ل.ًلجٓون).ط ي .. ًَٕ.ًل لىٕو هل.ً جوهوَ.ًل ي ،.هيجواي،. لو.ج يب.فقى
. ًٕ ،ن.ول ىول.ًل  و ىٛ.ًلل ىوا .ًل ىو،.لاىًٔ.ًل لىٕو .ًلٓ وهىو.ه اىٕ. ىل..(3.80). ىٓ.انى  ل. لوٕو

.،ًل  ى خٓ .،لى ٜ،.ًل لو ىايً نى..فو نيى،. شىغن .ًلى ٜ،.ًل لو ىاي،.هًٔ.ي   . ًوفق،.ن.فإل.(3.4)
ًٕ ،( ي ،.ًل)ًلجو  وَ.ًألهني،.لٓس.لوليو،. ٓ....

ٍٕ.ف. ىىىىو. نىىىى..  ىىىى وس. ىىىىن.فقىىىى ٍٕ.قىىىىٓ.ه   ٕ اىىىى،.ًألولىىىى..ا  و ىىىىٛ..ًألولىىىى.لوىىىىنَ.ًلفقىىىى  نىىىى..ًل 
هل.ًل ٜىىىىو،. نىىىى..وهىىىىًٔ.ي  ىىىى .هل.ًل ي ىىىى،. ًوفىىىى .واشىىىىٍٓ..ن%(85و  ىىىىا،. صويىىىى،).ن(4.25ل ىىىىوا )

ٕ ،.ًر ىى جوا،.  ىىٓ.ىٓخىىون. ٕ ىى،)لنىىَ..في ىىو..ًلايو ىىوًَل لو ىىا .ًللىىول .ي   ىىب.ا ىى .ٍٕ فىى ..(11ًلفقىى
ٍٕ.ا  و ٛ.ل وا ) ٕ ا،.ًألخي ًٔ.ي   .هل.ًل ي ى،. ًوفى .هل.وه.ن%(68.8و  ا،. صوي،).ن(3.44ًل 

ٕٓ..،ًللولي.،،.ًل لو ايًل ٜ ٕ ىو،..ٍ و ٕجوَ)جىًٓون.ىلوىوصي،ن.  ن.. وفيٕ.هشى ون.ىطىوفي،. ىل.ًل خ
..ايو ي،(.
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  .ا َياجاَهم َمبية في ةالم اسبي مالنظ فاعمية  بشدن مالنظ مشغمي راءأ َ ميل (٘-ٗ)جَول           

مجمككككككككككككككوع  الفقرات م
 االسَجابات

المَوسكككككككككط 
 ال سابي

االن ككككككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسككككككككككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

يَمَكككع النظكككام الم اسكككبي ال كككالي بسكككرعة االسكككَجابة عنكككَ  1
 البيانات.إَخال 

 موافق 000. 14.495 85.0% 7713. 4.250 80
 بشَة

1 

ي قككق النظككام الم اسككبي ال ككالي َرجككة عاليككة مككن السككرعة  2
 2 موافق 000. 11.864 %81.3 8010. 4.063 80 في اسَرجاع البيانات والمْمومات.

3 
ي قككق النظككام الم اسككبي ال ككالي َرجككة عاليككة مككن السككرعة 

 3 موافق 000. 10.239 %80.8 9063. 4.038 80 في مْالجة البيانات.

يككوفر النظككام الم اسككبي ال ككالي مْمومككات َقيقة)خاليككة مككن  4
 11 موافق 000. 6.291 %74.5 1.031 3.725 80 األخطاء( في كافة المرا ل الم اسبية.

5 
يككوفر النظككام الم اسككبي ال ككالي مْمومككات َسككاعَ فككي فهككم 

وزيع مرا ل الْمل لمنع   8 موافق 000. 7.331 %77.3 1.052 3.863 80 األخطاء والَجاوزات.ومْرفة َو

يكككوفر النظكككام الم اسكككبي ال كككالي مْمومكككات قابمكككة لمَ قكككق  6
 بوسائل الرقابة الَاخمية والخارجية بسهولة ويسر.

 6 موافق 000. 9.809 78.0% 8206. 3.900 80

7 
َفيَ المْمومكات الَكي ينَجهكا النظكام الم اسكبي ال كالي فكي 

 13 موافق 000. 5.282 %71.3 9526. 3.563 80 اكَشاف األخطاء واالن رافات َو ميل أسبابها.

بط النظام الم اسبي ال الي مكع نظكم المْمومكات األخكرى  8 يَر
 المسَخَمة لَى الجامْة بما ي قق الَكامل فيما بينها.

 12 موافق 000. 6.398 74.3% 9961. 3.713 80

ال ككالي بالقككَرة عمكك  الَْامككل مككع  يَمَككع النظككام الم اسككبي 9
 7 موافق 000. 8.557 %77.8 9277. 3.888 80 اكير من عممه والَ ويل فيما بينها.

النظكككام الم اسكككبي ال كككالي قكككاَر عمككك  َكككوفير قكككوائم ماليكككة  10
 مَْلة باير الَغير في مسَوى األسْار)الَهخم(.

 16 موافق 000. 4.428 68.8% 8837. 3.438 80

11 
الم اسكبي ال ككالي قكاَر عمك  َككوفير أشككال إهككافية النظكام 

مكككن المخرجكككات)قوائم َ ميميكككة، جكككَاول إ اكككائية، رسكككوم 
 بيانية(.

 17 موافق 000. 3.714 68.8% 1.054 3.438 80

يَمَككع النظككام الم اسككبي ال ككالي باالقَاككاَية)منافْه اكبككر  12
 من َكاليفه(.

 9 موافق 000. 8.775 76.3% 8282. 3.813 80

13 
يَميز النظكام الم اسكبي ال كالي بالوهكوح، وسكهولة الكَْمم 

 4 موافق 000. 10.894 %80.5 8416. 4.025 80 واالسَخَام َون األخالل بوظائفه الرئيسية.

14 
يَوفر لمنظام الم اسبي ال كالي الَوييكق الككافي الكذي يكفكل 
لمشغل النظام المْرفة بنوعية المشكالت الَي قَ يااَفها، 

 َجنب  َويها، وكيفية الَغمب عميها عنَ ال َوث.وكيفية 
 15 موافق 000. 4.668 70.5% 1.006 3.525 80

15 
يسككككَطيع النظككككام ال ككككالي أن يظهككككر عمكككك  شاشككككاَه قككككوائم 
الَْميمات)خَمة المساعَة الفورية( الَي َساعَ المسكَخَم 

 عم  اسَْمال النظام.
 14 موافق 000. 4.364 70.8% 1.102 3.538 80

16 
يَميكز َاكميم شاشكات النظكام الم اسكبي ال كالي بالجاذبيكة 
من  يث األلوان وطرق عرض البيانات، فهكي َكوفر الرا كة 

 لمسَخَمي النظام.
 10 موافق 000. 8.025 76.0% 8916. 3.800 80

يَمَع النظام الم اسبي المسَخَم لَيكم  اليًا بالقبول لكَى  17
 5 موافق 000. 14.416 %80.5 6359. 4.025 80  الْاممين فيه.

 موافق 000. 12.307 %76.0 0.581 3.80 80 لالسَجابات ْامالمَوسط ال
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 في َمبية ا َياجات ةالمسَخَم ةم الم اسبيمَى فاعمية النظ-ٙ-ٔ-ٗ
 :المْمومات الم اسبية مسَخَمي

ًٕم.  ىى خٓ  .ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.فىى .ًلجو  ىىوَ.(.  ىىوصج. لنيىىن.ه3-4يوطىى .ًلجىىٓون)..
 .ا،. ل.ًل  نو وَ:ًل يوجو . ناي،.ف .،ًل   خٓ .،ًل لو اي.،ًل ٜ.فو ني،. اشألًألهني،.
 .ا َياجاَهم َمبية في مالنظ فاعمية  بشدن ةالم اسبي المْمومات مسَخَمي راءأ َ ميل (ٙ-ٗ)َولج

مجمكككككككككككككككككوع  الفقرات  م
 االسَجابات

المَوسككككككط 
 ال سابي

االن كككككراف 
 المْياري

النسكككككككككككبة 
 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

1 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 

 9 موافق 000. 5.174 %76.9 8339. 3.846 26 المْمومات الالزمة لْممية الَخطيط.

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  2
 1 موافق 000. 9.594 %83.8 6337. 4.192 26 المْمومات الالزمة لْممية الرقابة.  

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  3
 المْمومات الالزمة لَقييم األَاء.

 10 موافق 000. 5.935 76.2% 6939. 3.808 26

4 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 
المْمومكككككات الالزمكككككة لكككككَعم وَ سكككككين اَخكككككاذ 

 القرارات.
 13 موافق 000. 5.145 74.6% 7243. 3.731 26

5 

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 
المْمومككات الَككي َككؤير عمكك  سككموكه)المالئمة(، 
لَمكينككه مككن اخَيككار افهككل بككَيل مككن البكككَائل 

 المَا ة.

 21 موافق 009. 2.848 68.5% 7575. 3.423 26

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  6
 24 غير مَدكَ 678. 420. %61.5 9348. 3.077 26 مْمومات َقيقة)خالية من األخطاء(.

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  7
 18 موافق 005. 3.112 %71.5 9454. 3.577 26 مْمومات ااَقة في الَْبير.

8 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 
مْمومككككككات قابمككككككة لمَ قككككككق بوسككككككائل الرقابككككككة 

 الَاخمية والخارجية بسهولة ويسر.   
 7 موافق 000. 7.500 78.5% 6276. 3.923 26

النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  9
 مْمومات  ياَية)خالية من الَ يز(.

 12 موافق 000. 5.130 75.4% 7646. 3.769 26

10 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 

 مْمومات واه ة)مفهومة لممسَخَم(.
 2 موافق 000. 9.667 82.3% 5883. 4.115 26

11 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 
المْمومات الَي َسكاعَ  عمك  الَنبكؤ باأل كَاث 

 المالية المسَقبمية.
 19 موافق 001. 3.638 71.5% 8086. 3.577 26

12 
النظام الم اسبي ال الي يوفر المْمومكات الَكي 
َفيككَ المسككَخَم فككي َدكيككَ وَاكك يح الَوقْككات 

 السابقة.
 15 موافق 001. 3.904 72.3% 8038. 3.615 26
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النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم  13
 مْمومات قابمة لممقارنة.

 3 موافق 000. 9.667 82.3% 5883. 4.115 26

14 
النظكككام الم اسكككبي ال كككالي قكككاَر عمككك  مراعكككاة 
األهميككة النسككبية فككي اإلفااح)َهككمين القككوائم 

 المالية بالمْمومات المهمة فقط(.
 16 موافق 000. 4.170 72.3% 7524. 3.615 26

15 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر لممسككككَخَم 

 20 موافق 013. 2.669 %70.8 1.029 3.538 26 مْمومات شاممة عن كافة أنشطة الجامْة.

16 
النظكككام الم اسكككبي ال كككالي قكككاَر عمككك  َكككوفير 
مسَويات مخَمفة من الَقارير والقوائم الماليكة، 

 وقت ال اجة إليها.
 4 موافق 000. 11.355 81.5% 4836. 4.077 26

17 
النظككككام الم اسككككبي ال ككككالي يككككوفر ا َياجككككات 

 8 موافق 000. 5.283 %78.5 8910. 3.923 26 المسَخَمين من المْمومات بسهولة ويسر.

18 
ي قككق النظككام الم اسككبي ال ككالي َرجككة عاليككة 
مكككككن السكككككرعة فكككككي َواكككككيل المْمومكككككات إلككككك  

 مسَخَميها.
 6 موافق 000. 6.338 79.2% 7736. 3.962 26

19 
النظكككام الم اسكككبي ال كككالي قكككاَر عمككك  َكككوفير 
أشكككال إهككافية مككن المخرجككات)قوائم َ ميميككة، 

 جَاول إ اائية، رسوم بيانية(.
 22 موافق 054. 2.026 68.5% 1.065 3.423 26

20 
النظكككام الم اسكككبي ال كككالي قكككاَر عمككك  َكككوفير 
قكككوائم ماليكككة مَْلكككة بكككاير الَغيكككر فكككي مسكككَوى 

 األسْار)الَهخم(. 
 23 غير مَدكَ 095. 1.735 66.9% 1.018 3.346 26

ي قككق النظككام الم اسككبي ال ككالي َرجككة عاليككة  21
 في ال فاظ عم  أمن وسرية المْمومات.

 5 موافق 000. 6.080 80.8% 8709. 4.038 26

22 
يسككاهم النظككام الم اسككبي ال ككالي فككي َ سككين 

 11 موافق 000. 4.200 %76.2 9806. 3.808 26 اسَخَام مواَر الجامْة.

يسككاهم النظككام الم اسككبي ال ككالي فككي َ سككين  23
 14 موافق 002. 3.493 %73.8 1.011 3.692 26 وَنشيط  ركة االَااالت َاخل الجامْة.

ال ككالي فككي َ قيككق يسككاهم النظككام الم اسككبي  24
 17 موافق 005. 3.068 %72.3 1.023 3.615 26 أهَاف الجامْة.

 موافق 000. 8.670 %74.8 0.436 3.742 26 لالسَجابات ْامالمَوسط ال

.ًل ىوٓٗ..(3-4 ل.ًلجٓون).ط ي .. ًَٕ.ًل لىٕو هل.ً جوهوَ.ًل ي ،.هيجواي،. لو.ج يىب.فقى
.، ًٕ .ًلٓ ٕ يل)– ل. لوٕو .-(71ن.3اأ  ت وم.فق  ىٓ.ن.ول ول.ًل  و ىٛ.ًلل ىوا .ًل ىو،.لاىًٔ.ًل لىٕو

هًٔ.ي   . ًوفقى،.  ى خٓ  .ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. نى..ن.فإل.(3.4)وهو.ه إ. ل..(3.742ان )
ًٕ ،( ي ،.ًل)ًلجو  وَ.ًألهني،.لٓس.،ًل   خٓ .،هل.ه و .فو ني،.لن ٜ،.ًل لو اي ٓ..

ٍٕ.ف.. ىىىىو. نىىىى..  ىىىى وس. ىىىىن.فقىىىى ٍٕ.قىىىىٓ.ه   ٕ اىىىى،.ًألولىىىى..ا  و ىىىىٛ..ًلتو يىىىى،لوىىىىنَ.ًلفقىىىى  نىىىى..ًل 
.،،.ًل لو ىايهل.ًلى ٜ ن...وهًٔ.ي   .هل.ًل ي ،. ًوف .ن%(83.8)و  ا،. صوي،.ن(4.192ل وا )
ٖ ،.ًل  نو وَ.لن   خٓ،.وفٕ .،ًللولي ٕ وا،.ل  ني،.ًل  ٍٕ..ه و..ًل ٕ اى،.فى .فقىٓ.لنىَ..ًل وٓ ،ًلفق ًل 
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ٍٕ.ا  و ٛ.ل وا ) .غيٕ.  أ ٍٓ. لًٔ.ي   .هل.ًل ي ،.وه.ن%(61.5و  ا،. صوي،).ن(3.077ًألخي
ٕٓ..،ًللولي.،،.ًل لو ايهل.ًل ٜ .  نو وَ.ٓ يق،)خولي،. ل.ًألخٛوم(. ن.. وفيٕ..ٍ و

في َمبية ا َياجات  ةالمسَخَم ةم الم اسبيمَى فاعمية النظ-ٚ-ٔ-ٗ
 :بالطال

.فو نيىىى،. اشىىىأل.ًٕم.ًلٛىىى ٌ.فىىى .ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،(.  ىىىوصج. لنيىىىن.ه4-4يوطىىى .ًلجىىىٓون)..
.ا،:ًل يوجو . ناي،.ف .،ًل   خٓ .،ًل لو اي.،ًل ٜ

 .ا َياجاَهم َمبية في النظم فاعمية  بشدن الطالب راءأ َ ميل (ٚ-ٗ)جَول              

 الفقرات  م
مجمكككككككككككككككككوع 
 االسَجابات

المَوسككككككط 

 *ال سابي
االن كككككراف 

 المْياري
النسكككككككككككبة 

 المئوية

 Tاخَبار 
بة الَرجة  الَر

مسكككككككككَوى  Tقيمة 
 الَاللة

هكككل يَكككوفر لكككَى الجامْكككة الْكككََ الككككافي مكككن  1
 موظفي الَ ايل؟

إل   موافق 000. 824. 69.0% 901. 2.07 116
  َ ما

8 

2 
هكككل َسكككَطيع أن َسكككََ مكككا عميكككك مكككن رسكككوم 

 5 موافق 000. 5.188 %79.3 787. 2.38 116 لمجامْة بسرعة عالية؟

هككل َ اككل عمكك  سككنَ قككبض فككي ذلككك بككنفس  3
 6 موافق 000. 4.537 %77.7 778. 2.33 116 السرعة؟

هكككل َسكككَطيع أن َسكككََ مكككا عميكككك مكككن رسكككوم  4
 10 غير موافق 000. 11.64- %43.7 638. 1.31 116 لمجامْة بسرعة عالية في أيام االمَ انات؟

5 
هل َسكَطيع أن َسَفسكر عكن  سكابك الخكاص 

 لَى الجامْة بسرعة عالية؟
 1 موافق 000. 10.115 88.3% 688. 2.65 116

6 
هكككل َسكككَطيع أن َ اكككل عمككك  كشكككف  سكككاب 

 2 موافق 000. 6.596 %82.3 774. 2.47 116 بذلك بنفس السرعة؟

هككككل ََمَككككع المْمومككككات الَككككي َ اككككل عميهككككا  7
 3 موافق 000. 5.770 %81.0 805. 2.43 116 بالَقة الْالية والخمو من األخطاء؟

باألسكموب هل يَ م  مشغمي النظام الم اسكبي  8
 4 موافق 000. 5.262 %80.0 812. 2.40 116 الراقي في الَْامل مع الطالب؟

هككل ي ظكك  الطككالب باالهَمككام الكككافي مككن قبككل  9
 مشغمي النظام الم اسبي؟

إل   موافق 000. 1.406 70.7% 925. 2.12 116
  َ ما

7 

10 
هل يَم إجراء المْامالت المالية بشكل عام فكي 

)الَخفيهكككككات، الْمكككككوالت، وغيرهكككككا( الجامْكككككة 
 بسهولة ويسر؟

إل   موافق 000. -3.934- 57.0% 802. 1.71 116
  َ ما

9 

 إل   َ ما موافق 000. 2.849 %73 704. 2.19 116 لالسَجابات ْامالمَوسط ال

.* مقياس ياليي المقابمة الشخاية مع الطالب.
.ًل ىواب..(4-4 ىل.ًلجىٓون).ط ي .. ًَٕ.ًل لىٕو هل.ً جوهىوَ.ًل ي ى،.هيجوايى،. لىو.ج يىب.فقى

ًٕ ىى،. .ًلٓ ًٕا ىى،– ىىل. لىىوٕو ٍٕ.ًل .-اأ ىى ت وم.ًلفقىى  ىىٓ.ن.ول ىىول.ًل  و ىىٛ.ًلل ىىوا .ًل ىىو،.لاىىًٔ.ًل لىىٕو
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ًٕ ،(. ًوفقول. ي ،.ًلًلٛ ٌ)هًٔ.ي   .هل.ن.فإل..(2.19ان ) ىل..لٓ. و. ن..هل.ه ىو .فو نيى،.ٓ
.ًلجو  وَ.ًألهني،..لٓسوليو،.ل.،ًل   خٓ .،لن ٜ،.ًل لو اي

ٍٕ.ف.. ىىىو. نىىى..  ىىى وس. ىىىن.فقىىى ٍٕ..لوىىىنَقىىىٓ.ه   ٕ اىىى،.ًألولىىى..ًلخو  ىىى،ًلفقىىى ا  و ىىىٛ..ن نىىى..ًل 
ًٕٓ.وهىىىىىًٔ.ي  ىىىىى .ه.ن%(88.3و  ىىىىىا،. صويىىىىى،).ن(2.65ل ىىىىىوا ) .،ه اىىىىى نىىىىى...لو.ًوفقىىىىىيًل ي ىىىىى،.ل.هفىىىىى

ٕ ،. وليىى،.ي ىى ٛي ول.ًر  ف ىىوٕ. ىىل.ل ىىوا ا، ىى..ًلخووىى،.لىىٓس.ًلجو  ىى،.ا ىى ٍٕ..وه   ًٕا ىى،ًلفقىى فقىىٓ..ًل
ٍٕف .لنَ. ٕ ا،.ًألخي ًٕٓ.وهىًٔ.ي  ى .هل..ن%(43.7و  ا،. صويى،).ن(1.31ا  و ٛ.ل وا ).نًل  هفى
ٕ ىىو،.لنجو  ىى،..يل. نىى.ًوفقغيىىٕ. ىىًل ي ىى،. ٕ ،. وليىى،.فىى .ه اىى،.ي ىى ٛي ول.  ىىٓيٓ. ىىو. نىىيا،. ىىل. ا ىى
.ًَ.خ اوٕ.هيو،.ًر
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 :نَائج المقابمة -ٕ-ٗ
ًلىى ٜ،.ًل لو ىىاي،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.في ىىو.ينىى .  ىىوصج.ًل قوانىى،.ًلشخوىىي،. ىىب. شىىغن ..

ٕو ي،: . ل.ه اوٌ.ًل ش  َ.ًل  . لٓ. ل.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

فكككي النظكككام  نكككَم َسكككَخَمون األجهكككزة والمْكككَات المسكككَخَمة لكككَيكم  اليكككاً أو  منكككذ مَككك  -ٔ
  الم اسبي؟

 .والمَْات األجهزة اسَخَام فَرة بمَغير الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٛ-ٗجَول)        
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل

 %19.4 7 سنوات 3أقل من 
 %16.7 6 سنوات 5إل   3من 
 %36.1 13 سنوات 10إل   5من 

 %27.8 10 سنوات 10أكير من 
 %100 36 اإلجمالي

ٍٕٓ.فىى .. طىى . ىىلي. ٍٖ.هل.ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.  ىى خٓ،..(5-4)ًلجىىٓونًل  نو ىىوَ.ًلىىًو ًألجاىى
 ىل..(%64) تٕ. ل.خ ٗ.  ًوَن.وهًٔ.ا  ىا،.،.ألًل لو ايًل  نو وَ. ٜ،.ا.ًلخوو،ًول  ًَٓ.

ًٕ ىى،ن. ًٕٓ. ي ىى،.ًلٓ ًٕم.هفىى ٕس.اىىأل.ه ًَٕ.ًر ىى خًٓ،.هىىٔ،.  ىىٓ.ٛوينىى،.  ىىايو،ن.وهىىًٔ.و نيىىه.فولاولىىُ.يىى ف ىى
ًَٕ ٍٖ.ًول  ًَٓ.لف  .ٛوين،. ٓ.ي  اٌ.اا ٚ.ًل ش  َ.لن ٜ،.. وشٕ. نايو،ن.ىٔ.هل.ً  خًٓ،.ًألجا

  مَ  َمت أخر عممية َ َيث ألجهزة ومَْات النظام الم اسبي ال الي؟ -ٕ

 .والمَْات األجهزة َ َيث فَرة بمَغير الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٜ-ٗ)جَول        
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل

 %61.1 22 أقل من سنة
 %38.9 14 سنوات  3من سنة إل  

 %100 36 اإلجمالي

ٍٕٓ.ف .. ط . لي. ٍٖ.ًول  ىًَٓ.  نيى،.نخٕ..هل(.6-4)ًلجٓونًل  نو وَ.ًلًو  لىٓيُ.لألجاى
ن.وهىىىًٔ. وشىىىٕ.(%61)وهىىىًٔ.ا  ىىىا،.ه ىىىن. ىىىل. ىىى ،. و ىىىَ.خىىى ن.،ًل  ىىى خٓ ،.فىىى .ًلىىى ٜ،.ًل لو ىىىاي

ٍٖ.ًول  ًَٓ ٖيٓ. ل. فومٍ.ًألجا ..ىيجوا .ىٔ.هل.  نيوَ.ًل لٓيُ. 

.

.
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ة لألجهزةالَي َقَمها خَمات ال -ٖ   :والمَْات الشركة الموَر
ة الشركة خَمات ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٓٔ-ٗ)جَول  .والمَْات لألجهزة الموَر

 م
 الفقرة

 غير مَدكَ ال نْم
 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات

ة لألجهزة والمَْات  1  %13.9 5 %19.4 7 %66.7 24 خَمة الايانة لها؟هل َقَم الشركة الموَر
ة الْالية؟ 2  %22.2 8 %25.0 9 %52.8 19 وهل ََمَع هذ  الخَمة بالجَو
 %16.7 6 %33.3 12 %50.0 18 وهل يَم َقَيم هذ  الخَمة بسرعة عالية؟ 3
 %27.8 10 %41.7 15 %30.6 11 وهل َكاليف هذ  الخَمة مْقولة)منخفهة(؟ 4
 %16.7 6 %36.1 13 %47.2 17 اإلَارة عم  اسَبَال األجهزة المَهالكة بدخرى  َيية؟هل َ رص  5
هل َرى أن الجامْة َسكَطيع أن َسكَبَل األجهكزة والمْكَات المسكَخَمة  6

 %22.2 8 %13.9 5 %61.1 22 لَيها بدخرى  َيية؟

ٍٕٓ.فى ..(01-4 ل.ًلجٓون).ط ي . ًَٕ.ًلًو ًٕٓ.ًل ي ،.هيجواي،. لو.ج يب.ًلفق هل.ً جوهوَ.هف
ًٕا ىى،–ًلجىىٓون ٍٕ.ًل ٍ.ًلخىىٓ وَهىىًٔ.ن.و.-اأ ىى ت وم.ًلفقىى ٕ ،. قىىٓ او.ًل ىى . وشىىٕ.ىيجىىوا . نىى..جىىٓو .ًلشىى
ٍٕٓ ٍٖ.ًل و ٖيىوٍٓ.فو نيى،..لألجا ٕ،.ي ا،.ف . ًول  ًَٓ.ًلخوو،.ا ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،ن.وهًٔ.آو
..ًل ٜ،

  في النظام الم اسبي؟ ة لَيكم  الياً وجَوالبرمجيات المبَأَم اسَخَام مَ   -ٗ

 .البرمجيات اسَخَام فَرة بمَغير الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٔٔ-ٗ)جَول            
 النسبة المئوية الَكرارات البَائل

 %69.4 25 سنوات 5 أقل
 %30.6 11 سنوات 5أكير من 
 %100 36 اإلجمالي

ٍٕٓ.فىىىىى .. طىىىىى . ىىىىىلي. هل.ًلجو  ىىىىىوَ.ًألهنيىىىىى،.  ىىىىى خٓ،..(00-4)ًلجىىىىىٓونًل  نو ىىىىىوَ.ًلىىىىىًو
ٕ جيىىوَ.ًلخووىى، .(%69.4) ىىل.خ ىىٗ. ىى ًوَن.وهىىًٔ.ا  ىىا،،.ه ىىن.ًل لو ىىايًل  نو ىىوَ. ٜ،.اىى.ًلا

ًٕ ،ن. ًٕٓ. ي ،.ًلٓ ًٕم.هف ًَٕ.ٛوينى،. ىٓ.وهًٔ. وشٕ.ىيجوا . ل.ه ٕ جيىوَ.لف ى  ن ىو،.اىأل.ً ى خًٓ،.ًلا
.ر.ي  ىىىىاٌ.ا شىىىى  َ.لنىىىى ٜ،؛. ٕ جيىىىىوَ.خوليىىىى،. ىىىىل.ًألخٛىىىىوم.ًول يىىىىٌو ٕٛ.هل.  ىىىىول.هىىىىٔ،.ًلا اشىىىى
.ًل و ي ي،.هو.هل.ي ،.  ولج او.

  الة:اسَبَال البرمجيات الغير فِْ  -٘
ٍٕٓ.فىىى .. طىى . ىىلي.. ٍٕ..(07-4)ًلجىىٓونًل  نو ىىىوَ.ًلىىًو .ٙلىىىٕ.ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىى،. هل.ىًٓ

ٕ جيىىوَ ٕس.لٓيتىى،ن.وهل.)ًلغيٕ.ف  .ًل لو ىىاي،. نىى..ً ىى آًن.ًلا ٍٕ. نىى..ًلجو  ىى،لىىٓس.ولىى،(.اىىأخ .ًلقىىٓ
ٕ جيوَ.ًل   خٓ ،.لٓياو.)ً  آً ٕس.لٓيت،.غيٕ.ف  .ىًٔ. و َ.ن.ًلا  ول،(.اأخ
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 .الةفِْ  الغير البرمجيات اسَبَال ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٕٔ-ٗ)جَول        

 الفقرة
 غير مَدكَ ال نْم

 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات
 %27.8 10 %19.4 7 %52.8 19 الة( بدخرى  َيية؟هل َ رص اإلَارة عم  اسَبَال البرمجيات )الغير فِْ 

 %16.7 6 %0.0 0 %83.3 30 هل َرى أن الجامْة َسَطيع أن َسَبَل البرمجيات المسَخَمة لَيها بدخرى  َيية؟
.

 هل َشْر بالره  َجا  كاًل مما يدَي: -ٙ

 .النظم مشغمي رها ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٖٔ-ٗ)جَول           
 م

 الفقرة
 غير مَدكَ ال نْم

 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات
 %16.7 6 %33.3 12 %50.0 18 .األجهزة والمَْات المسَخَمة في النظام الم اسبي ال الي ٔ
 %11.1 4 %41.7 15 %47.2 17 . جم الْمل المطموب منك ٕ
 %19.4 7 %36.1 13 %44.4 16 .عََ ساعات الْمل اليومية ٖ
بات و وافز وغيرها(أجمالي ما ََقاها  م ٗ  %13.9 5 %47.2 17 %38.9 14 .ن الجامْة)مَر
 %11.1 4 %30.6 11 %58.3 21 .أسموب َْامل اإلَارة مْك ٘
 %11.1 4 %50.0 18 %38.9 14   .األمان الوظيفي ٙ

ٍٕٓ.فىىىى .. وشىىىىٕ.. ٕول..(06-4ًلجىىىىٓون)ًل  نو ىىىىوَ.ًلىىىىًو ىلىىىى..هل. شىىىىغن .ًلىىىى ٜ،.ر.يشىىىى 
ٖيىىوٍٓ. ٕ،. ىىٓ.ي ىىا،.فىى . ٍٕٓ.فىى .ًلجىىٓونن.وهىىًٔ.اىىٓو ًَٕ.ًلىىًو ٕطىى.. جىىو،.ًل ًو ىىن.ًل  اىىٕ.  اىىو.اىىولفق اول
ٕو يىى،.ًل  ىىى خٓ ،.لىىٓس. ي ىىى،. ًل شىى  َ.ًل ىى . لىىىٓ. ىىل.فو نيىىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

.، ًٕ  ًلٓ

 لمنظام الم اسبي ال الي أي من الوسائل الرقابية الَالية:هل يَوفر  -ٚ

 .الرقابة ساليبأ ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٗٔ-ٗ)جَول             
 م

 الفقرة
 غير مَدكَ ال نْم

 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات
 %0.0 0 %100.0 36 %0.0 0 .في النظامالبطائق الممغنطة الَي يَم َخاياها لكل موظف  ٔ
 %0.0 0 %100.0 36 %0.0 0 .البامة اإللكَرونية لمشغمي النظم ٕ
 %0.0 0 %50.0 18 %50.0 18 .الكاميرات ٖ
 %0.0 0 %100.0 36 %0.0 0 .األبواب ذات البامة اإللكَرونية ٗ
 %19.4 7 %66.7 24 %13.9 5 .الجَران النارية ٘

ٍٕٓ.ف ..(04-4 ل.ًلجٓون).ط ي .. ًَٕ.ًلًو ًٕٓ.ًل ي ،. ناي،. لو.ج يب.ًلفق هل.ً جوهوَ.هف
ٍٕ.ًلتولتى،–ًلجٓون.ًل وا  ٕيى،.ًلخووى،.ال ويى،.ن. ىو.ي  ى . ىٓ،. فىومٍ.-اأ  ت وم.ًلفق ًل يو ىوَ.ًرًٓ
ٕ وا،. ن. ٕ،. ٓ.ي ا،.ف ..ًل ٜ،.ًول ٖ ،.لٔل ن.وهًٔ.آو ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل  و ٓ،.ًره  و،.ا وفيٕ.ًألجا
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ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ٖيوٍٓ. ًل ش  َ.ًل  . لٓ. ل.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  
.، ًٕ  ًلٓ

  مشغمي النظم:السياسات اإلَارية الخااة ب -ٛ
  .اإلَارية السياسات ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (٘ٔ-ٗ)جَول              

 م
 الفقرة

 غير مَدكَ ال نْم
 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات

 %25.0 9 %38.9 14 %36.1 13 هل ي ظ  مشغمي النظم باالهَمام الكافي من اإلَارة؟ ٔ
 %5.6 2 %47.2 17 %47.2 17 هل يَمق  الموظفين الجََ الََريب الكافي عم  كيفية اسَخَام النظام الم اسبي؟ ٕ
 %11.1 4 %44.4 16 %44.4 16 البيانات ومْالجَها(؟هل يسمح لممبرمجين بَشغيل النظام)إَخال  ٖ
 %13.9 5 %61.1 22 %25.0 9 هل يسمح لجميع مشغمي النظم القيام بَا يح البيانات الخاطئة المخزنة في النظام؟ ٗ
 %16.7 6 %44.4 16 %38.9 14 هل يسمح أل َ مشغمي النظام الم اسبي أن يقوم بدكير من عمل في النظام في نفس الوقت؟ ٘
 %16.7 6 %33.3 12 %50.0 18 هل يقَار الَخول إل  الغرف الخااة بالنظام عم  مشغمي النظم فقط؟ ٙ
 %11.1 4 %52.8 19 %36.1 13 هل يَم ََوير الموظفين من وظيفة إل  أخرى؟ ٚ

ٍٕٓ.فى ..(02-4 ل.ًلجٓون).ط ي . ًَٕ.ًلىًو ًٕٓ.ًل ي ى،. ىناي،. لىو.ج يىب.ًلفقى هل.ً جوهوَ.هفى
ٍٕ.ًل وٓ ىىى،–ًلجىىىٓون.ًل ىىىوا  ٕيىىى،.ًلخووىىى،.ن. ىىىو.ي  ىىى . ىىىٓ،. فىىىومٍ.-اأ ىىى ت وم.ًلفقىىى ًل يو ىىىوَ.ًرًٓ

ٖيىوٍٓ.ًل شى  َ.ًل ى .. شغن .ًلى ٜ،ا ٕ،. ىٓ.ي ىا،.فى . هو. ىٓ،.ًره  ىو،.ا  وا ى،. ٛايقاىون.وهىًٔ.اىٓو
.، ًٕ ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ًلٓ . لٓ. ل.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

 يَم اَخاذ الْقوبات القاسية)الراَعة( ب ق كاًل من: هل -ٜ
 الْقوبات. ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٙٔ-ٗ)جَول           

 م
 الفقرة

 غير مَدكَ ال نْم
 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات

 %30.6 11 %38.9 14 %30.6 11 ي اول ََْي الاال يات الممنو ة له من مشغمي النظم ٔ
 %38.9 14 %27.8 10 %33.3 12 ي اول سرقة أو َخريب أي جزء من أجزاء النظام من مشغمي النظم ٕ
 %33.3 12 %30.6 11 %36.1 13 ي اول سرقة أو َخريب أي جزء من أجزاء النظام من موظفي الجامْة ٖ
 %27.8 10 %36.1 13 %36.1 13 ي اول الَخول إل  الغرف الخااة بالنظام من موظفي الجامْة ٗ
 %25.0 9 %36.1 13 %38.9 14 يسمح من مشغمي النظم ألي شخص بالَخول إل  الغرف الخااة بالنظام ٘

.

ٍٕٓ.ف .. وشٕ. ٕيى،.ًلخووى،.ىل.. ٓ،. فومٍ..(03-4ًلجٓون)ًل  نو وَ.ًلًو ًل يو ىوَ.ًرًٓ
ًٕٓ ،)ًلقو ي،.اول قواوَ ىل.يلىوون.هلىًُٓ. شى  َ.ًل  .يجىٌ.هل.  خىٔ.الى (.ًل ن.نى ٜ،ل.هي. ٜو

ًَٕ.ا قىىٓ.و ىىٓ،.ًره  ىىو، ًٕ ج.ًلىىٓو ٕيايىى،.ًولاىى .ً ىى خًٓ،.و يفيىى،.ا  ىىوفب.ل ىىو ي ا،.،ًلىى ٜ.ل شىىغن .ًل ٓ
ًٖ،.ا ٛايقاىون. ٕ يل) ىو.جىوم.فى ..وهىًٔ.يو ىًٓل ٜ،.ًوره ىون.ا  وا ى،. ىٓس.ًرل ى ٕٓ يل.6ن.4ًلفقى (.ًلىًو

ٕ،.و..(ن4-4فىى .ًلجىىٓون) ٖيىىوٍٓ.ًل شىى  َ.ًل ىى . لىىىٓ. ىىل.فو نيىى،. ٜىىى،.فىىىإل.هىىًٔ.اىىٓو  ىىٓ.ي ىىا،.فىىى .
.، ًٕ ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ًلٓ .ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  
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لَيكم ألي من المشكالت  ةالمسَخَم ةم الم اسبيالنظ تسبق أن َْره هل -ٓٔ
 األَية:

 .المشكالت من بََْ الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٚٔ-ٗ)جَول            
 م

 الفقرة
 غير مَدكَ ال نْم

 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات
 %19.4 7 %63.9 23 %16.7 6 .النظم  َ مشغميأم اوالت ََْي الاال يات من  ٔ
 %16.7 6 %66.7 24 %16.7 6 .م اوالت السرقة أو الَخريب ألي جزاء من أجزاء النظام من أ َ مشغمي النظام الم اسبي ٕ
 %19.4 7 %77.8 28 %2.8 1 ْة.جزاء النظام من أ َ موظفي الجامم اوالت السرقة أو الَخريب ألي جزاء من أ ٖ
 %19.4 7 %69.4 25 %8.3 3 .اخَراق عبر الشبكاتم اوالت  ٗ

ٕغ،.  ىىو. ىى،. وطىىيله. ىىواقو،. ىىل. ىىٓ،. فىىومٍ... ٕ واىى،. نىى..ًلىى ٕيىى،.ًلخووىى،.اول ًل يو ىىوَ.ًرًٓ
ٖ ىى،.لىىٔل ن.ًلىى ٜ، نىى.. ٍٖ.ًول  ىىًَٓ.ًل  ٍٕٓ.فىى ..ىر.ول وي اىىو.و ىىٓ،. ىىوفٕ.ًألجاىى هل.ًل  نو ىىوَ.ًلىىًو
ٕطىَ.لاىو. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. ىا .هل.(. وشٕ.ىل..هل.ًل شى  َ.ًل ى .04-4)ًلجٓون   

ًٕ ،. و َ.ا  ا،. نين،ن.وهًٔ. وشٕ.ىيجوا . ل.ل ل. نو . ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ًلٓ ًرل  
.، ًٕ   شغن .ًل ٜ،.لٓس. ي ،.ًلٓ

  الفيروسات: -ٔٔ

 .الفيروسات ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٛٔ-ٗ)جَول                
 م

 الفقرة
 غير مَدكَ ال نْم

 النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات النسبة الَكرارات
 %11.1 4 %58.3 21 %30.6 11 هل سبق أن َْرض النظام الم اسبي المسَخَم لَيكم لمشكمة الفيروسات؟ ٔ
 %0.0 0 %88.9 32 %11.1 4 هل جاءت هذ  الفيروسات بطريقة مَْمَة؟ ٕ
 %0.0 0 %88.9 32 %11.1 4 ير هذ  الفيروسات؟ أهل اليزال النظام يْاني من  ٖ
هككل لككَيكم جهككاز منفاككل عككن النظككام الم اسككبي لف ككص المْككَات لمَدكككَ بدنهككا  ٗ

 %13.9 5 %72.2 26 %13.9 5 خالية من الفيروسات قبل اسَخَامها في النظام؟

 أعراض الفيروسات: - أ
 .الفيروسات أعراض ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٜٔ-ٗ)جَول              

.َقميص المسا ات الَخزينية.إبطاء سرعة النظام.إَالف بيانات :هذ  الفيروسات أعراض ماهي
 3 6 5.الَكرارات

 ماَر الفيروسات:  - ب
 .الفيروسات ماَر ربمَغي الخااة مقابمةال نَائج وهحي (ٕٓ-ٗ)جَول                

 ماابة َخزين مَْات الشبكات :الفيروسات هذ  ماَر أين من
 2 1 الَكرارات
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ٍٕٓ.فىىىىى . ىىىىىل..طىىىىى ي . ًل ىىىىىواق،.هل. ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.ًل لو ىىىىىاي،..نًًلجىىىىىٓو.ًل  نو ىىىىىوَ.ًلىىىىىًو
ٕو وَ.ف .هي.و َ ٕط،.لنفي  .، ًٕ ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ًلٓ ٖم.  او.-ًرل    ب.ًل ن،.األ.ج

ٕٚ.لاىىو. ىىواقو،. ٕيىى،.ن.وهل.ًل ىىاٌ.فىى .هىىًٔ.هىىو. ىىٓ،. فىىومٍ.- ىىٓ.  ىى .ًلخووىى،.ال ويىى،ًل يو ىىوَ.ًرًٓ
ٖيىوٍٓ.ًل شى  َ.ًل ى ..ًل ٜ، ٕ،. ىٓ.ي ىا،.فى . ٖ ،.لىٔل ن.وهىًٔ.اىٓو ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل  و ٓ،. وفٕ.ًألجا

.، ًٕ ٕو ي،.ًل   خٓ ،.لٓس. ي ،.ًلٓ   لٓ. ل.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  
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 :اخَبار الفرهياتنَائج  -ٖ-ٗ
 :األول  اخَبار الفرهية الرئيسية  -ٔ-ٖ-ٗ
ٕو يىىىى،.ر."..و وىىىىاو    وجىىىىٓ. شىىىى  َ. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًرل  

ٕصي ىي،.فقىٓ. ى،.ً ى خًٓ ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و نى،.فى .ًلىي ل". ٕطىي،.ًل ،.ورخ اىوٕ.ًلف
ٕ اوٛ. ٕ ول)  و ن.ًر  يوط .ٔل :.(70-4)ًولجٓون.(اي

باط ٕٔ-ٗجَول) َ َ من الَي  المشكالتاألول  بشدن  لمفرهية الرئيسية (بيرسون)( نَائج َ ميل مْامل االَر
 .المسَخَمة في الجامْات األهمية الْاممة في اليمن فاعمية نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية

.ًل  غيٕ.ًل   قن...........
 ًل  غيٕ.ًل واب

 ،ل ش  َ.ًل  . لٓ. ل.فو ني،.ًل ًٜ
ٕ اوٛ.   و ن.ًر

ٕ ول .اي
Sig* 

.   وس.ًلٓرل،
فو نيىىىىىىىىىىىىى،. ٜىىىىىىىىىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىىىىىىىىىوَ.

.ًل لو اي،
0.574** 0.000 

باط َال إ اائيًا عنَ                 **  0.05اَر

ٍٕٓ.فىىىىىىىى .ًلجىىىىىىىٓون) ٕ اىىىىىىىوٛ.ًلخٛىىىىىىىى .70-4ي طىىىىىىى . ىىىىىىىل.ًلايو ىىىىىىىىوَ.ًلىىىىىىىًو (.هل.  و ىىىىىىىىن.ًر
ٕو يىى،. ٕ ىىول(.اىىيل.ًل شىى  َ.واىىيل.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل   ًل  ىى خٓ ،.ًلا يٛ)اي

ًٓن.ىلوىىىوصيو،.  ىىىٓ.  ىىى وس.   ويىىى،..ن(0.574فىىى .ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،.ًل و نىىى،.فىىى .ًلىىىي ل. ىىىٓ.انىىى )
.ًألون..ىٔ).0.05 ه ىن. ىل.  ى وس.ًل   ويى،.ًل لىٍٓٓ.  ىاقو،..0.000 ول.ًل  ون.ًلخٛىأ. ىل.ًل ىٝو
ٕٓي. ىىىىوي.اىىىىيل.ًل شىىىى  َ.وفو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.شىىىىو.  ىىىىو.ي.ن(0.05 ٕ اىىىىوٛ.ٛىىىى ً. ٕ.ىلىىىى..وجىىىىٓو
ٕو ي،.ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل ل .و اي،.ًرل  

ٕطىىىىه. ىىىىو. ىىىىا .و  فىىىى .فو نيىىىى،. ٜىىىى،..ً،.ٓوٕ..ًل شىىىى  َ.لىىىىههىىىىٔ،.ي  ىىىىل.ً ىىىى   وِ.هل.لىىىىن. 
ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،ن.وهىىًٔ.ي  ىى . ٕطىىي،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل   ٕفىىٚ.ًلف

فو نيىىى،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،. وجىىىٓ. شىىى  َ. لىىىٓ. ىىىل.ر."ًل ٓ يىىى،.ًل ىىى . ىىى ٙ. نىىى..ه ىىىه.
ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.ًل و نىى،.فىى .ًلىىي ل ٕطىىي،.و..ن"ًرل   ًل ىى .ًلآينىى،. اىىون.ًلف

ٕو يى،.ًل  ى خٓ ،..ه ه  ٙ. ن.. " وجٓ. ش  َ. لٓ. ل.فو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو ىاي،.ًرل  
.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".

.

.
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 :األول الفرعية الفرهية اخَبار  -ٔ-ٔ-ٖ-ٗ
 وجٓ. ش  َ.ف .ًلا ي،.ًل ل يى،.لنجو  ىوَ. لىٓ. ىل.فو نيى،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ر."..و واو..

ٕو ي،.  ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".ًل   خٓ ،.ف .ًل لو اي،.ًرل  

باط ٕٕ-ٗجَول) مشككالت البنيكة الَ َيكة لمجامْكات  بشدن األول الفرعية لمفرهية  (بيرسون)( نَائج َ ميل مْامل االَر
 .الجامْات األهمية الْاممة في اليمنالمسَخَمة في  َ َ من فاعمية نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونيةالَي 

.ًل  غيٕ.ًل   قن...........
 ًل  غيٕ.ًل واب

. ش  َ.ف .ًلا ي،.ًل ل ي،
ٕ اوٛ.   و ن.ًر

ٕ ول .اي
Sig* 

.   وس.ًلٓرل،
ًل  نو ىىىىىىىىىىىىىىوَ..فو نيىىىىىىىىىىىىى،. ٜىىىىىىىىىىىىىى،

.ًل لو اي،
0.567**.0.000 

باط َال إ اائيًا عنَ                **  0.05اَر

ٍٕٓ.فىىىىىىىى .ًلجىىىىىىىٓون) ٕ اىىىىىىىوٛ.ًلخٛىىىىىىىى .77-4ي طىىىىىىى . ىىىىىىىل.ًلايو ىىىىىىىىوَ.ًلىىىىىىىًو (.هل.  و ىىىىىىىىن.ًر
ٕ ىىىىول(.اىىىىيل.ًل شىىىى  َ.فىىىى .ًلا يىىىى،.ًل ل يىىىى،.لنجو  ىىىىوَ.واىىىىيل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ. ًلا يٛ)اي

ٕو ي،. ًٓن..ن(0.567ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،.ًل و نى،.فى .ًلىي ل. ىٓ.انى )ًل لو اي،.ًرل  
.ًألون..ىٔ).0.05ىلوىىوصيو،.  ىىٓ.  ىى وس.   ويىى،. ه ىىن. ىىل..0.000 ىىول.ًل  ىىون.ًلخٛىىأ. ىىل.ًل ىىٝو
ٕٓي. ىوي.اىيل.ًل شى  َ.شو.  و.ي.ن(0.05   وس.ًل   وي،.ًل لٍٓٓ.  اقو،. ٕ اىوٛ.ٛى ً. ٕ.ىل..وجٓو
ٕو يىىىى،.ًل  ىىىى خٓ ،.فىىىى ..فىىى .ًلا يىىىى،.ًل ل يىىىى،.لنجو  ىىىىوَ وفو نيىىىى،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًرل  

.ًلجو  وَ.ًألهني،.

ٕطه. و. ا .ً   وًٓ،.لو. .له.ًلا ي،.ًل ل ي،.لنجو  وَ..لن. ش  َي  ل.ً    وِ.هل.  ٕٓو
ٕو يى،.ًل  ى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىوَ.ًألهنيىى،ن.وهىًٔ.ي  ىى  .فى .فو نيى،. ٜىى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

ٕطي،.ً ٕ ي،.ًل ٓ ي،.ًألول..ًل ى . ى ٙ. نى..ه ىهٕفٚ.ًلف  وجىٓ. شى  َ.فى .ًلا يى،.ًل ل يى،."ر..لف
ٕو يىىى،. ًلجو  ىىىوَ.ًل  ىىى خٓ ،.فىىى .لنجو  ىىىوَ. لىىىٓ. ىىىل.فو نيىىى،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

ٕطي،.و.."نًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل " وجىٓ. شى  َ.فى .ًلا يى،.ًلآين،.ًل  .  ٙ. نى..ه ىه. اون.ًلف
ٕو يىىىى،.ًل  ىىىى خٓ ،. .لىىىىٓسًل ل يىىىى،.لنجو  ىىىىوَ. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًرل  

.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".

.

.
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 :اليانيةالفرعية الفرهية اخَبار  -ٕ-ٔ-ٖ-ٗ
ٕ جيىىوَ. لىىٓ. ىىل.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ر."..و وىىاو    وجىىٓ. شىى  َ.فىى .ًلا

ٕو ي،.ًل  .   خٓ او.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".  ًرل  

باط ٖٕ-ٗجَول) الَكي  رمجيكاتمشكالت الب بشدن اليانيةالفرعية لمفرهية  (بيرسون)( نَائج َ ميل مْامل االَر
 .الجامْات األهمية الْاممة في اليمنالمسَخَمة في  َ َ من فاعمية نظم المْمومات الم اسبية اإللكَرونية

.ًل  غيٕ.ًل   قن...........
 ًل  غيٕ.ًل واب

ٕ جيوَ .ًل ش  َ.ف .ًلا
ٕ اوٛ.   و ن.ًر

ٕ ول .اي
Sig* 

.   وس.ًلٓرل،
فو نيىىىىىىىىىىىىى،. ٜىىىىىىىىىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىىىىىىىىىوَ.

.ًل لو اي،
0.451** 0.000 

باط َال إ اائيًا عنَ                 **  0.05اَر

ٍٕٓ.فىىىىىىىى .ًلجىىىىىىىٓون) ٕ اىىىىىىىوٛ.ًلخٛىىىىىىىى .(.هل.  و ىىىىىىىىن.76-4ي طىىىىىىى . ىىىىىىىل.ًلايو ىىىىىىىىوَ.ًلىىىىىىىًو ًر
ٕ جيىىىىىوَ.واىىىىىيل.فو نيىىىىى،. ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.ًل لو ىىىىىاي،. ٕ ىىىىىول(.اىىىىىيل.ًل شىىىىى  َ.فىىىىى .ًلا ًلا يٛ)اي

ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.ًل و نىى،.فىى .ًلىىي ل. ىىٓ.انىى ) ًٓن.ىلوىىوصيو،..ن(0.451ًرل  
.ًألون..ىٔ).0.05  ىىىٓ.  ىىى وس.   ويىىى،. ه ىىىن. ىىىل.  ىىى وس..0.000 ىىىول.ًل  ىىىون.ًلخٛىىىأ. ىىىل.ًل ىىىٝو

ٕٓي. ىىوي.اىىيل.ًل شىى  َ.فىى .شىىو.  ىىو.ي.ن(0.05ًل   ويىى،.ًل لىىٍٓٓ.  ىىاقو،. ٕ اىىوٛ.ٛىى ً. ٕ.ىلىى..وجىىٓو
ٕو ي،.ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،. ٕ جيوَ.وفو ني،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل   .ًلا

ٕطه. و. ا .ل.ً   وًٓ،.و.. ٕ جيىوَ..لن. ش  َي  ل.ً    وِ.هل.  .فى .فو نيى،.لىه.ًلا ٕٓو
ٕو يىىى،.ًل  ىىى خٓ ،.فىىى .ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،ن.وهىىىًٔ.ي  ىىى . ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ ٕفىىىٚ..ًل لو ىىىاي،.ًرل  

ٕ يى،.ًل ٓ يى،.ًلتو يى،.ًل ى . ى ٙ. نى..ه ىه ٕطي،.ًلف  لىٓ. ىل..ٕ جيىوَ وجىٓ. شى  َ.فى .ًلا"ر..ًلف
ٕو يىىى،. ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،.ًل و نىىى،.فىىى .ًل  ىىى خٓ ،.فىىى .فو نيىىى،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

ٕطي،.و.."نًلي ل  لٓ. ل.فو ني،..ٕ جيوَ" وجٓ. ش  َ.ف .ًلاًلآين،.ًل  .  ٙ. ن..ه ه. اون.ًلف
ٕو ي،.ًل   خٓ ،. .ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل"..لٓس ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

.

.

.
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 :الياليةالفرعية الفرهية اخَبار  -ٖ-ٔ-ٖ-ٗ
 لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،..،،.ًل لو ىىىىاي وجىىىىٓ. شىىىى  َ.   نقىىىى،.ا شىىىىغن .ًلىىىى ٜر."..و وىىىىاو  

ٕو ي،.ًل  .   خٓ او.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".  ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

باط ٕٗ-ٗجَول)  َ َ م الَيمشغمي النظ مشكالت بشدن الياليةالفرعية لمفرهية  (بيرسون)( نَائج َ ميل مْامل االَر
 .اليمن في الْاممة األهمية الجامْات في المسَخَمة اإللكَرونية الم اسبية المْمومات نظم فاعمية من

.ًل  غيٕ.ًل   قن...........
 ًل  غيٕ.ًل واب

.،،.ًل لو اي ش  َ.   نق،.ا شغن .ًل ٜ
ٕ اوٛ.   و ن.ًر

ٕ ول  اي
Sig* 

.   وس.ًلٓرل،
فو نيىىىىىىىىىىىىى،. ٜىىىىىىىىىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىىىىىىىىىوَ.

.ًل لو اي،
0.307** 0.006.

باط َال إ اائيًا عنَ             **  0.05 اَر

ٍٕٓ.فىىىىىىىى .ًلجىىىىىىىٓون) ٕ اىىىىىىىوٛ.ًلخٛىىىىىىىى .74-4ي طىىىىىىى . ىىىىىىىل.ًلايو ىىىىىىىىوَ.ًلىىىىىىىًو (.هل.  و ىىىىىىىىن.ًر
ٕ ىول(.اىي واىيل.فو نيى،. ٜى،.ًل  نو ىىوَ..،،.ًل لو ىايل.ًل شى  َ.ًل   نقى،.ا شىغن .ًلىى ًٜلا يٛ)اي

ٕو ي،.ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،.ًل و نى،.فى .ًلىي ل. ىٓ.انى ) ًٓن..ن(0.307ًل لو اي،.ًرل  
.ًألون..ىٔ).0.05ىلوىىوصيو،.  ىىٓ.  ىى وس.   ويىى،. ه ىىن. ىىل..0.000 ىىول.ًل  ىىون.ًلخٛىىأ. ىىل.ًل ىىٝو
ٕٓي. ىوي.اىيشو.  و.ي.ن(0.05   وس.ًل   وي،.ًل لٍٓٓ.  اقو،. ٕ اىوٛ.ٛى ً. ل.ًل شى  َ.ٕ.ىل..وجٓو

ٕو يى،.ًل  ى خٓ ،.فى.،،.ًل لو ايًل   نق،.ا شغن .ًل ٜ  .وفو ني،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.ًرل  
.ًلجو  وَ.ًألهني،.

ٕطىىىه. ىىىو. ىىىا .ل.ً ىىى  وًٓ،.و. ،.   نقىىى،.ا شىىىغن .ًلىىى ًٜل شىىى  َ.ًللىىىن.ي  ىىىل.ً ىىى   وِ.هل. 
ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.لىىه..،ًل لو ىىاي .فىى .فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل   ٕٓو

ٕ ي،.ًل ٓ ي،.ًلتولت،.ًل  .  ٙ. ن..ه هًألهني،ن.وهًٔ.ي   . ٕطي،.ًلف  وجىٓ. شى  َ."ر..ٕفٚ.ًلف
ٕو يىىى،.،.   نقىىى،.ا شىىىغن .ًلىىى ٜ ًل  ىىى خٓ ،.فىىى . لىىىٓ. ىىىل.فو نيىىى،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

ٕطي،.و.."نًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل " وجىٓ. شى  َ.ًلآين،.ًل  .  ٙ. ن..ه ىه. اون.ًلف
ٕو يىى،.ًل ،.   نقىى،.ا شىىغن .ًلىى ٜ .لىىٓس ىى خٓ ،. لىىٓ. ىىل.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل".

.

.
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 :الرابْة الفرعية الفرهيةاخَبار  -4-6-0-4
 وجىىىىٓ. شىىىى  َ.فىىىى .ًل يو ىىىىوَ.ًولنىىىىًوص .ًل  ٜي يىىىى،. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ر."..و وىىىىاو  

ٕو ي،.ًل  .   خٓ او.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل". .ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

باط  (ٕ٘-ٗجَول)  الَي السياسات والموائح الَنظيمية مشكالت بشدن الرابْةالفرعية لمفرهية  (بيرسون)نَائج َ ميل مْامل االَر
 .اليمن في الْاممة األهمية الجامْات في المسَخَمة اإللكَرونية الم اسبية المْمومات نظم فاعمية من َ َ

.ًل  غيٕ.ًل   قن...........
 ًل  غيٕ.ًل واب

 ًل يو وَ.ًولنًوص .ًل  ٜي ي، ش  َ.
ٕ اوٛ.   و ن.ًر

ٕ ول  اي
Sig* 

.   وس.ًلٓرل،
فو نيىىىىىىىىىىىىى،. ٜىىىىىىىىىىىىىى،.ًل  نو ىىىىىىىىىىىىىىوَ.

.ًل لو اي،
0.545** 0.000.

باط َال إ اائيًا عنَ                 **  0.05اَر

ٍٕٓ.فىىىىىىىى .ًلجىىىىىىىٓون) ٕ اىىىىىىىوٛ.ًلخٛىىىىىىىى .72-4ي طىىىىىىى . ىىىىىىىل.ًلايو ىىىىىىىىوَ.ًلىىىىىىىًو (.هل.  و ىىىىىىىىن.ًر
ٕ ىىىىىول(.اىىىىىيل. شىىىىى  َ. ًل يو ىىىىىوَ.ًولنىىىىىًوص .ًل  ٜي يىىىىى،.واىىىىىيل.فو نيىىىىى،. ٜىىىىى،.ًل  نو ىىىىىوَ.ًلا يٛ)اي

ٕو ي،.ًل   خٓ ،.ف .ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،.ًل و نى،.فى .ًلىي ل. ىٓ.انى ) ًٓن..ن(0.545ًل لو اي،.ًرل  
.ًألون..ىٔ).0.05ىلوىىوصيو،.  ىىٓ.  ىى وس.   ويىى،. ه ىىن. ىىل..0.000 ىىول.ًل  ىىون.ًلخٛىىأ. ىىل.ًل ىىٝو
ٕٓي. ىوي.اىيل. شى  َ.شىو.  ىو.ي.ن(0.05   وس.ًل   وي،.ًل لىٍٓٓ.  ىاقو،. ٕ اىوٛ.ٛى ً. ٕ.ىلى..وجىٓو

ٕو يىىىى، ًل  ىىىى خٓ ،.فىىىى ..ًل يو ىىىىوَ.ًولنىىىىًوص .ًل  ٜي يىىىى،.وفو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًرل  
.ًلجو  وَ.ًألهني،.

ٕطه. و. ا .ل.ً   وًٓ،.و. له.ي  ل.ً    وِ.هل.لن. ش  َ.ًل يو وَ.ًولنًوص .ًل  ٜي ي،. 
.فىى .فو نيىى،. ٜىى،. ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،ن.وهىىًٔ.ٕٓو ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

ًٕا ىىىى،.ًل ىىىى . ىىىى ٙ. نىىىى..ه ىىىىه.ي  ىىىى  ٕ يىىىى،.ًل ٓ يىىىى،.ًل ٕطىىىىي،.ًلف فىىىى . وجىىىىٓ. شىىىى  َ."ر..ٕفىىىىٚ.ًلف
ٕو يىى،.ًل يو ىىوَ.ًولنىىًوص .ًل  ٜي يىى،. ًل  ىى خٓ ،. لىىٓ. ىىل.فو نيىى،. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

ٕطىىىي،.و.."نو نىىى،.فىىى .ًلىىىي لًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،.ًل فىىى . " وجىىىٓ.ًلآينىىى،.ًل ىىى . ىىى ٙ. نىىى..ه ىىىه. اىىىون.ًلف
ٕو يى،..ف .ًل يو وَ.ًولنًوص .ًل  ٜي ي، ش  َ.  لٓ. ىل.فو نيى،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.ًرل  

.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل"..لٓسًل   خٓ ،.

.

.
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 :الرئيسية اليانيةالفرهية اخَبار  -ٕ-ٖ-ٗ
ٕو يىىى،.ًل ىىى .  ىىى خٓ او.ًلجو  ىىىوَ.ًألهنيىىى،."ىل. ٜىىى،..و وىىىاو   ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.ًرل  

 ًل و ن،.ف .ًلي ل.ف ول،".
ٕ ي،: ٕطيوَ.ف ٕٝ.  او.ت ُ.ف .و  ف

 :اخَبار الفرهية الفرعية األول  -ٔ-ٕ-ٖ-ٗ
ٕو ي،.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجوَ. شغن .ًل ٜو،".".و واو  ىل. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

 الم اسبية وماتالمْم نظم فاعمية بشدن األول  الفرعية لمفرهية Tاخَبار َ ميل نَائج (ٕٙ-ٗجَول)

 .مالنظ مشغمي ا َياجات َمبية في اإللكَرونية

االن راف  المَوسط
 المْياري

َرجة 
 الموافقة

مسَوى  Tقيمة 
 ال كم الَاللة

 َوجَ فْالية 000. 12.307 76.0% 0.581 3.80

ٕطىي،. ىٓ.انى ).(73-4) ل.ًلجٓوني ط .. وا  ىا،.انغىَ...ن(3.8هل.ًل  و ىٛ.ًلل ىوا .لنف
ًٕط )76 ٕي).ن(3%ن.وهو.ه إ. ل.ًل  و ٛ.ًرف  ًٕل.  يو ..ً جىو،.  و.يشىيٕ.ىلى.ن(0.581ًو ل
ٕج،).T-testًٕم. لىىو.ًل ًوفقىى،ن.ويو ىىٓ. نىى..ٔلىى .  يجىى،.ًخ اىىوٕ.ًأل (.12.307ًل ل ىىوا،.ًول  ىى خ

َٕ.هل.هىٔ،.ًلق.نوه . ي ،. وجا، .a=0.05ًَٔ.   ويى،.  ىٓ..ىلوىوصي،،..ي ى،.  تىن.ًٓلى،،.ًول  .هٜاى
ٕ .   وي.ٔو.ٓرل،..وه .ه إ. ل.ًلقي ،.ًل   وي،..0.000 ن..   وس.ٓرل،. .ف   و.ي   .اوجٓو

ٕطىىي،. ٕطىى ن.و نيىىه.يىى ،. اىىون.ًلف ىلوىوصي،.اىىيل.ًلو ىىٛ.ًلل ىىوا .ًل ل  ىىٌ. ىىل.ًل ي ىى،.ًولو ىىٛ.ًلف
.ٕ  ،".ل،.ف . ناي،.ًل يوجوَ. شغن .ًل ٜو ي،.ف وًلقوصن،."ىل. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

 :اخَبار الفرهية الفرعية اليانية -ٕ-ٕ-ٖ-ٗ
ٕو يىى،.ف ولىى،.فىى . نايىى،.ًل يوجىىوَ.  ىى خٓ  ..و وىاو  "ىل. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  

 ًل  نو وَ.ًل لو اي،".

 الم اسبية وماتالمْم نظم فاعمية بشدن اليانية الفرعية لمفرهية Tاخَبار َ ميل نَائج (ٕٚ-ٗجَول)

 .الم اسبية المْمومات مسَخَمي ا َياجات َمبية في اإللكَرونية

االن راف  المَوسط
 المْياري

َرجة 
مسَوى  Tقيمة  الموافقة

 ال كم الَاللة

 َوجَ فْالية 000. 8.670 74.8% 0.436 3.74
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ٕطي،. ىٓ.انى ).(74-4) ل.ًلجٓون.ط ي  (.وا  ىا،.انغىَ.3.74هل.ًل  و ٛ.ًلل وا .لنف
ًٕطىىى )74.8 ٕي)3%ن.وهىىىو.ه اىىىٕ. ىىىل.ًل  و ىىىٛ.ًرف  ًٕل.  يىىىو   ىىىو.يشىىىيٕ.ىلىىى...ن(0.436(.ًو لىىى

ًل ل ىىىىىىىىىىىوا،..T-testًٕم. لىىىىىىىىىىىو.ًل ًوفقىىىىىىىىىىى،ن.ويو ىىىىىىىىىىىٓ. نىىىىىىىىىىى..ٔلىىىىىىىىىىى .  يجىىىىىىىىىىى،.ًخ اىىىىىىىىىىىوٕ.ً جىىىىىىىىىىىو،.ًأل
ٕج،) َٕ.هل.هىٔ،.ًلقي ى،.  تىن.ًٓلى،.ىلوىوصي،.ًَٔ..ن(.وه . ي ى،. وجاى،8.670ًول   خ ًول ى .هٜاى
  ىىو.ي  ىى ..وهىى .ه اىىٕ. ىىل.ًلقي ىى،.ًل   ويىى،..0.000 نىى..  ىى وس.ٓرلىى،..a=0.05   ويىى،.  ىىٓ.

ٕ .   ىىىىوي.ٔو.ٓرلىىىى،.ىلوىىىىوصي،.اىىىىيل.ًلو ىىىىٛ.ًلل ىىىىوا .ًل ل  ىىىىٌ. ىىىىل.ًل ي ىىىى،.ًولو ىىىىٛ. .فىىىى اوجىىىىٓو
ٕطىىىي،.ًل ٕطىىى ن.و نيىىىه.يىىى ،. اىىىون.ًلف "ىل. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،.. ىىى . ىىى ٙ. نىىى..ًر ىىى :ًلف

ٕو ي،.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجو    خٓ  .ًل  نو وَ.ًل لو اي،".َ. ًرل  

 :اخَبار الفرهية الفرعية اليالية -ٖ-ٕ-ٖ-ٗ
ٕو ي،.ف ول،.ف . ناي،.ًل يوجوَ.ًلٛ .و واو   ".ٌ"ىل. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

 الم اسبية وماتالمْم نظم فاعمية بشدن اليالية الفرعية لمفرهية Tاخَبار َ ميل نَائج (ٕٛ-ٗجَول)

 .الطالب ا َياجات َمبية في اإللكَرونية

االن راف  المَوسط
 المْياري

َرجة 
 الموافقة

مسَوى  Tقيمة 
 ال كم الَاللة

2.19 .704 73% 2.849 .000 
َوجَ فْالية 
 مَوسطة
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 المقَمة
.ٕٚ ًٕ ،.ًول وويوَ..ًلفون.ًل  وصجهًٔ..ي  .ًل  . وونَ.ىلياو.ًلٓ

 :النَائج -ٖ-٘
ًٕ ،.ىل..ج ن وونَ.ً ًل  .   إ.ف . ج ناىو.خ وى،.ًل لنىي َ.ًرلوىوصي،..،. ل.ًل  وصجلٓ

ًٕ ،.و  و ش اون. ٕطيوَن.وه ًل  وصج.ًلفط ا. ل.ل  وصج.ًلٓ .:خوو،.اوخ اوٕ.ًلف

ًٕ ىىىى،.اىىىىأل.ه ىىىىو . -0 َٕ.  ىىىىوصج.ًلٓ  شىىىى  َ. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًٜاىىىى
ٕو ي،.ًل   خٓ ،.  :  اوو.ن.ًلجو  وَ.ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل.لٓسًرل  

 .ٓاوو.ًألهني،ن..لنجو  وَ.-ًلخوو،.ا ٜ،.ًل  نو وَ- ش  َ.ف .ًلا ي،.ًل ل ي، وج  : 
 .ٖلً ٓ،. و ٕاوص .لن ٜ،.ًل لو اي،ن.فٕ.خو .لن يوٕ.ًل فوجئ.اور قٛوٝ.  أتٕ.ًل ٜ،.ر.ل  . ا

ٕاوص   .ًل ا
 لُٓو.ٍٕ  ..ًل لو اي،.ًر وون.  ٓ. شغين.ًل ٜ،.  نيوَ.ف .َ  ًول ش.ًأل ٛون. ت
 ًأل ٛون.ٍٕ ٍٖ.ًل  . لُٓ.َ  ًول ش. ت  ًل  ن..ت ومً.ًل لو اي،.ًل ٜ،.و  ًَٓ.اأجا
 فوٝ.  وليل.ًو ّ.وويو ،.ه ٕ ون.ًلو َ.ًل    فٔ.ً ٍٖ.و  ًَٓ.ًل ٜ،.ٛو  ٔل .لجا
 .)َٛوين،)ه تٕ. ل. شٕ.  ًوَ.ف .ا ٚ.ًلجو  و.ًَٕ ٍٖ.ًول  ًَٓ.لف  .ً  خًٓ،.ًألجا

 .ٓجيوَ.ًل لو اي، وج ٕ  :او  ن.و.ًلجو  وَ.ًألهني،.لٓس.ًل   خٓ ،. ش  َ.ف .ًلا
 ،جيوَ.ًل لو اي ٕ  .-ًلا ٚ.  او- ٓ،. لٓيُ.ًلا
 جيوَ.وهخٛوم. يٌو ٕ  .ًل لو اي،.ًل ٜ،.ف .ًل   خٓ ،. و ي ي،.ف .ًلا
 لُٓو.ٍٕ ٕ جيوَ.َ  ًول ش.ًأل ٛون. ت  .ًل  ن.ًل لو اي،.ًت وم.اولا
 ٝفىىىىو ٕ ٕطىىىىاو.ًل ىىىى .ًرطىىىىوفي،.ًل  ىىىىوليل.ً ٕ ،. ف ٕ جيىىىىوَ.ًل   جىىىى،.ًلشىىىى .خىىىىٓ وَ. قواىىىىن.لنا

 .ًل   قاني،.لن ٜ،.ًل ل يل

 َ  ٕو يىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،. ٜىىىى،.ا شىىىىغن .   نقىىىى،. وجىىىىٓ. شىىىى .ًل  ىىىى خٓ ،.لىىىىٓس.ًرل  
 :اوو  .نًألهني،.ًلجو  وَ

 .،ًف قوٕ.ا ٚ. شغن .ًل ٜ،.لن وه َ.ًل ن ي،.ف . جون.ًل لو ا 
 .يىىىٌ. خىىى ٙ. ىىىوٕٓ.فًٕ ىىىٓ،. ىىىو ٕ ٍٖ.ووىىىيو ،.ا  .ًلف يىىى،.ًلخىىىٓ وَ.ل قىىىٓي،.ًول  ىىىًَٓن.ًألجاىىى

ٕشوٓي،  .ًل ٜ،.ل   خٓ  .ًور
 ،ٜ شغن .ًل .ٍٕ ٕٚ.ًل  .ًلف ي،.ًَل ش  .لن. ن..ط ل. ٓ ٍٕ،..ًل ٜ،.لاو.    .  ىٓ. اوشى

ٕهو  ..ٜاو
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 .فٕ.ًل ٓٓ.ًل وف . ل. شغن .ًل ٜ،ن.ا و.ي  و ٌ. ب.لج،. شوٛ.ًلجو  وَ.ً ٓ،. و 

 .ًٓل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًل  ٜ ىى،.ل  ىىن. ٜىى،. شىى  َ.فىى .ًل يو ىىوَ.ًولنىىًوص .ًل  ٜي يىى،. وجىى
ٕو ي،.ًل   خٓ ،.  :اوو  .نًلجو  وَ.ًألهني،.لٓسًرل  

 ٌٕي  .  او.ًل  و ن.و يفي،.ًل   لٓت،.ًل ٜ،.ً  خًٓ،. ن..ًل ٜ،. شغن . ٓ،.ًره  و،.ا ٓ
 ٓىىىٓ،.ًره  ىىىو،.ا قىىى .ًَٕ ًٕ ج.ًلىىىٓو ٕيايىىى،.ًولاىىى .ل ىىىو ي ا،.ًلىىى ٜ،.ل شىىىغن .  ىىى  ٕ.اشىىى ن.ًل ٓ

 .ًل ٜ،.ً  خًٓ،.و يفي،.ا  وفب
 ،و ٛاي . آه.ًلتًوٌ.ًول قوٌ.ًل ٜ،. شغن .هًٓم.ا قيي،. ٓ،.ًره  و. 
 .،و  ًَٓ.ًل ٜ،.ًل لو اي.ٍٖ ٕي،.ًولو وصي،.ألجا   ٓ،.ًره  و،.اولويو ،.ًلٓو
 ،ٍٖن)ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،. ٜى،.  و ىوَ.و لٓيُ.ا ٛويٕ. ٓ،.ًره  و ٕ جيىوَن.ًألجاى .ًلا

ٕ واي،.ًوألًٓوَ ٕفب.    ٕ.اش ن.(ًل  .وجٓو او. فوم او.ل
 .ٕفىىى،.،ًل ٜىىىو.ل شىىىغن.ي فىىىن.ًلىىىٔي.ًل ىىىوف .ًل وتيىىى .ًل لو ىىىاي،.لنىىى ٜ،.فًٕر.ي ىىىو .ا و يىىى،.ًل  

 .ًللُٓو.  ٓ. نياو.ًل غنٌ.و يفي،.لٓوتاون. ج ٌ.و يفي،.يووٓفاون. ٓ.ًل  .ًل ش  َ

 .ىى،  ىىو ًٕ ٕٓي. ىىوي.اىىيل.ً ىى   جَ.ًلٓ ٕ اىىوٛ.ٛىى ً. ًل ل يىى،.) شىى  َ.ًلا يىى،. ش  َهىىٔ،.ًل.وجىىٓو
ٕ جيوَ ش  َ..ًلخوو،.ا ٜ،.ًل  نو وَن.لنجو  وَ  ش  َ.. ش  َ. شغن .ًل ٜ،ن.نًلا

فو نيى،. ٜى،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىاي،.اىيل.و..نًل  ٜ ى،.ل  ىن.ًلى ٜ،(ًل يو وَ.ًولنىًوص .ًل  ٜي يى،.
ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ، .فىى .فو نيىى،.لىىه.ًل شىى  َ.هىىٔ،.وهل.لىىن..نًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.لىىٓس.ًرل   ٕٓو

ٕو ي،.ًل   خٓ ،. .ًلجو  وَ.ًألهني،..لٓس ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل  

ًٕ ىى،.ه -7 َٕ.  ىىوصج.ًلٓ ٕو يىى،.ًٜاىى ًل  ىى خٓ ،.لىىٓس.ًلجو  ىىوَ.ل. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ًرل  
   :  ،. ل.ًل.جوَ نا .ًل يو.ىٔ.ه او.نف ول،ًألهني،.ًل و ن،.ف .ًلي ل.

 .،ٜ شغن .ًل  
   ٕٓجوَ. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،).   خ  (.ًل  نو وَ.ًل لو اي، خ
 .ٌ ًٛل 

.

.

.

.

.
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 :الَوايات -ٗ-٘
.ا ج و ،. ل.ًل وويوَن. ن.. و. قٓ،. ل.  وصج.ا وم،. ِٕو .:ه .فإ ه.ي    و.ًلخ

ًَٕ.ًل نيو.ف .ًلجو  وَ.ًألهني،.هل.  ٛ .ًلا ي،.ًل ل ي،.ل ٜ،.ًل  نو وَ..يوو .ًلاولُ -0 ًرًٓ
ٖويىىىىٓ.ًلجو  ىىىىوَ.ًألهنيىىىى،.اولا يىىىى،.ًل ل يىىىى،. ٕٙ. نىىىى..  ٖيىىىىٓ. ىىىىل.ًل  ويىىىى،.ًوره  ىىىىو،ن.وهل. لىىىى ًل 

ٕو يىى،.ًل  ىى خٓ ،.لىىٓياو .و لقيىى  ًل  ص ىى،ن.ًل ىى .  ىىا،.فىى . ف يىىن.  ىىن. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًرل  
   :  اون. ل.خ ن.ًره  و،.ا ٍن. ل.ًل.    ه. فومٍ.ً و.

 .َٕفب.فو ني،. ٜ،.ًل  نو و .ًللٓيت،ن.ل و.لاو. ل.هتٕ.ىيجوا .ف . ٍٖ.ًللو ٌو ً  خًٓ،.هجا
ٕو ي،.ًو  خًٓ و او.  .ًل لو اي،.ًرل  

 .ٕو ي،ن. جًٕٓ.ًل وٕن ٖ ،.لل وي،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل   ٕ وا،.ًل   ا  .ه وليٌ.ًل
ًَٕن.ًلاٛ ٕهون.ا و.ي ا،.ف .ًللىٓ. ىل.ًل شى  َ.ًل و ي ٕي.ًلاو ،ن.وغي وص .ًل  غ ٛ،ن. و

ٖيوٍٓ.فو ني اون. ن..هل.يى ،.ٔلى . ٕو ي،.و ٕٚ.له. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًرل   ًل  .   
ًٕ يجي،.ه  ي،.شو ن،.لل وي،. وف،.ًل ٜ،.ًل   خٓ ،.لٓس.ًلجو  ،..  ف .ًٛوٕ.ً  

 ٖل ٕاوص .ل ٜ،.ًل  نو وَ.ًل . وفيٕ.خو .لن يوٕ.ًل فوجئ.اور قٛوٝ.  أتٕ.ر.ل  .لو اي،ن ا
ٕاوص   .ًل ا

 ٕى آًلاو.يى ،.اليُ.ن...(. فو ي ن.لولوَ.ٛوا وَن)ًل ٜ،.ل  و وَ.ًل يوٛي،. ٛب. وفي ً.
ٕٓ ٍٕ.ًل   خٓ ،.  ٛن.ا ج  .ًل  ن.لي   ٕ. اوش

 ٕج.ًول  ىًَٓ.لفلٙ.ًل لو ا .ي  خٓ،.ًل ٜو،. ل.  فون.جاوٖ  وفي ًٕ .اأ اىو.لن أ ىٓ.ًلاى
ٕو وَ. ان. ل.خولي،  ًل ٜو،..ف نيو،.ف .ً  خًٓ او.ًلفي

 ٕٙ ٍٕن.ًل ىىى .ً   ىىىوم. نىىى..ًللىىى ٕ جيىىىوَ.ًل  ٛىىىو ًٕمًَ. نىىى.. شىىى  ن.ًلا ٕ جىىى،.ٕ وايىىى،.ىجىىى . ا
 .و شغين.ًلايو وَ.ىٓخون.  نيوَ. ل.ًل و ج،.ًألخٛوم. ل.لنلٓ.  ا ن.اش ن

 ٕن..ًخ او .ٕٙ ًٕ ج.ًلل .لاىون.ًلف نى .ًر ى خًٓ،. اىن.ًل لو ىاي،.ًلى ٜ،.ف .ًل   لٓت،.ًلا
ٕ او. ل.لن أ ٓ  .َ   ش.هي.آول.ًل  ن. ن.. ٓ

ٕو يىى،. -7 ٕيىى،.ل ق يىىوَ.ًل  نو ىىوَ.ًل  ىى خٓ ،.فىى . ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًرل   ًٕج ىى،.ٓو ٍٕ.  ىىن.  ٕو طىى
ًَٕ.ًل   ولوجي،.ا و.ي   ٗ.ىيج ٕهو.ل ًو ٌ.ًل ٛو ٕٚ. ٛوي  ل..وايو،. ن..فو ني،.هٔ،.ًل ٜ،ناغ

 :  خ ن.ًره  و،.ا ٍن. ل.ًل
 ًول  ىىًَٓ.ًره  ىىو،.او ىى آًن.ٍٖ ًل  ىى خٓ ،.فىى ..ًل  اول ىى،)ًل  .  تىىٕ.ااىىو.ًل شىىو ن(.ًألجاىى

ٕس ٖيٓ. ٍٓ.ً  خًٓ او. ن..ًل ٜ،.اأخ ٕٙ. ن..هل.ر.   خ ٗ.  ًوَ...لٓيت،ن.ًولل
 ً..ن .ٕٙ ٍٖ.و  ًَٓ.ًل ٜ،.ًلل ٕي،.ًولو وصي،.ألجا ًٕم.ًلويو ،.ًلٓو  ج
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 ًٕول  ىىىًَٓن)ًل لو ىىىا .ًل ٜىىىو،.  و ىىىوَ.و لىىىٓيُ.ًره  ىىىو،.ا ٛىىىوي.ٍٖ ٕ جيىىىوَن.ًألجاىىى .ًلا
ٕ واي،.ًوألًٓوَ ٕفب.    ٕ.اش ن.ن(ًل  .وجٓو او. فوم او.ل

ٕجىىى،. وليىىى،. ىىىل. نىىى..ى -6 ٍٕ.ًلجو  ىىىوَ.ًره  ىىىو،.ًل ىىىوف .ا شىىىغن .ًلىىى ٜ،ن.ل ىىى . لوىىىن. نىىى..ٓ ًٓ
 :   ل.خ ن.ًره  و،.ا ٍن. ل.ًل.فو ني،.ًل ٜ،.ًل   خٓ ،.لٓياون

 .ن..هل.يقو،.ا شغين .ٕٙ يل.ًل ًٜلل ًٕٓ. وهنيل. ن يو،.ف . جون.ًل لو ىا،) ٜو ،.هف
ًٕٓ.ًل وهنيل(..  ًألف

 فيل ٕٙ. ن..هل.يلون.ًل ٜو ٕيٌ.،،.ًل لو ىايفى .ًلى ٜ.ًلجٓٓ.ًلل .ًل ىوف . نى..ًل ىٓ
 ًل ٜو،.ًول  و ن.  ه..ً  خًٓ،. ل. يفي،

 ٌٕي ٕيق،.ً  خًٓ،.ًل ٜ،. شغن . ٓ  .  او. يفي،.ًل  و ن.و.ًل   لٓت،.ًل ٜ،. ن..ٛ
 ٓقىى .ًَٕ ًٕ ج.ًلىىٓو ٕيايىى،.ًولاىى ا  ىىوفب..ًلىى ٜ،.و أهيىىن. شىىغن .  ىى  ٕ.ل و يىى،.اشىى ن.ًل ٓ

ًَٕ  .،ًٜل .و ٓ
 .ٕفىب ٕط.ن.  ىو.ي ىو ٓ. نى.. . شغن .ًل ٜ،.اول ٖيٓ. ل.ش ٕو ًره  و،.اول ًو ن.ًل  . 

ٖيوٍٓ.ى  وجي ا،.  ٕولا،.ًل   وي،.و
 ٕيٌ. خ ٙ. وٕٓ. وفي ٕ ٍٖ.وويو ،.ا  ل .ًول  ًَٓن.ًألجا .ًلف يى،.ًلخىٓ وَ.ل قىٓي،.ٔو

ٕشوٓي،  .ًل ٜ،.ل شغن .ًور
  ًل ٜ،.ًل  وّ.ل شغن ، ٕ  .ًل ٜ،.ل ش  َ.لنون.ىيجوٓ.ف .اول شو
 ،وفىىأ.ًلىى ٜ،. شىىغن .هًٓم. ا ىى . ٜو و،)نليىى،(.ل قيىىي  .ٕٚ ًٕٕن.اغىى .و  و اىى،.ًلجىىوٓ.ٍاو ىى  

   ا،ن.ا و.ي ا،.ف . لفيٖ.ًل آ يل..ًل قوٕ
 ،ٜ ف .ًل ٕٙ. ن..ًل ٓويٕ.ًل    ٕ.ل ٜو يف،. ل.ًلل ٕس.ىل..ٜو  .هخ

ٕيىىىى،.ًولنىىىىًوص . -4 ًَٕ.ًل نيىىىىو.فىىىى .ًلجو  ىىىىوَ.ًألهنيىىىى،.هل. أخىىىىٔ. طىىىىي،.ًل يو ىىىىوَ.ًرًٓ  نىىىى..ًرًٓ
ٖ ىى،ن. ىىل.خىى ن.ًل  ٜي يىى،.ًل  ٜ ىى،.ل  ىىن. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،.ً ٕو يىى،.اولجٓيىى،.ًل  رل  

   :ًره  و،.ا  ،. ل.ًل
 .ٓوصل. ٜ،.ًل  نو وَ.و لٓي لن.ًل وويل.ًلٓ ي .لٜو ًل او،.ًولًوجاوَ.ًل و ن،.ل ن. ٜو

ٕطىى،ن.اليىىُ.ي  ىىل. لٓيىىٓ.ًل  ىىصولي،.  ىىٓ. ىىوصل.ًل   و ل  ىىاين.  نيىىوَ.ًلفوىىن.اىىيل.ًلٜو
.ًألخٛوم.ًول ش  َ.  و ٝو

 ٜج. ىىل.ًل وج ىى،.ًألخٛىىوم.لىىون. فوىىن،.ا شىىول.ًرل فىىو ًٕ .  وا  اىىو.ل ىى ،.ًل لو ىىاي،ن.ًلاىى
ًٕمًَ.ًو خؤ ٖ ،.ًل وليلي،.ًرج  .ل فوٓياو.   قا ،.اشأ او..ًل 

 .ااىو.،ٖ ًٕمًَ)ًل يو ىوَ.ًولنىًوص (.ًل ى .يجىٌ.هل.ين ى .يوطى .ًرج  وفيٕ.ٓلين.  ىن.   ىٌو
  شغن .ًل ٜ،.
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 .ىىىىل.يخىىىىولل ٕٚ.لاىىىىو.هي. ٜو .يوطىىىى .ًل قواىىىىوَ.ًل ىىىى . ىىىىي    ىىىىوفيٕ.ٓليىىىىن.  ىىىىن.   ىىىىٌو
ٕي،.ًولنًوص .ًل  ٜي ي،.ًل  ٜ ،.ل  ن.ًل ٜ،.  ًل يو وَ.ًرًٓ

 ٓقىى .ًَٕ ًٕ ج.ًلىىٓو ٕيىى،..ًلىى ٜ،. شىىغن .  ىى  ٕ.ل و يىى،.اشىى ن.ٕيايىى،ًل ٓ.ًولاىى اول يو ىىوَ.ًرًٓ
ٕطىىول.لاىىو.  ىىٓ.ًل خولفىى،ن. ًولنىًوص .ًل  ٜي يىى،.ًل  ٜ ىى،.ل  ىىن.ًلىى ٜ،ن.ًول قواىىوَ.ًل ىى . ي  
ًٕمًَن.وط ول. ٛايقاو.اولش ن.ًأل تن. ٕيفا،.اأه ي،.هٔ،.ًرج ٖيوٍٓ. أهينا،.و    اآل.

 .ٖل لٓيىىىٓ. ىىىٓس.ًل ىىى.ٍٕ ًٕ اىىى،.ًل  ىىى   ف .ًلىىى ٜ،.ا ٛايىىى .ًل يو ىىىوَ.ًولنىىىًوص .ًلقيىىىو،.اول  ً،. ىىىٜو
ٖ يل.اول يو ىوَ.ًولقىًو يل. فيل.ًل ن  ًل  ٜ ،.ل  ن.ًل ٜ،ن.و ا  . ٜو و،)هلي،(.ل لفيٖ.ًل ٜو

 ًل لٍٓٓن.و ٓ،.ًل اوول.ف .  و ا،.ًل خولفيل.لٔل .
 .وايىىى،. نىىى..ًلىىى ٜ،.ًل  ىىى خٓ ،.لىىىٓياو.اشىىى ن ٕ ًٕمًَ)ًأل ىىىوليٌ(.ًل  قيىىىي،. ىىىٓس.فو نيىىى،.ًرج

ٕين. ًٕمًَ.ًل  و ىىىا،.ل  ولج اىىىون.ٓو  ىىىل.هجىىىن. لٓيىىىٓ.جًو ىىىٌ.ًلطىىى ل.فياىىىو.ووطىىىب.ًرجىىى
ٕٚ.لاىىو. ٜىى،.ًل  نو ىىوَ. ٖيىىوٍٓ.فو ني اىىو.ل  ىىا،.فى .ًللىىٓ. ىىل.ًل شىى  َ.ًل ى .   ىى .ٕٚ اغى

ٕو ي،.  ًل لو اي،.ًرل  

ٕ وم -2 ٍٕ..او  اوٕ.ًلٛى ٌ.شى ٕي،.و ٛىويٕ.ه  ىون.ًلجو  ىوَ.ًألهنيى،ن.فإ ىه.يجىٌ. نى..ىًٓ ًٕ ر ى  
ٕٙ. نىى..  ىٌ.ورصاى،.وا ىىومٔ،.ًلجو  ىوهى    ىوَ. ويى،.  اىى،ن.ًول  ىن. نى.. قنيىىن..َ.هل. لى

ٕ،. نىى.. ًٕم.ًل  ىىو  َ.ًل وليىى،ن.ًولىىٔي.يىى   ٗ.اىىٓو ًلو ىىَ.ًولجاىىٓ.ًلىىٔي.يألىىه.ًلٛىى ٌ.فىى .ىجىى
ٕطو.لٓس.ًلٛ ٌ. ل.ًلخٓ وَ.ًل  . قٓ او.لا،.ًلجو  ى،ن  ىل.خى ن.ًره  ىو،.ا ىٍن..   وس.ًل

 :   ل.ًل
 ٖٓلو،.لنٛ ٌ. ن..ًل ٜىو،.ىطوفي،.ف .هيو،.ًرخ اوٕ.فٔ. لوين. وفيٕ.  و ًَن.ل فوٓي.هي.ً

 ً ا،.يط ل. ٓ،. أخيٕ.ًلٛ ٌ. ل.ًخ اوٕ..ًل لو ا .ف .هيو،.ًر  لو وَن.ا و
 ٕل . ل.ًل وف .ًل ٓٓ. وفي  شىوٛ..لجى،. ىب.ي  و ٌ.ا و.  وفٔ.ًل لوين.ف .ًلجو  وَن.ٔو

 .ًلجو  ،
 فىى .لىىون.-و ىىا .فىى .ج يىىب. نيىىوَ.ًلجو  ىى،ًل  ىىن. نىى.. ىىوفيٕ.  فىىٔ. لوىىين.لن ٜىىو،.ًل ل

ًٕم..-  ىىىٓٓ. اىىىو  .ًلجو  ىىى،.ًو ىىى ق ن.ا ىىىٚ.ًل نيىىىوَ.ا ا ىىى..خىىىوٙ ٕيب.ىجىىى ل  ىىىاين.و  ىىى
 ًل  و  َ.ًل ولي،.لنٛ ٌ.

.

.
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 المراجع                            
 المراجع الْربية:

 الكتب: - أ
ٖيىىوٓ.ًل ىىٓ) ٖ اىى ن. ٕايىىٓن. وىىو،.فاىىٓن.ًول نظككم المْمومككات الم اسككبية مككَخل ،(..7116ج  ىى،ن.ًل ىىٓ.لن ىى ن.ًول 

ٖيب.0)َٛطبيقي مْاار ٕٓلن.  ول:.ًٕٓ.ًل  وهج.لن شٕ.ًول و .(..ًأل

ٕيىى،.ًلي  يىى،ن.وىى  وم:.ًأل ىىىيل.(. ٗنظككم المْمومكككات الم اسككبية )ط،(..7104لجىىٕن. اىىًٓل ن .ى ىى و ين) ًلج او
ٖيب.لن شٕ.ًول  .و

 وىىىىٕن.االطككككار الفكككككري والككككنظم الَطبيقيككككة.  -نظككككم المْمومككككات الم اسككككبية،(..7113ل ىىىىيلن.ًل ىىىىٓ.ل ىىىىيل)
ٕي،:.ًلًٕٓ.ًلجو  ي،..  ًر   ٓ

ٕٓلن.  ول:.ًٕٓ.ًوصن.لنٛاو ،.ًول شٕ.0)ٛ.نظم المْمومات الم اسبية،(..7110لف ووين. ل ٓ.يو ل.) .(..ًأل

ٍٕن ٕٓلن.  ىول:.(. ٔنظكم المْمومكات الم اسكبية )ط(..7115ل و،. آً ن.و شىي٘ن.ل ىل. ى يٕ.) هاو.خط ًأل
ٖيب. ٕا .لن شٕ.ًول و .   ا،.ًل ج  ب.ًل 

ًٕوين.  ىىون.ًلىىٓيل. وىىٛف.ن.و و ىىنن. ىى يٕ.) ٕي،:."نظككم المْمومككات الم اسككبية". ،(..7111ًلىىٓه  وىىٕن.ًر ىى  ٓ
..704ن.ًٙلجو  ،.ًلجٓيٍٓ.لنٛاو ،.ًول شًٕٕٓ.

ٕ ول ن. ًول. ل ٓ. اوٗ.) ٕٓلن.  ىول:.ًٕٓ.(. َٔاميم نظم المْمومات الم اسبية َو ميمها )ط(..7116ًل ًأل
ٖيب.. .وفو.لن شٕ.ًول و

ٖيىىوٓ. اىًٓللني،) ن.ًولٔياى،ن. ٕ لى ن. طىون. ل ىىٓو اكميم نظككم المْمومككات الم اسككبية )ط،(..7100ًل (. َٔ ميككل َو
ٖيب.ًولٛ ٍٕ.لن شٕ.ًول و ٕٓلن.  ول:.ًٕٓ.ًل  ي .او ،.ًأل

(ٍٖ مكَخل مْااكر ألغكراض َرشكيَ القكرارات  –نظكم المْمومكات الم اسكبية الم وسكبة ،(.7100ٕ ن ن.فيوٚ.ل 
ٖيب.اإلَارية.  .ًل وًٓل:.ًألاوي.لن شٕ.ًول و

َٕن.اون. ٕشون.).-  ي او ٕو   ن. و ًٕهي،.ًلل ي  ن.نظم المْمومات الم اسبية،(..7116ِن.و. ٕج ،:. و ،.ىا  ..
ٕيوٚ:. ي،ن.ًل ٕي .لن شٕ.ًل  ٓو .ًٕٓ.ًل 

ٖيوٓ.هوش،) ٖيب.(. ٕنظام المْمومات الم اسبية )ط،(..7100ًل قون. ٕ .لن شٕ.ًول و ًٕ ن.ًل وون:.ًٕٓ.ًلٛو .ًل 

ٕٓلن. 0)ٛ.نظم المْمومات الم اسبية،(..7116ًل يٓن. يٓ. ٛو.ً .) ٖيب.(..ًأل ًٕي،.لن شٕ.ًول و . ول:.ًٕٓ.ًل

ٕٓلن.  ىول:.ًٕٓ.ًوصىن.لن شىٕ.(. ٔ"نظكم المْمومكات اإلَاريكة المَقَمكة)ط،(..7114ًلٛوص ن. ل ٓ. آ.ل يل) ًأل
ٖيب. .ًول و
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.ًلٓيل) ٕي،:.ًٕٓ.ًل  ني،.(ٔاسَخَام ال اسب في الم اسبة )ط،(..7104 آًلنٛيلن. ووٕ. ٕو .. وٕن.ًر   ٓ
.ًلجو   .

( ايىىولن.ًل ىىيٓ. آًل قوىىٓو .ًلىىٓيلن.ٓو اكك(..7102 اىًٓلنٛيلن. ووىىٕ. ىىٕو ..ميم الككنظم الم اسككبيةأَوات َ ميككل َو
ٕي،:.ًٕٓ.ًل  ني،.ًلجو   . . وٕن.ًر   ٓ

ٕجٌ) ..06ن.ًٙلًٕٓ.ًلجو  ي،.لن شٕ"الم اسب وال اسبات". ،(..0666 آًل ونن.ًل ٓ.

ٕي،:.ًلىىًٕٓ.ًلجو  يىى،."مككَخل إلكك  نظككم المْمومككات الم اسككبية". ،(..7111 ٛيىى،ن.هوشىى،.هل ىىٓ.)  وىىٕن.ًر ىى  ٓ
..60ن.ٙلنٛاو ،.ًول شٕ

ٖين.فىوٓي. ل ىٓ.) ًٌٕن. و ىن.ًل ىيٓن.ولجىو  وىٕن.(. ٔ"نظكم المْمومكات اإلَاريكة: مكَخل إَاري" )ط،(..0666غ
ٍٕ:.   ا،.و ٛا ،.ًرش وٝ.ًلف ي، ..764ن.ًٙلقوه

ٕيىىو.)  ٖ ٕي .نظككم المْمومككات الم اسككبية مككَخل مْااككر،(..7102 وىىي  ن.ًل ىىٓ. ٕيىىوٚ:.ًٕٓ.ًل ىى ي،ن.ًل ..ًل ىى ٓو
.لن شٕ.

ًٖ . ل ىىٓ ٕٓلن.  ىىول:.ًٕٓ.ًلتقوفىى،.لن شىىٕ.نظككم المْمومككات الم اسككبية ال اسككوبية. ،(..0665) و ىى،ن. اىىًٓلٕ ًأل
ٖيب ..33ن.ًٙول و

ًٖ . ل ىىىٓ.) اكككميم نظكككم المْمومكككات الم اسكككبية،(..7107 و ىىى،ن. اىىىًٓلٕ ٕٓلن.  ىىىول:.ًٕٓ.2ٛ).َ ميكككل َو (..ًأل
ٖيب. .ًلتقوف،.لن شٕ.ًول و

ًٕهي،ن.ًولج ىوا ن. ى .ًلىٓيل) كنولوجيكا المْمومكات)ط ،(.7115  ٓينج ن. و ٕ.ها (. ٖنظكم المْمومكات اإلَاريكة َو
ٖيب. ٍٕ.لن شٕ.ًول و ٕٓلن.  ول:.ًٕٓ.ًل  ي  ًأل

ٕ ن.وىى ّ.ًلىىٓيل. اىىًٓل   ،.) نظككم المْمومككات الم اسككبية واقَاككاَياَها والَراسككات الب ييككة ذات ،(..7104 اىىو
ٕي،:.   ا،.ًلوفوم.ًلقو و ي،.0)ٛالامة  .(.. وٕن.ًر   ٓ

ٕيىى،.ًلي  يىى،ن.وىى  وم:.جو  ىى،.ًل نىىو،.(. ٕنظككم المْمومككات الم اسككبية )ط،(..7102  ىىول ن. وىىو،.ًلىىٓيل) ًلج او
.ًول   ولوجيو.

ٕ .  يٓن.ًولشىًوا ،ن. اىًٓ .ًل ىٓ.) .نظكم المْمومكات الم اسكبية،(..7114 ٛيبن.يو ٕ.ووٓ ن.وهاو. قوٌن.ٛو
ٕا .لن شٕ.ًول 0)ٛ ٕٓلن.  ول:.   ا،.ًل ج  ب.ًل  ٖيب.(..ًأل .و

ٖي.) ٕي،.لن  وٌ.نظم المْمومات اإلَارية،(..7116 نوخي،ن.ًل ٓ.فو ٕ ٖ.ًر   ٓ ٕي،:.  ... وٕن.ًر   ٓ

(.ِ. ٕ ٕج ىى،:.  ىىون.نظككم المْمومككات الم اسككبية الَخككاذ القككرارات،(..7112 و ى ولن. ىى يفل.هن.و ىىي  لن. ىىو  ..
ٕي .لن شٕ. ٕيوٚ:.ًٕٓ.ًل  ي،ن.ًل .ًلٓيل.  يٓن.ًل  ٓو

.
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 الدورٌات: - ب

ٍٖن.ه ىىىًول. اىىىًٓ .) ٍ.ًور   ىىىوٓ.،(..7107ل ىىى ٕيىىى،.ًلي  يىىى،.فىىى .طىىى ول.ًلجىىىٓو ٕاىىى،.ًل  نىىىي،.ًل ىىىول .فىىى .ًلج او " ج
ة الَْميم الجامْي. ن.ًأل وٓي  " ..31-46(ن.01).2المجمة الْربية لهمان جَو

ًٕهي،.خنيىىىن). ل  نو ىىىوَ."هتىىىٕ.ًل ًو ىىىن.ًلايصيىىى،. نىىى.. فىىىومٍ.وفو نيىىى،. ٜىىى،.ً،(..7100ٓاوغيىىى،ن. ل ىىىٓن.ًول ىىى ٓين.هاىىى
ٕ وَ.ًل أ يل ٕٓ يى،".-ًل لو اي،.ف .ش ٕ وَ.ًل أ يل.ًأل ًٕ ،. لنيني،.ف .ش جو  ى،.مجمكة اإلَارة واالقَاكاَ، ..ٓ

ٕٓل.43.-27(ن.61ًل ٓٓ)   ول.ًألهني،ن .ن.ًأل

هتىىىٕ. ٛايىىى . ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،. نىىى.. ل ىىىيل.فو نيىىى،.و فىىىومٍ.ًل ىىىٓ ي .،(.."7106ًلشىىى ٛ ن.هي ىىىل. ل ىىىٓ)
ٕٓ ىى ًلىىًٓخن .فىى .  نيىى،.مجمككة الجامْككة اإلسككالمية لمَراسككات االقَاككاَية واإلَاريككة، "..ًلقٛىىوٝ.ًلوىى و  .ًأل

ٕي،ن.جو  ،.ًلانقوم.ًل ٛايقي،ن. ٕٓل.072.-66(ن.70).0ًل نو،.ًرًٓ    ن.ًأل

ًٕهي،.هل ٓ) ٕو ي،.ف . ٛىويٕ.ًل ٜىو،.ًل لو ىا .،(..0654ًلو يٓين.ىا "ً  خًٓ،. ٜ،.ًل  نو وَ.ًل لو اي،.ًورل  
ًَٕ"لن ٕايىىى،.ًل  لىىىٍٓن.مجمكككة الْمكككوم اإلَاريكككة والسياسكككية. ن.قٛىىىوٝ.ًلل ىىىو  .آولىىى،.ًر ىىىو ًَٕ.ًل  جو  ىىى،.ًر ىىىو

..36ن.6ًٙل ٓٓ

ٕين.هل ىىٓ.) ن. نيىى،.ًللقىىو .مجمككة الْمككوم اإلنسككانية".."ٛاي ىى،.وهه يىى،. ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.ًل لو ىىاي،،(..7110ل  ىىو
ٍٕن.ًل ٓٓ. ًٖصٕ.35.-26ًألونن.ًول نو،.ًر  ووٓي،ن.جو  ،. ل ٓ.خيطٕ.ا   .ن.ًلج

ًٖي ىى،ن.هل ىىٓ.وىىول .) ًَٕ.فىى .ًل و  ىىوَ.ًلل و يىى،،(..7116ًلا ًٕ . ٜىىو،.ًل  نو ىىوَ.فىى .ً خىىؤ.ًلقىى ًٕ ىى،..-"ٕٓو ٓ
ٕاىىٓ  نيىىى،.مجمككة جامْككة َمشككق لمْمككوم االقَاككاَية والقانونيككة، ".. يًٓ يىى،.فىى .ًل و  ىىوَ.ًل و ىى،.ل لوفٜىى،.ً

.ٕ٘ ٕي،ن.جو  ،.ج ٕٓلن..-ًألهني،ًر  ووٓ.ًول نو،.ًرًٓ ..415-646(ن.0).72ًأل

ًٕهي،.) ًٕ يجي،"،(.."7116 يٓ،ن.ىا ًَٕ.ًر ى  ًٕ ٕ،.فى .ً خىؤ.ًلقى و ٍٕ.ف . ٜو،.ًل  نو ىوَ.ًل لو ىا .ٓو ..ًل ًو ن.ًل وت
ن.227.-272(ن.0).72 نيى،.ًر  وىوٓن.جو  ى،.ٓ شى ن.مجمة جامْة َمشق لمْموم االقَااَية والقانونيكة، 

ٕيو. . و

مرات:النَوات و ال  - ت  مَؤ
ًٕ .ًليو  ى و.   ىٓس.ًلي  يى،ن.ًلجو  ىوَ.فى .ًل ن ى .ًلالىُ(..،7112) آ،.ه يل.ًلل ي  ن ٕطىي،.لىألو . ن ىن،.ًل 
 ٕ  اإلقميميككة الْمميككة لمجنككة اليالككث االجَمككاع فككي المقَمككة األوراق..ًول  ويىىن(.ًولا يىى،.ًل  ٜىىي،:.)هالىىوُ.06و
ٕي،ن.ن7112. ا  إ.06-07..الْربية الَول .. وٕ.ًر   ٓ

( ٕ ل ن. طونن.وج نن. ل ٓو ٕفو  ن.خنينن.ًول . ن..خوىوصٙ.ًل  نو ىوَ.،(..7116ًل "هتٕ.ً  خًٓ،.ًللو ٌو
ٕيل ًٕ ىى،.لولى،. ىىو .  ىول.ًل ىىول .-ًل لو ىاي،. ىىل.وجاى،. ٜىىٕ.ًل  ى ت  مر الْممككي "..ٓ ب كث مقككَم إلكك  المككَؤ

ٕ وم.ًلخوو،ن.الَولي السابع لكمية االقَااَ والْموم اإلَارية.  ٕٓل.جو  ،.ًلٖ .ًأل

( ٕٗ.7116ٕ وطىىهن. ىىول،. ىىٚو .." لىىو.  ىىوييٕ.  قٓ ىى،.لن  نىىي،.ًلا ٓ ىى .فىى .ًلجو  ىىوَ.ًلي  يىى،"(..60-61ن. ىىو
مر الهنَسي الياني.  ٕي،.ًلي  ي،.وقائع المَؤ . ني،.ًلا ٓ ،ن.جو  ،. ٓلن.ًلج او
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ٕي..) ٕين.و. اىًٓلقوٕٓن.هىًو .ًلجو  ى،.لن  ىوه ،.فى .ًلا ىوم..،(. ًٓخنى،.ا  ىًول:07/0/7102 و ٕن.هًو  ف يىن.ٕٓو
ٕفى .لن ج  ىىب وقككائع الممَقكك  الككَولي: أنظمككة االبَكككار والككَور الجَيككَ لمجامْككات نظككم االبَكككار الجامْككة ..ًل  

ٕيجن..-واإلقمككيم  ِٕ. ىى ٕي ىى ول.. نيىى،.ًل نىىو،.ًر  وىىوٓي،ن.جو  ىى،.اىى ًٕ.ا ٌٕ.ى جن ىى ٕيج.وجو  ىى،.غىى ِٕ. ىى جو  ىى،.اىى
ًٖصٕ... ل ين. نل. ًٕاٛ:. ل.pdfًلج .ًل

.http://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/264. 

ٕجيلن.ل ىىيل. ىىول،) ٍ.ًل  نىىي،.فىى .ليايىىو.)ًل لىىٓيوَ،ن.ه  ىىوإ(..7103 ىى ٕ ىىٖ.ًلىىٛو  .لطىى ول.جىىٓو ٕٙ(..-"ًل  ًولفىى
ة الَْمكيم الْكالي."..7104-7113خ ن.ًل ىٍٓ. ىل. مر الْربكي الكَولي السكاَس لهكمان جكَو  ًلج  يى،.المكَؤ

ًٕانٗ ٍ.ًول  يٖ.ف .ًل  ني،ن.ٛ .ليايو..-ًلنياي،.لنجٓو

ًَٕ.ن.ه  ىىىوإ(.."7103 ل ىىىٓن. اىىىًٓلنٛيل. وىىىن ) ٕصي ىىىي،.لنجو  ىىىوَ.ًلي  يىىى،.فىىى .طىىىوم.ًل وشىىى ًَٕ.ًألًٓم.ًل  وشىىى
ة الَْمككيم الْككالي. ..ًر ني يىى،.ًول ول يىى،" مر الْربككي الككَولي السككاَس لهككمان جككَو ٕيىى،ن.المككَؤ  نيىى،.ًل نىىو،.ًرًٓ

.ًول   ولوجيون.ًلي ل.جو  ،.ًل نو،.

ًٕيىىىٕ(..".01-3،ن.7114ه لىىى ن.ل ىىىيل. وىىىٛف.) نكككَوة الكككَعم . وىىى ي،.و قيىىىي،. ٜىىى،.ًل  نو ىىىوَ.ًل لو ىىىاي،".فا
 نيى،.وورشة عمل)أمن ونظم المْمومكات(.  -المؤسسي والمْموماَي لْمل المراكز االسَراَيجية في ال كومة

ٍٕن.جو  ،.  وٍ.ًل ويٗن. وٕ.  ًل جو

ًٕٕ ىىىىوف إ(...76.-72،ن.7114ه لىىىى ن.ل ىىىىيل. وىىىىٛف.) نككككَوة ".." ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًلا  يىىىى،.ٓو ىىىى،.ً خىىىىؤ.ًلقىىىى
ٍٕن.جو  ،.  وٍ.ًل ويٗن. وٕ.الخَمات البنكية اإللكَرونية الشاممة)رؤية مسَقبمية(.  . ني،.ًل جو

 الرسا ل العلمٌة: - ث

ًٕهي  ن. وٓيى،)ى َراسة  الة  -"َور الجامْة في َنمية راس المال البشري لَ قيق الَنمية المسََامة،(..7106ا
ٍٕ.. ني،.ًل نو،جامْة المسيمة".  ٕيى،ن.  ى،..ٕ ول،. وج  يٕ.غيٕ.  شو ًر  ووٓي،.و نىو،.ًل  ىييٕ.ًول نىو،.ًل جو
ٕلوَ. اوٗ.ًل نو،.ًر  ووٓي،ن ًٖصٕ..ن0- ٛيل.-جو  ،.ف .ًلج

ًٕون. ل ىىىٓ) ن.هىىى "َور النظكككام المْمومكككات الم اسكككبية فكككي اَخكككاذ القكككرار َراسكككة  الكككة مؤسسكككة ،(..7102ه ىىىٕو
ٕيىى،.و نىىو،.ًل  ىىييٕ.اككناعات الكوابككل بسكككرة". ن.  ىى،.ًل نىىو،.الىىُ. وج ىى يٕ.. نيىى،.ًل نىىو،.ًر  وىىوٓي،.ًول جو

ٕي،ن ٍٕن.-جو  ،. ل ٓ.خيطٕ.ًل جو ًٖصٕ..ا   .ًلج

( ة مخرجكككات النظكككام "َور نظكككم المْمومكككات الم اسكككبي،(..7102ًل  ىىىٕن. ل ىىىٓ.  وىىىٕو ة الم وسكككبة عمككك  جكككَو
ٍٕنالم اسبي لشركات الَامين الَْكاوني".  ٕ،.. نيى،.ًل جىو .  ى،.ًل لو ىا،.ًول  ويىنن.ٕ ىول،. وج ى يٕ.غيىٕ.  شىو

ٍٖن..–ًلجو  ،.ًر   ي، .فن ٛيل.غ

(. ٕ األهميكة مَى فاعمية نظم المْمومات الم اسبية في الماارف الَجاريكة الْراقيكة ،(.."7101جنن.ىٓ ول.ٛىو
ٍٕ..مكككن وجهكككة نظكككر اإلَارة ٕ ىىىول،. وج ىىى يٕ.غيىىىٕ.  شىىىو ٕ ..نن. نيىىى،.ًأل  ىىىونن.  ىىى،.ًل لو ىىىا،".. جو  ىىى،.ًلشىىى

 ًألو ٛ.
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"َور نظم المْمومات الم اسبية الم وسبة في َ قيق فاعمية الرقابة الَاخمية  ،(.7100ًلجويفنن.ًل ٓ. ى  ،)
نيككة" ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.فككي الماككارف اإلسككالمية األَر ٍٕ.. نيىى،.ًأل  ىىونن.  ىى،.ًل لو ىىا،.. جو  ىى،..ن  شىىو

ٕ .ًألو ٛ  .ًلش

"َور نظكام المْمومكات الم اسكبي فكي َ قيكق فْاليكة الرقابكة الَاخميكة لممؤسسكة ،(..7102اولوي ن. آًلاو ىٛ)
ٕ،..ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.بككدَرار".  soralchinَراسككة  الككة المؤسسككة البَروليككة لمَكريككر  –البَروليككة    شىىو

ٕيىىى،.و نىىىو،.ًل  ىىىييٕن.  ىىى،.ًل نىىىو،.ًر  وىىىوٓي، نيىىى،. ٕ نىىى،.نًل نىىىو،.ًر  وىىىوٓي،.ًول جو ٕاىىىوّ.و ن.جو  ىىى،. ووىىىٓي. 
ًٖصٕ ..ًلج

"َ ميل الْوامكل المكؤيرة عمك  كفكاءة وفاعميكة نظكم المْمومكات الم اسكبية ،(..7117خٛوٌن. آًل ووٕ. آً )
نية".  ٕ،.. نيفي البنوك الَجارية األَر ٕيى،ن.  ى،.ًل لو ىا،ٕ ول،. وج  يٕ.غيٕ.  شو جو  ى،.نن..ن،.ًل نىو،.ًرًٓ

ٕٓلًلايَ ..ن.ًأل

ة البيانكات الماليكة فكي قطكاع  ،(.7116ًلًٓي،ن.  ٕٔ.يلي.) "اير اسكَخَام نظكم المْمومكات الم اسكبية عمك  جكَو
ٕ،.. نيىىى،.َراسكككة ميَانيكككة".  -الخكككَمات فكككي قطكككاع غكككزة ٍٕن.  ىىى،.ًل لو ىىىا،.ٕ ىىىول،. وج ىىى يٕ.غيىىىٕ.  شىىىو ًل جىىىو

ٍٖ.–ًلجو  ،.ًر   ي،.نًول  وين ..ن.فن ٛيلغ

ٕشيٓين.تو ٕ. آً ) "مكَى قكَرة أنظمكة المْمومكات الم اسكبية الم وسكبة عمك  الَوافكق مكع قواعكَ  ،(.7107ًل
َراسة ميَانية فكي الشكركات المسكاهمة الْامكة  -اإلفااح والقياس المَْمقة بالقيمة الْاَلة لألَوات المالية

ٍٕ.. ني،.ًأل  ونن.  ،.ًل لو ا،ٕ ول،. وج  يٕ.غيٕ.الكويَية".  ٕ .ًألو ٛ.ن  شو ..جو  ،.ًلش

ٕو ،) ور  فكي َسكيير المؤسسكة االقَاكاَية َراسكة  الكة ،(..7107 وفيولن.او.ف "نظام المْمومات الم اسبي َو
ٕ،.. نيىى،.ًل نىىو،.ًر  وىىوٓي،.و نىىو،.ًل  ىىييٕن.  ىى،.مجمككع اينككاجوك فككرع الطككاهير".  ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.  شىىو

ٕي.نيٕ نو،.ًل  ي ًٖصٕ   ٛي ،.-جو  ،.   و ...ن.ًلج

ٕيىىى،.شىىى اول.) ٕيلن.ل َراسكككة َطبيقيكككة عمككك   –"مخكككاطر نظكككم المْمومكككات الم اسكككبية اإللكَرونيكككة ،(.7113ًلشىىى
ٍٕن.  ىى،.ًل لو ىىا،.ًول  ويىىن.الماككارف الْاممككة فككي قطككاع غككزة". ٍٕ.. نيىى،.ًل جىىو .نٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.  شىىو

ٍٖ.–ًلجو  ،.ًر   ي،  .ن.فن ٛيلغ

ٍٕن. اوا ىىى،) َراسكككة  –"َور نظكككم المْمومكككات الم اسكككبية فكككي َ سكككين عمميكككة الَكككَقيق الكككَاخمي ،(..7103شىىىا
ٕي،.و نو،.ًل  ىييٕن..بسكرة". TIFIBمؤسسة النسيج والَجهيز  الُ. وج  يٕ.. ني،.ًل نو،.ًر  ووٓي،.ًول جو

ٍٕن.-جو  ،. ل ٓ.خيطٕ.  ،. نو،.ًل  ييٕن ًٖصٕ..ا   .ًلج

ٕاىى ) "َور الَْمككيم الْككالي فككي َنميككة المجَمككع الم مككي َراسككة َ ميميككة الَجاهككات القيككاَات ،(..7104وىىاوّن.غ
ٕ،.. نيى،.ًل نىو،.ًر  ىو ي،.ًورج  و يى،ن.اإلَارية في جامْة م مَ خيهر بسكرة".  ًٕ،.غيىٕ.  شىو ٕول،.ٓ  ىو هٛ

ٍٕ.ن  ،.ًل نو،.ًرج  و ي، ًٖصٕجو  ،. ل ٓ.خيطٕ.ا   ..ن.ًلج

ة نظككم المْمومككات الم اسككبية ،(..7102 ىىوٓنن. خنىىوف . ل ىىٓ) "انْكاسككات النظككام الم اسككبي المككالي عمكك  جككَو
ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ..ورقمككة(". –َراسككة  الككة مؤسسككة سككونمغاز)المَيرية الجهويككة –لممؤسسككة االقَاككاَية
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..،ٕ ٕي،.و نو،.ًل  ييٕن.  ى،. نىو،.ًل  ىييٕ  شو ًٕٓٗجو  ى،.ه ل ىٓ.اى.ن ني،.ًل نو،.ًر  ووٓي،.ًول جو ٍٕ.اىو  .نو 
ًٖصٕ ..ًلج

"مساهمة المراجْة الَاخمية في َقييم نظام المْمومكات الم اسكبي َراسكة  الكة ،(..7102 آًلاوٓين.ال.خنيفى،)
ٕيى،.و نىو،.ًل  ىييٕن.  ى،..".ENICABمؤسسة الكوابل بسكرة  الُ. وج ى يٕ.. نيى،.ًل نىو،.ًر  وىوٓي،.ًول جو

ٕي، ٍٕ.-جو  ،. ل ٓ.خيطٕ.نًل نو،.ًل جو ًٖصٕا   ..ن.ًلج

"مخكاطر اسكَخَام نظكم المْمومككات الم اسكبية الم وسكبة وايرهكا عمك  فاعميككة  ،(.7107ًل ايىٓين.فوٛ ى،. ىوج )
ن".  ٍٕ..عمميككة الَككَقيق فككي األَر ٕ ..ن نيىى،.ًأل  ىىونن.  ىى،.ًل لو ىىا،ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.  شىىو جو  ىى،.ًلشىى

.. ًٛألو.

ٖل.يو ل) ٕ  ن. و ة وايرهكا عمك  كفكاءة وفْاليكة بطاقكة "الخاائص النوعية لممْمومات الم اسبي.،(.7103ًل ج
ٍٕ.. نيىى،..َراسككة ميَانيككة عمكك  البنككوك الَجاريككة فككي فمسككطين". -األَاء المَككوازن ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.  شىىو

ٕي،ن.  ،.ًل لو ا،ن ٖهٕ.ًر  ووٓ.ًول نو،.ًرًٓ ٍٖن.-جو  ،.ًأل .فن ٛيل..غ

ٕي،. ل ٓ) "مَى َديير الْوامل البيئية والَنظيمية والسكموكية والَكنولوجيكة عمك  فاعميكة  ،(.7114فوطنن. آًل 
ٕ ىول،. وج ى يٕ.َراسكة ميَانيكة".  -نظم المْمومات الم اسبية لَى البنوك الَجارية في الجمهوريكة اليمنيكة

ٍٕ.ًل ون.ًوأل  ونن.  ،.ًل لو ا، ٕ،.. ني،.ىًٓ ٕٓلجو  ،.نن.ًلايَ.نغيٕ.  شو  .ن.ًأل

ن. ىىىىٓ  قيككككيم نظككككام المْمومككككات الم اسككككبية اإللكَرونيككككة فككككي الشككككركات  ،(.7114ول. ل ىىىىٓ.) ىىىىو ٓو "َراسككككة َو
ٍٕ..َراسكة َطبيقيكة عمك  الشكركات المسكاهمة فكي م افظكات غكزة".  -الفمسطينية ٕ ىول،. وج ى يٕ.غيىٕ.  شىو

ٍٕن.  ،.ًل لو ا،.ًول  وين ٍٖن.-ًلجو  ،.ًر   ي،.ن ني،.ًل جو  .فن ٛيل.غ

ًٕهي،ن.رفى ) ٕ ىوٌن.و.هاىى ة القككوائم الماليككة ،(..7102 وىٛف.ن.اىىو. "نظككام المْمومككات الم اسككبي وأيككر  عمكك  جككَو
ٍٕ.. نيى،.ًل نىو،.ًر  وىوٓي،.فرع البويرة".  -َراسة  الة مؤسسة اَااالت الجزائر ٕ ىول،. وج ى يٕ.غيىٕ.  شىو

ٕي،.و نو،.ًل  ييٕن.  ،. نو،.ًل ولي،.ًول لو ا، ٍٕ.- ل ٓ.هوللوِ.جو  ،.ن ن .نًول جو ًٖصًٕلاوي ..ن.ًلج

ٕين. نىىى . ىىىو ب.) "َور نظكككم المْمومكككات الم اسكككبية اإللكَرونيكككة فكككي َ سكككين قيكككاس مخكككاطر  ،(.7107ًل ٛيىىى
ٕ،.. نيى،.ًأل  ىونن.  ى،.ًل لو ىا،.َراسة ميَانية". -االئَمان في البنوك الكويَية .نٕ ول،. وج  يٕ.غيٕ.  شو

ٕ .ًألو ٛ ..جو  ،.ًلش

"َقيككيم مككَى كفككاءة نظككم المْمومككات الم اسككبية لككَى شككركات َوزيككع الوقككَو  ،(.7100ل،)هاىىو.هىىًٓلن. ىىوهٕ. ىىو
ٍٕن.  ىى،.ًل لو ىىا،نالْاممككة فككي قطككاع غككزة".  ٍٕ.. نيىى،.ًل جىىو .–ًلجو  ىى،.ًر ىى  ي،.ٕ ىىول،. وج ىى يٕ.غيىىٕ.  شىىو

ٍٖن .فن ٛيل..غ

 :مصادر أخرى  - ج

ٖ  ن.و آين. ووٕ. نى .) . َور الجامْات في َْزيكز مفكاهيم المسكؤولية االجَماعيكة ،(.."7100جوإن. ل ٓو
ٖهىٕ..–لَى طمبَهكا"  ٕ ى،.اىيل.جىو    .لنىًول.)ِ..،..ٝ(ن.وجو  ى،.ًأل ًٕ ى،. يًٓ يى،. قو ٍٖ.. ل يىن. نىل..–ٓ غى

pdf..:ًٕٛا .nassermahdi.pdf-www.qou.edu>arabic>dr ل.ًل
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ٍٕ.ًل  ني،.ًل ول .ًولالُ.ًل ن  .) ًٖ ٕي،.ًلي  ي،ن.و ."الَْميم الْالي في الجمهورية اليمنية.،(..7114ًلج او

ٕايىىى،.ًول  نىىىي،) ٍٕ.ًل  ًٖ ٕيىىى،.ًلي  يىىى،ن.و ٕيٕ.ًلىىىٛو  ("..7115ًلج او ٕيىىى،.ًلي  يىىى،)ًل ق .ًل  ني ىىى .فىىى .ًلج او ،(.."ًل ٛىىىٕو
مر الَولي لمَر  ..75.-72،ن. وف إ.7115ن.بية، جنيفمقَم لمَورة اليامنة واألربْين لممَؤ

ٕي،.ًلي  ي،.. ٕ ،.اىيل.ًلا ى .ًلىٓول .7101).َقرير  ول وهع الَْميم: الَ كَيات والفكرصًلج او ،(.. ٛاو ى،. شى 
ٕي،.ًلي  ي،. .ًولج او

ٕاي،.ًول  ني،) ٍٕ.ًل  ًٖ ٕي،.ًلي  ي،ن.و  الَقرير الوطني لمَْميم لمجميع في الجمهورية اليمنية". ،(.."7104ًلج او

الَ َيات الَي َواجه الَْميم الْالي في الجمهوريكة اليمنيكة الواقكع والرؤيكة ،(.."7112 ٛإن. ل ٓ.ال. ل ٓ.)
ٕي،.ًلي  ي،.المسَقبمية".  ٕي،ن.ًلج او ٕصو ،.ًلج او ٕ ٖ.ًلٛو  .لن  نو وَن. .ًل 

ٍٕ.ًل  ني،.ًل ول ) ًٖ ي،..و ٕاي،.ًل  ٓو ...الوظيفة اليالية لمجامْات"،(.."7104ًل  ن ،.ًل 

ٕيٕ.ًلٓوليىىى،.ًل  ىىىوييٕ. و  ىىى، ي،..إطكككار مفكككاهيم الَقريكككر المكككالي.،(..7103).ًل وليىىى،.لن قىىىو ٕج ىىى،.ًلايصىىى،.ًل ىىى ٓو  
.لن لو ايل.ًلقو و ييل.

ٕ ىىىىىى،.) ٍٕ.ًلشىىىىىىوول.ًلقو و يىىىىىى،.. ىىىىىىو ول. ًٖ ه  ىىىىىىوإ..04وىىىىىىليف،..قككككككانون الَْمككككككيم الْككككككالي.،..7101(.ل ىىىىىى ،.06و
ٕي،.ًلي  ي،.7101هغ ٛٗ..76(ن.04671ًل ٓٓ) .،..ًلج او

.
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  قالمال                                   

 .( قائمة بدسماء الم كمينٔمم ق رقم)
 .( َقرير المراجع المغوي باال ية الرسالةٕمم ق رقم)
 .االسَقااء األول ( قائمة ٖمم ق رقم)
 .قائمة االسَقااء اليانية (ٗمم ق رقم)
 .األسئمة الخااة بالمقابمة الشخاية مع الطالب( قائمة ٘مم ق رقم)

 قائمة األسئمة الخااة بالمقابمة الشخاية مع مشغمي النظم. (ٙمم ق رقم)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



 

 قائمة بدسماء الم كمين (ٔمم ق رقم)......................
 مكان الْمل/ الجامْة الَخاص المقب الْممي واالسم م
 مساعَ رئيس جامْة األنَلس -جامْة انْاء رياهيات ا. َ. عبَاهلل عباس مهَي الم زري  .ٔ
 رئيس جامْة الريان -جامْة  هرموت م اسبة بافقيرم مَ سْيَ ا. م. َ. سالم   .ٕ
 جامْة انْاء م اسبة ا. م. َ. عبَالممك إسماعيل  جر  .ٖ
 عميَ كمية َقنية المْمومات بجامْة األنَلس -جامْة انْاء َقنية مْمومات م. َ. فكري م مَ ا مَ عبَالجميلا.   .ٗ
 عميَ الَراسات الْميا بجامْة األنَلس -جامْة انْاء َقنية مْمومات ا. م. َ. ي ي  عبَالرزاق قطران  .٘
 جامْة عمران  م اسبة َ. ا مَ م مَ عمي البياهي  .ٙ
 عميَ كمية الْموم اإلَارية بجامْة األنَلس سابقاً  -جامْة عمران م اسبة خالَ المخالفيَ. رهوان عمي   .ٚ
 األكاَيمية الْربية لمْموم المالية والمارفية  م اسبة َ. عبَالغني ا مَ عبَاهلل َومان  .ٛ
 جامْة انْاء م اسبة  َ. عبَاهلل الطيب االح  .ٜ

 الْموم اإلَارية بجامْة األنَلسعميَ كمية  م اسبة َ. عمي م مَ هارب  جوري  .ٓٔ
 جامْة انْاء أ ااء َ. م مَ مفرح الْيسائي  .ٔٔ
 جامْة ال َيَة م اسبة َ. نجيب طاهر المخالفي  .ٕٔ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



 

 ( َقرير المراجع المغوي باال ية الرسالةٕمم ق رقم)              

               
 
 
 



 

.قائمة االسَقااء األول  (ٖ)مم ق رقم                   
 

                      الجمهورية اليمنية
 وزارة الَْميم الْالي والب ث الْممي

 جامْة األنَلس لمْموم والَقنية                   
 عماَة الَراسات الْميا

 كمية الْموم اإلَارية                 
........................................................................قسم الم اسبة 

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

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

...،ٕ .ًألْ./...................................ًل ل 

. لي،.ٛيا،.وا ٓ............................

.

 عن نظم المْمومات الم اسبية الموهوع: اسَبيان......................

ٕجى،. ًٕ ى،. ن يى،.ر ى   ون.ًللوىون. نى..ٓ ٖم. ىل.ٓ هطب.ايل.هيٓي ،.هىًٔ.ًر ى ايولن.وهىو.جى
ٕل. نىى.:. المشكككالت الَككي َ ككَ مككن ًل وج ىى يٕ.فىى .ًل لو ىىا،..وياىىٓل.هىىًٔ.ًر ىى ايول.ىلىى..ًل  ىى

ميكة الْاممكة فكي فاعمية نظم المْمومات الم اسكبية اإللكَرونيكة المسكَخَمة لكَى الجامْكات األه
...اليمن. 

ٍٕ.)......(.فى .ًل  ىول.ًلىٔي. لى .اوطىب.ىشىو ٕ،.اورجوا،. ن..هًٔ.ًر  ايولن.ٔو ٕجو.   ،.ًل   لًٔ.ه

ًٕ ىىى،ن.فىىىإ  .ن ىىىن.ىل.  ىىىول. ًٕ،.ل ىىىو.رجواىىىو  ،. ىىىل. ىىىأتيٕ. نىىى..  ىىىوصج.هىىىٔ،.ًلٓ ٕو ىىىه.  و ىىىاو،..و ٜىىى  
ٕي.ًلٓ ىى،.فىى .ًخ يىىوٕ.ًرجواىىوَن.وهيطىىو،.هل. ىى ،.ًرجواىى،. لىى .ا لىى ٕ   ،.ف ولىى،.وا ىىومٍن.ٔو  نىى.. شىىو

ٕيى،. ًَٕ.هًٔ.ًر  ايول.. ن و،.هل.  وو  ،.   و.هو.ٓ ،.لن   ي،.ًولالُ.ًل ن  .ف .ًلج او ج يب.فق

ًٕٚ.ًلالُ.ًل ن  .فقٛ.. ٕي،ن.ولل.     ن.ىر.ألغ .ًلي  ي،..وهو ٓ.ل ،.األ.هٔ،.ًلايو وَ.   ول. 
.

ٖين.ًلش ٕ.ًور   ول............................................... ....ول ،.ج

ٌٕ. آًل ،. ن ولُاًل........................................................ .:. آًل



 

 القسم األول: البيانات الشخاية لممسَجيب )الخاائص الَيموغرافية(:
 يرج  الَكرم بوهع إشارة)        ( في المكان الذي َرا  مناسبًا: 

ٕهو................ٓانو،)....(...... ًل وهن.ًل ن   ٕسن.ًٔ  ًٕ،)....(......هخ )....(...... وج  يٕ)....(.....ٓ  و ٕيٗو  ا ولو

ٕفي،)....(....... ٜ،.  نو وَ. لو اي،)....(...................... ًل خوٙ.ًل ن   ٍٕ).....(.... ولي،.و و  لو ا،)....(...ىًٓ
ٕهو................. ٕسن.ًٔ   هخ

ٍٕ    ًوَ).....(..01  ًوَ)...(...........ه تٕ. ل..01ىل...2  ًوَ.)...(............ ل..2.ه ن. ل   ًوَ.ًلخا
يف،.ًللولي، ٕهو....................... ًلٜو ٕسن.ًٔ  ًٕجب.ًٓخن )....(........هخ   ٓيٕ. ول .)....(...... لو ٌ).....(..... 

.ًل ٜو،.ًل لو ا .  ٝو
 ًل   خٓ،.لٓي ،.لوليو،.

ٕ،.............................. و ي،.ًٔ  ). ٕ و ج.جوهٖن.ًٔ   (..................ا

 القسم الياني: مَغيرات )أسئمة( الَراسة:
 يرج  الَكرم بوهع إشارة)         ( في المكان الذي َرا  مناسبًا: 

ٕو يىىىى،. ٕصي ىىىىي،:. وجىىىىٓ. شىىىى  َ. لىىىىٓ. ىىىىل.فو نيىىىى،. ٜىىىى،.ًل  نو ىىىىوَ.ًل لو ىىىىاي،.ًرل   ٕطىىىىي،.ًل ًلف

ٕطىىيوَن.ًور ىى . ٕٝ.  اىىو. ىىٓٓ. ىىل.ًلف ًل  ىى خٓ ،.فىى .ًلجو  ىىوَ.ًألهنيىى،.ًل و نىى،.فىى .ًلىىي ل..وي فىى
ٕطي،: . ج و ،.ًأل صن،.ًلخوو،.ا ن.ف

موافق  ؟الم اسبية الفقرة األول : ماهي المشكالت المَْمقة بالبنية الَ َية لمجامْة الخااة بنظم المْمومات م
 بشَة

غير  موافق
 مَدكَ 

غير 
 موافق

موافق غير 
 بشَة

ٍٕ.ف .ًل و .ًل لن . .ٔ ٍٕن.وه . ل.ًلُٓ.ًل  وف ٍٖ.و  ًَٓ.  ٛو      .ي  خٓ،.ًل ٜو،.ًللول .هجا
ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل  .ي  خٓ او.ًل ٜو،يٖ.    .ٕ ٍٕ.ًللول .اول فومٍ.ًل ولي،ن.و..ًل لو ا .ًألجا ٓ 

. .ًأل ٛون.ًول شو ن.ااو.هت وم.ًل  ن.لُٓو
     

ٖ. .ٍٖ ٕ و ج.   و ٌ. ًووفوَ.ًألجا ًل  .ي  خٓ او.ًل ٜو،.ًللول . ب.ًل و ي،.ًل اوص .لنا
.ن.ا و.ي   .ا لقي .ً و.. فومٍ.    ه.لن ٜو،.ًل لو ا 

     

ل .ا و.ي  و ٌ. ب. .ٗ ٍٖ.ًول  ًَٓن.ٔو ي وفٕ.لن ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ًل ٓٓ.ًل وف . ل.ًألجا
.لج،. شوٛ.ًلجو  ،.

     

ايل..ًألًٓوَ.ًولو وصن.ًلخوو،.ا قن.ًلايو وَ.ًول  نو وَي وفٕ.لن ٜو،.ًل لو ا .ًللول . .٘
ٕ ،.ٓو ،.  و ا يل ًَٕ.ًل خ نف،.ا  ...ًأل  و،.ًورًٓ

     

ٕو ،.ًولقواني،.لن لٓيُ. .ٙ ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .اول      ب.ًألجا
.ًول ٛويٕ.

     

ٖل.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ي   ٓ. .ٚ ٕاوص .ل ..ر.ي أتٕ.اور قٛوٝ.ًل فوجئ.لن يوٕ. ن..خو  ا
ٕاوص . .ًل ا

     

ًٍٕللول .ًل لو ا .ًل ٜو،.  يٖ.ي .ٛ ..ا ٓ      .ًأل ٛون.ًول شو ن.ف .  نيوَ.ًر وون.لُٓو
ٍٖ.و  ًَٓ.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .خٓ ، .ٜ ٍٕٓ..ًلويو ،.ي وفٕ.ألجا ٕ ،.ًل و      . ل.ًلش

ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.   يٖ. .ٓٔ .او  وليل.ىو لاو خفوٚ.ًللول .ًل لو ا .ًألجا
.. او.ًولو َ.ًل    فٔ.ف .ٔل وويو 

     

 



 

موافق  ؟الخااة بنظم المْمومات الم اسبية الفقرة اليانية: ماهي المشكالت المَْمقة بالبرمجيات م
 بشَة

غير  موافق
 مَدكَ 

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشَة

ٍٕ.ف .ًل و .ًل لو ا ..ي  خٓ،.ًل ٜو، .ٔ ٍٕن.وه . ل.ًلُٓ.ًل  وف ٕ جيوَ.  ٛو ًللول .ا
 ًل لن .

.....

ٕ جيوَ.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . غٛ . وف،.ه شٛ،.ًلجو  ،. .ٕ ......ًلا
ٕ جيوَ.ًل  .ي  خٓ او.ًل ٜو،.ًللول .اول فومٍ.ًل ولي،ن..يٖ    .ٖ .ًلا ٍٕ.لُٓو ًأل ٛون.و ٓ

.ًول شو ن.ااو.هت وم.ًل  ن.
.....

ٕ جيوَ.   يٖ.ًل .ٗ .و.خولي،. ل.اأ او.ًل ٜو،.ًللول ..ًل   خٓ ،.ف ا .......ًألخٛوم.ًل و ي ي،ًل يٌو
ل. ن..لٓ،..، ل.خ ن. ن ًل لو ا .ًللول .ًل ٜو،..ىل.ي ،.ًلٓخون. .٘ . خٙ. ن. ٜو ٕٕو  

..  ،.  ا،وفقو،.لنو ليوَ.ًول  ووليوَ.ًل   ول،.ل
.....

ٕ واي،ًل لو ا .ي ط ل.ًل ٜو،. .ٙ ًٕ ج.ًل لق (.ًللول .ًأل وليٌ.ًل ًل  . ط ل.   ،.ًل وفي،)ا
ٕفٚ.ًل ٜو،.ىٓخون.ًلايو وَ.ًلخوٛص،.ًولغيٕ.ًل    ن،. .ًلايو وَ.ًل ٓخن،ن.ليُ.ي

.....

ٕ وا،.ًل  و ٍٓ)ًل   .ًرل يوٛ (.لنايو وَ.ًول  نو وَ.ي وفٕ.لن ٜو،.ًللول . .ٚ ًٕمًَ.ًل ......ىج
......لل وي،.ًلايو وَ.هت وم. قناو. إ.  ًوَ.ًر وون..ي وفٕ.لن ٜو،.ًللول .و وصن.ًأل ول.ًل وفي، .ٛ
ٕو وَ. .ٜ ......ي وفٕ.لن ٜو،.ًللول .و وصن.ًأل ول.ًل وفي،ن.لنل وي،. ل. خوٕٛ.ًلفي

ٕو ،.ًولقواني،.لن لٓيُ.ًول ٛويٕ. .ٓٔ ٕ جيوَ.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.ًللول .اول  ......    ب.ًلا
ٕ ،. ل.ًلويو ،.  وٕ.ًل لو ا .ًللول .لن ٜو،.ي وفٕ .ٔٔ ٕ جيوَ.  ٓ.ًلٛنٌ.ًل   ج،.ًلش .......لنا
.ًولو َ.ًولويو ،ن.ًرو ّن.  وليل.ًو خفوٚ.اور  ووٓي،.ًللول .ًل لو ا .ًل ٜو،.ي   ب .ٕٔ

..ٔل .ف .ًل    فٓ
.....

ٕ ،.ًل   ج،..او خفوًٚل ٜو،.ًللول ..يٖي   .ٖٔ ٕطاو.ًلش ٕ جيوًَل  وليل.ًرطوفي،.ًل  . ف .لنا
. قوان.خٓ وَ.ًل ل يل.ًل   قاني،.

.....

 

موافق  الفقرة اليالية: ماهي المشكالت المَْمقة بمشغمي النظام الم اسبي؟ م
 بشَة

غير  موافق
 مَدكَ

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشَة

ٍٕ. ل.لٓيا،.هشخوٙ.ًل لو ا .ًللول .ًل ٜو،.ا شغين.يقو،  .ٔ . ن..اًوجاو ا،.لنقيو،.يوهنا،. و.ًلخا
...وجه.ً  ن

     

ًٕٓ. ل.ًل وف .ًل ٓٓ.ًللول .لن ٜو،.ًل لو ا .ي وفٕ  .ٕ ل .ا شغينهن.يقو ول.ًلٔيل.ًألف .ا و.ٔو
..ًلجو  ،. شوٛ.لج،. ب.ي  و ٌ

     

ٍٕ. ن..لن.ًل شو ن.ًلف ي،.ًل لو ا .ًللول .يقو،.ا شغين.ًل ٜو،.  .ٖ .ًل  هشخوٙ.لٓيا،.ًلقٓ
ٕٚ ٍٕ..ًل ٜو،.لاو.ي   ٕهو..  ٓ اوش  .ٜاو

     

ٕ يٌ. خ ٙ. وٕٓ.ًلجو  ،.لٓس.ي وفٕ  .ٗ ٍٖ.وويو ،.ا  ل .ًول  ًَٓن.ًألجا .ًلخٓ وَ.ل قٓي،.ٔو
ٕشوٓي،.ًلف ي، ..ًل ٜو،.ل   خٓ  .ًور

     

ٕيٌ.   .٘       ًل ٜو،.ف .ًلجو  ،. ن..ً  خًٓ،.ًل ٜ،.ًل   لٓت،.و يفي،.ًل  و ن.  او..شغن ي ،. ٓ
 
 
 



 

 ة: ماهي المشكالت المَْمقة بالسياسات والموائح الَنظيمية المنظمة لْمل النظامرابْالفقرة ال م
 ؟الم اسبي

موافق 
 بشَة

غير  موافق
 مَدكَ

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشَة

وصل.ًول او،.ًوط .ٓلين.  ن.لٓس.ًلجو  ،.يوجٓ. .ٔ ي ط ل.ًلفون.ايل.ًلٜو
ٕ جيل( ..ف .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًل خ نف،) لو ايلن. ا

.....

ٖيب.ًلو ليوَ.ًول  ووليوَ.ل شغن .ًوط .ٓلين.  ن.لٓس.ًلجو  ،.يوجٓ. .ٕ ي ط ل. و
 .)ىٓخونن.  ولج،....ًل (ًل لو ا .ًل ٜو،

.....

ًٕ ج.ًل   لٓت،.ف .ًل ٜو،.ًل لو ا . ان.ًر  خًٓ،.ًلف ن .لاون.لن أ ٓ. ل. .ٖ ي ،.ًخ اوٕ.ًلا
ٕ او. ن..ًل  ن.آول.هي. شو ن... ٓ .

.....

ًٕ ج.ًل لو اي،ن.اآل.  وا  او. .ٗ ي ،.ًرل فوٜ.ا شول. فون،.لون.ًألخٛوم.ًل وج ،. ل.ًلا
ٖ ،.اشأ او. ًٕمًَ.ًل وليلي،.ًل  .ًو خؤ.ًرج

.....

٘. ٍٕ ًٕم. ا ،.ًرًٓ ٍٕ..ًل  ٓي َ.اإج ٕول.ًل غوي ًٕ ج.وفقو،.لنٜ ٕي،. ن..ًلا ٕو ......ًلط
ٕ ،. شغن .ًل ٜو،.ف .ىيجوٓ.لنون.ل ش  َ.ًل ٜ،. .ٙ ٍٕ.ا شو ...... ا ،.ًرًٓ
ٕياي،.ل شغن .ًل ٜ .ٚ ًٕ ج.ًل ٓ ًَٕ.ًولا ٍٕ.اش ن.    ٕ.ا قٓ.ًلٓو ،.ل و ي ا،.ا  وفب.و ا ،.ًرًٓ

.ًل ٜو،.و يفي،.ً  خًٓ،.
.....

ٕي،.ًل  نو وَ. .ٛ ٍٕ.ًللفوٜ. ن..  ٕو ٍٕ.ا و ي،. شغن .ًل ٜ،.اأه ي،.وط ...... ا ،.ًرًٓ
ٍٕ.ا قيي،.هًٓم. شغن .ًل ٜ،.ل  وفوٍ.ًلجوٓ.و  و ا،. .ٜ ......  ا،..(ًل ا نًل قوٕ) ا ،.ًرًٓ

ٍٖ.ًول  ًَٓ.ًل   خٓ ،.ف .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . .ٓٔ ٍٕ.اويو ،.ًألجا ٕي. ا ،.ًرًٓ ......اش ن.ٓو
ٕوو،. وليو،. .ٔٔ ٍٕ.ل  وفيٕ. ٛب.ًل يوٛي،.ل  و وَ.ًل ٜو،)ٛوا وَن.لولوَ. فو ي ن.ا آي.ًرًٓ

ٍٕ.لي   ٕ.ًل  ن. ٕٓ.  ٛن.ًل   خٓ ،. اوش  ...ًل (ن.اليُ.ي ،.ً  آًلاو.ا ج
.....

ٍٖن. .ٕٔ ٍٕ.اش ن.    ٕ.ا ٛويٕ.و لٓيُ.  و وَ.ًل ٜو،.ًل لو ا )ًألجا ٕ جيوَن. ا ،.ًرًٓ ًلا
ٕفب. فوم او.وجٓو او. ٕ واي،(.ل .ًوألًٓوَ.ًل

.....

                                  
موافق  ة: ما مَى فاعمية النظام الم اسبي المسَخَم لَيكم  اليًا؟خامسالفقرة ال م

 بشَة
غير  موافق

 مَدكَ
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشَة

ٕ ،.ًل لو ا .ي   ب.ًل ٜو،.  .ٔ      .ًر  جوا،.  ٓ.ىٓخون.ًلايو وَ.ًللول .ا 
ٕجوٝ.ًلايو وَ.ًول  نو وَ..ًل لو ا يلق .ًل ٜو،. .ٕ ٕ ،.ف .ً   ٕج،. ولي،. ل.ًل       .ًللول .ٓ
ٕ ،.ف .  ولج،.ًلايو وَ..ًل لو ا يلق .ًل ٜو،. .ٖ ٕج،. ولي،. ل.ًل       .ًللول .ٓ
ًٕلن.ف . وف،.ًألخٛوم(ًل لو ا .ًللول .  نو وَ.ٓ يق،)خولي،. ل..ًل ٜو،.يوفٕ .ٗ .ًل 

.ًل لو اي،.
     

ًٕلن.ًل  ن.ل  ب..ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.ًل ٜو، .٘ ٖيب.  ٕف،.و و   نو وَ.  و ٓ.ف .فا،.و  
.ًَٖ .ًألخٛوم.ًول جوو

     

ٕجي،.ًل لو ا .يوفٕ.ًل ٜو،. .ٙ ٕ وا،.ًلًٓخني،.ًولخو ًللول .  نو وَ. وان،.لن لق .او وصن.ًل
 .وي ٕ.ا اول،

     

ًٕفوَ.ًل لو ا .ًللول . فيٓ.ًل  نو وَ.ًل  .ي  جاو.ًل ٜو،. .ٚ ف .ً  شول.ًألخٛوم.ًور ل
.و لنين.ه اوااو.

     



 

ٕ اٛ.ًل ٜو،. .ٛ ٕس.ًل   خٓ ،.ًل لو ا .ي ًلجو  ،.ا و..لٓسًللول . ب. ٜ،.ًل  نو وَ.ًألخ
.يلق .ًل  و ن.في و.اي او.

     

ٕٓ.اولًللول .ًل لو ا .ًل ٜو،.ي   ب. .ٜ      . ن..ًل  و ن. ب.ً تٕ. ل.  نه.ًول لوين.في و.اي او..ٍق
ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. وفيٕ. ًوص،. ولي،.  ٓل،.اوتٕ.ًل غيٕ.ف .   وس. .ٓٔ

.ًأل  وٕ)ًل طخ،(.
     

ٕجوَ) ًوص،. لنيني،ن. .ٔٔ ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. وفيٕ.هش ون.ىطوفي،. ل.ًل خ
ٕ و،. .ايو ي،(.جًٓون.ىلووصي،ن.

     

     .ي   ب.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .اور  ووٓي،)  وف ه.ً إ. ل.  وليفه(. .ٕٔ
وصفه.ًل لو ا .ي  يٖ.ًل ٜو،. .ٖٔ ن.و اول،.ًل  ن،.ًور  خًٓ،.ٓول.ًألخ ن.اٜو ًللول .اولوطّو

ٕصي ي،. .ًل
     

ٕف،.ا و ي،.ًللول .ًل وتي .ًل وف .ًلٔي.ي فن.ل شغن.ًل ٜو،.ًل لو ا .ي وفٕ.لن ٜو،. .ٗٔ ًل  
. .ًل ش  َ.ًل  . ٓ.يووٓفاون.و يفي،. ج ٌ.لٓوتاون.و يفي،.ًل غنٌ. نياو.  ٓ.ًللُٓو

...  

ٕي،(.ًل  . .٘ٔ ي  ٛيب.ًل ٜو،.ًللول .هل.يٜإ. ن..شوشو ه. ًوص،.ًل  ني وَ)خٓ ،.ًل  و ٍٓ.ًلفو
.  و ٓ.ًل   خٓ،. ن..ً    ون.ًل ٜو،.

...  

ٕٚ.ًل لو ا .ي  يٖ. و ي،.شوشوَ.ًل ٜو،. .ٙٔ  . ٕ ًللول .اولجؤاي،. ل.ليُ.ًأللًول.ٛو
ًٕل،.ل   خٓ  .ًل ٜو،. .ًلايو وَن.فا . وفٕ.ًل

...  

  .....اولقاون.لٓس.ًل و نيل.فيه..و،.لوليًل لو ا .ًل   خٓ،.لٓي ،.ي   ب.ًل ٜو،. .ٚٔ
 انَه  مع خالص الشكر والَقَير                                                            

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



 

.قائمة االسَقااء اليانية (ٗ)مم ق رقم                   
         .

 الجمهورية اليمنية
 وزارة الَْميم الْالي والب ث الْممي

 جامْة األنَلس لمْموم والَقنية                   
 عماَة الَراسات الْميا

 كمية الْموم اإلَارية                 
........................................................................قسم الم اسبة 

.

.

.
...........،ٕ .ًألْ./...................................ًل ل 

.
. لي،.ٛيا،.وا ٓ............................

.
.. عن نظم المْمومات الم اسبية اسَبيان الموهوع:..............

ٕجى،. ًٕ ى،. ن يى،.ر ى   ون.ًللوىون. نى..ٓ ٖم. ىل.ٓ هطب.ايل.هيٓي ،.هىًٔ.ًر ى ايولن.وهىو.جى
ٕل. نى.:.ًل وج  يٕ.ف .ًل لو ا،.. مَى فاعميكة نظكم المْمومكات ويآل.هًٔ.ًر  ايول.ىل..ًل  

...مة في اليمن. الم اسبية اإللكَرونية المسَخَمة في الجامْات األهمية الْام
ٍٕ.)......(.فى .ًل  ىول.ًلىٔي. لى .اوطىب.ىشىو ٕ،.اورجوا،. ن..هًٔ.ًر  ايولن.ٔو ٕجو.   ،.ًل   لًٔ.ه
ًٕ ىىى،ن.فىىىإ  .ن ىىىن.ىل.  ىىىول. ًٕ،.ل ىىىو.رجواىىىو  ،. ىىىل. ىىىأتيٕ. نىىى..  ىىىوصج.هىىىٔ،.ًلٓ ٕو ىىىه.  و ىىىاو،..و ٜىىى  

ٕي.ًلٓ ىى،.فىى .ًخ يىىوٕ.ًرجواىىوَن.وهيطىى لىى .ا لىى ٕ   ،.ف ولىى،.وا ىىومٍن.ٔو و،.هل. ىى ،.ًرجواىى،. نىى.. شىىو
ٕيى،. ًَٕ.هًٔ.ًر  ايول.. ن و،.هل.  وو  ،.   و.هو.ٓ ،.لن   ي،.ًولالُ.ًل ن  .ف .ًلج او ج يب.فق
ًٕٚ.ًلالُ.ًل ن  .فقٛ.. ٕي،ن.ولل.     ن.ىر.ألغ .ًلي  ي،..وهو ٓ.ل ،.األ.هٔ،.ًلايو وَ.   ول. 

.
.........................
ٖين.ًلش ٕ.ًور   ول...................... .ول ،.ج

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

ٌٕ. آًل ،. ن .ولُاًل...................................................... .:. آًل



 

 لخاائص الَيموغرافية(:القسم األول: البيانات الشخاية لممسَجيب )ا
 يرج  الَكرم بوهع إشارة)        ( في المكان الذي َرا  مناسبًا: 

 إَارة عميا)     (.                          إَارة وسط )     (.                المسَوى اإلَاري

 سنوات)     (. ٓٔأكير من     سنوات)   (.       ٓٔإل   ٘سنوات )   (.           من  ٘أقل من  سنوات الخبرة

نكككككوع النظكككككام الم اسكككككبي 
 المسَخَم لَيكم  الياً 

 َاميم ذاَي)    (.                 برنامج جاهز، اذكر  ..........................

 القسم الياني: مَغيرات )أسئمة( الَراسة:
 يرج  الَكرم بوهع إشارة)         ( في المكان الذي َرا  مناسبًا: 

موافككق  النظام الم اسبي المسَخَم لَيكم  اليًا؟ : ما مَى فاعميةخامسةالفقرة ال
 بشَة

غيككككككككر  موافق
 مَدكَ

غيكككككككككككككر 
 موافق

غير موافق 
 بشَة

ٖ ،.ل  ني،.ًل خٛيٛ. (0      .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل 
ٕ وا،... (7 ٖ ،.ل  ني،.ًل      .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل 
ٖ ،.ل قيي،.ًألًٓم. (6      .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل 
4) .ًَٕ ًٕ ٖ ،.لٓ ،.و ل يل.ً خؤ.ًلق      .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل 
ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل  . وتٕ. ن.. نو ه)ًل  ص ،(ن. (2

.ل   ي ه. ل.ًخ يوٕ.ًفطن.آين. ل.ًلآًصن.ًل  ول،.
     

     .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ.ٓ يق،)خولي،. ل.ًألخٛوم(. (3
     .ووٓ ،.ف .ًل  ايٕ.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ. (4
ٕ وا،.ًلًٓخني،.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ. (5  وان،.لن لق .او وصن.ًل

ٕجي،.ا اول، .....وي ٕ.ًولخو
     

     .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ.ليوٓي،)خولي،. ل.ًل ليٖ(. (6
     .  نو وَ.ًوطل،) فاو ،.لن   خٓ،(.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،. (01
ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.ًل  نو وَ.ًل  .  و ٓ،. ن..ًل  او.اوأللًُٓ. (00

.ًل ولي،.ًل   قاني،.
     

ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.ًل  نو وَ.ًل  . فيٓ.ًل   خٓ،.ف . أ يٓ.و ولي .ًل و  وَ. (07
.ًل واق،.

     

ٕ ،.ًل ٜو،.ًل لو ا . (06      .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ. وان،.لن قو
ًٕ وٍ.ًأله ي،.ًل  اي،.ف .ًرفووّ) ط يل.ًلقًوص،. (04 ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. 

.ًل ولي،.اول  نو وَ.ًل ا ،.فقٛ(.
     

     .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.لن   خٓ،.  نو وَ.شو ن،. ل. وف،.ه شٛ،.ًلجو  ،. (02
ٕيٕ.ًولقًوص،.ًل ولي،ن.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. (03  وفيٕ.   ويوَ. خ نف،. ل.ًل قو

.و َ.ًللوج،.ىلياو.
     

     .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .يوفٕ.ًل يوجوَ.ًل   خٓ يل. ل.ًل  نو وَ.ا اول،.وي ٕ. (04
ٕ ،.ف . ووين.ًل  نو وَ.ىل...يلق .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول  (05 ٕج،. ولي،. ل.ًل  ٓ     



 

.   خٓ ياو.
ٕجوَ) ًوص،. لنيني،ن. (06 ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. وفيٕ.هش ون.ىطوفي،. ل.ًل خ

ٕ و،.ايو ي،(. .جًٓون.ىلووصي،ن.
     

ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول . وٕٓ. ن.. وفيٕ. ًوص،. ولي،.  ٓل،.اوتٕ.ًل غيٕ.ف .   وس. (71
.ًأل  وٕ)ًل طخ،(..

     

ٕي،.ًل  نو وَ. (70 ٕج،. ولي،.ف .ًللفوٜ. ن..ه ل.و       .يلق .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ٓ
ٕٓ.ًلجو  ،. (77      .ي وه،.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ف . ل يل.ً  خًٓ،. ًو
ٕ ،.ًر وورَ.ًٓخن.ًلجو  ،.ي وه،. (76      .ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ف . ل يل.و  شيٛ.ل
     .ي وه،.ًل ٜو،.ًل لو ا .ًللول .ف . لقي .ههًٓل.ًلجو  ،. (74

.ً  ا.. ب.خولٙ.ًلش ٕ.ًول قٓيٕ.......................................
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األسئمة الخااة بالمقابمة الشخاية مع الطالبقائمة  (٘مم ق رقم)            
المسَوى الَراسي ال الي 

 لمطالب
           (.  مسَوى يالث)                     ى ياني)   (. مسَو             (.    مسَوى أول)

 (. مسَوى خامس)                 (.ابع)  مسَوى ر         
 المال ظات غير مَدكَ غير موافق موافق الفقرات  م

     هل يَوفر لَى الجامْة الََْ الكافي من موظفي الَ ايل؟ 1

     هل َسَطيع أن َسََ ما عميك من رسوم لمجامْة بسرعة عالية؟ 2

     هل َ ال عم  سنَ قبض في ذلك بنفس السرعة؟ 3

لمجامْكة بسكرعة عاليكة هل َسَطيع أن َسََ ما عميك من رسكوم  4
 في أيام االمَ انات؟

    

هكككل َسكككَطيع أن َسَفسكككر عكككن  سكككابك الخكككاص لكككَى الجامْكككة  5
 بسرعة عالية؟

    

     هل َسَطيع أن َ ال عم  كشف  ساب بذلك بنفس السرعة؟ 6

هل ََمَع المْمومات الَي َ ال عميها بالَقة الْالية والخمو من  7
 األخطاء؟

    

مشغمي النظام الم اسبي باألسموب الراقي فكي الَْامكل هل يَ م   8
 مع الطالب؟

    

هكككل ي ظككك  الطكككالب باالهَمكككام الككككافي مكككن قبكككل مشكككغمي النظكككام  9
 الم اسبي؟

    

هككككل يككككَم إجككككراء المْككككامالت الماليككككة بشكككككل عككككام فككككي الجامْككككة  10
 )الَخفيهات، الْموالت، وغيرها( بسهولة ويسر؟

    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



 

.األسئمة الخااة بالمقابمة الشخاية مع مشغمي النظمقائمة .(ٙرقم)مم ق   
 ................َكَورا )    (.     أخرى َبموم)    (.     بكالوريوس)    (.     ماجسَير)    (.    المؤهل الْممي

 الَخاص الْممي
م اسبية)    (.                     م اسبة)    (.  إَارة)     (.   مالية ومارفية)    (.      نظم مْمومات 

 أخرى، اذكرها.................
 سنوات)     (. ٓٔسنوات)   (.          أكير من  ٓٔإل   ٘سنوات )   (.           من  ٘أقل من  في النظم سنوات الخبرة

 أربع سنوات)    (.  خمس سنوات فدكير)    (.سنة فدقل)    (.   سنَان)    (.   يالث سنوات)    (.    فَرة عممك في الجامْة
 مَير مالي )    (.     م اسب)     (.    مراجع َاخمي)    (.       أخرى، اذكرها ...................... الوظيفة ال الية

نوع النظام الم اسبي 
 المسَخَم لَيكم  الياً 

 .......................... برنامج جاهز              يم ذاَي)    (.   مَا

 
غير  ال نْم الفقرة م

 مَدكَ
 المال ظات

     الم اسبي؟ النظام في  اليا لَيكم المسَخَمة والمَْات األجهزة َسَخَمون وانَم مَ  منذ  .ٔ
     مَ  َمت أخر عممية َ َيث ألجهزة ومَْات النظام الم اسبي ال الي؟

ة لألجهزة والمَْات       خَمة الايانة لها؟هل َقَم الشركة الموَر
ة الْالية؟      وهل ََمَع هذ  الخَمة بالجَو

     وهل يَم َقَيم هذ  الخَمة بسرعة عالية؟
     وهل َكاليف هذ  الخَمة مْقولة)منخفهة(؟

     هل َ رص اإلَارة عم  اسَبَال األجهزة المَهالكة بدخرى  َيية؟
     األجهزة والمَْات المسَخَمة لَيها بدخرى  َيية؟هل َرى أن الجامْة َسَطيع أن َسَبَل 

     الم اسبي؟ النظام في  اليا لَيكم المسَخَمة البرمجيات َسَخَمون وانَم مَ  منذ  .ٕ
     مَ  َمت أخر عممية َ َيث لبرمجيات النظام الم اسبي ال الي؟
      َيية؟هل َ رص اإلَارة عم  اسَبَال البرمجيات)الغير فْالة( بدخرى 

     وهل َرى أن الجامْة َسَطيع أن َسَبَل البرمجيات المسَخَمة لَيها بدخرى  َيية؟
     اإلَارة؟ من الكافي باالهَمام النظم مشغمي ي ظ  هل  .ٖ
     هل يَمق  الموظفين الجََ الََريب الكافي عم  كيفية اسَخَام النظام الم اسبي؟  .ٗ
     النظام)إَخال البيانات ومْالجَها(؟هل يسمح لممبرمجين بَشغيل   .٘
     هل يسمح لجميع مشغمي النظم القيام بَا يح البيانات الخاطئة المخزنة في النظام؟  .ٙ
هل يسمح أل َ مشغمي النظام الم اسبي أن يقوم بدكير من عمل في النظام ال الي في نفس   .ٚ

 الوقت؟
    

     عم  مشغمي النظم فقط؟هل يقَار الَخول إل  الغرف الخااة بالنظام   .ٛ
     هل يَم ََوير الموظفين من وظيفة إل  أخرى؟  .ٜ

     ماهي المهام الموكمة إليك  اليًا؟  .ٓٔ
     الفيروسات؟ لمشكمة لَيكم المسَخَم الم اسبي النظام َْرض أن سبق هل  .ٔٔ



 

     هل جاءت هذ  الفيروسات بطريقة مَْمَة؟
     هل اليزال النظام يْاني من اير هذ  الفيروسات؟ 

ماهي أعراهها:            إَالف بيانات، إبطاء سرعة النظام، َقميص المسا ات الَخزينية، 
 ....................... 

    

 من أين ماَر هذ  الفيروسات: 
 الشبكات، مَْات َخزين ماابة، أجهزة َم إاال ها،.......................... 

    

المَْات لمَدكَ بدنها خالية من الفيروسات  الم اسبي لف ص النظام عن منفال جهاز لَيكم هل
 قبل اسَخَامها في النظام؟

    

     األَية:لَيكم ألي من المشكالت  المسَخَم الم اسبي النظام َْرض أن سبق هل  .ٕٔ
     م اوالت ََْي الاال يات من ا َ مشغمي النظم

     النظام الم اسبي أ َ مشغمي ألي جزاء من أجزاء النظام من السرقة أو الَخريب م اوالت
      الجامْة موظفي أ َ من السرقة أو الَخريب ألي جزاء من أجزاء النظام م اوالت
     عبر الشبكات اخَراق م اوالت

     :هل يَوفر لمنظام الم اسبي ال الي أي من الوسائل الرقابية الَالية  .ٖٔ
     الممغنطة الَي يَم َخاياها لكل موظف في النظام البطائق
     اإللكَرونية لمشغمي النظم البامة

     الكاميرات
     اإللكَرونية البامة ذات األبواب
     النارية الجَران

     بالره  َجا  كاًل مما يدَي:هل َشْر   .ٗٔ
     األجهزة والمَْات المسَخَمة في النظام الم اسبي ال الي

      جم الْمل المطموب منك
     عََ ساعات الْمل اليومية

بات و وافز وغيرها(       أجمالي ما ََقاها  من الجامْة)مَر
     أسموب َْامل اإلَارة مْك

     األمان الوظيفي   
     القاسية)الراَعة( ب ق كاًل من: اَخاذ الْقوبات يَم هل  .٘ٔ

     ي اول ََْي الاال يات الممنو ة له من مشغمي النظم
     ي اول سرقة أو َخريب أي جزء من أجزاء النظام من مشغمي النظم

     ي اول سرقة أو َخريب أي جزء من أجزاء النظام من موظفي الجامْة
     الَخول إل  الغرف الخااة بالنظام من موظفي الجامْةي اول 

     يسمح من مشغمي النظم ألي شخص بالَخول إل  الغرف الخااة بالنظام
.

.

.



 

Abstract  

"Problems of Using Electronic Accounting Information Systems (E-

AIS) at Private Universities in Yemen - field study" 

   This study aimed to identify the problems that limit the effectiveness of 

the E- accounting information systems used by the private universities in 

Yemen, and determine the effectiveness of these systems. The study’s 

society consists of all the private universities accredited by the Ministry 

of Higher Education and Scientific Research for the academic year (2017-

2018), and (36) universities. The study’s sample consists of the branches 

of these universities - or their headquarters - located within the 

geographical scope of the capital of Sana'a, number (25) University. The 

researcher used the descriptive analytical method in this study. 

   To achieve the objectives of this study, the researcher designed a survey 

list. One of them was directed to all the E- accounting information system 

(E-AIS) in the study sample. 92 lists were distributed and 80 were 

retrieved. The second survey was directed to the users of the accounting 

information (top administrations, middle administrations) in this sample, 

where 28 lists were distributed and 26 returned. In addition, the 

researcher conducted 116 interviews with students at Yemeni private 

universities in order to identify the effectiveness of these systems in 

meeting their needs. He also conducted 36 interviews with system 

operators at Yemeni private universities to identify the causes of the 

problems that limit the effectiveness of the (E-AIS) used. 

   The study reached to that there are problems that limit the effectiveness 

of the (E-AIS) used in the study sample (problems in information systems 

infrastructure, problems in software, problems related to system 

operators, problems in policies and regulations regulating the work of 

information systems). And that there is a strong correlation between these 

problems and the effectiveness of these systems, as to solve these 

problems role in the effectiveness of these systems. The study also found 

that the)E-AIS) used in the study sample are effective as they meet the 

needs of both system operators, users of accounting information, and 

students. 

   The study also presented a number of recommendations, the most 

important are: 

• Higher administrations at private universities should give the 

infrastructure of information systems more attention and consideration, 

and should providing the private universities with appropriate 

infrastructure, which contribute to the activation of the electronic 



 

information systems used by them and to achieve the maximum 

efficiency possible. 

• The necessity for periodic review of the information technology used in) 

E-IS) for the purpose of development to keep abreast of technological 

developments, which reflects positively on the effectiveness of these 

systems. 

• Higher administrations at private universities should take the issue of 

administrative policies and regulations governing the operation of (E-

AIS) with the necessary seriousness. 

• University administrations should pay adequate attention to system 

operators, in order to obtain a high degree of efficiency of the systems 

used. 
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