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 المستخلص
ةد  ظمدأ كاةعماةد ل كاو يداالل كاةوةدل اكاتد   Office Automation Systemتعد  ظمدأ متةتدل كاةب تد  

 ،امةب ت  ة  خالل تويل  م كء كاةبت  كإل كري اول كاةشبالل كات  تص  ف كاة لر ف  كاةبت  تق أ  عة   
ل ة  خدالل تبالقد ل متةتدل كاةب تد  ع  تويل  كالتص الل األفرك  كاع ةمل  ف  كاةب ت  كاةختمفل ب ف فضال  

 كاةتع  ة.
ظمأ متةتل كاةب ت  ةظذ تبار تق ظل كاةعماةد ل ةد  مزودوة اةعد كل خ صدل لمزلد ل كاو يدا ل   ا مل

ابذاك تبار كاارةزل ل اخصاص  لارةزل ل كازلل كاركاع . اكيتةر تبار كاةبت  كالابتراظ  ة  خالل 
اليدتةركر ذدذا كاتبداركل كاو صدمل  ةعماةد ل اكالظترظدلا اظمدرك  كيتخ كأ كاشاب ل خ صل كاشابل كا االل ام

كاتد  لةبد   Cloud Computingف  كاع اأ ف  ةز ل كاةعماة تلل مور ة  ليةى اتبالقد ل كاوايدال كايدو الل 
م  تخ أ كاةبت  كالابتراظ  ة  خالل كاخ ة ل كاخ صل ا اتق ظل اكاارةزل ل كاز ذوة اكاارةزل ل كاتبالقلل 

اادذاك  ، ا  كيتثة ر ةا اغ ب ئمدل فد  كاتق ظدل ما كاارةزلد ل اعظاكعود  كاةختمفدل ة  ترظل لكايو ال عار كالظ
 ع  ةوكل  ع ل ة مخرى. فضال   ،تزعل مظشبل كاةبت  تعةل ا قل امة ظل ابمفل ةظخفضل

تد . عمله تبة  كاةشبمل كااوثلل ف  إةب ظلل كعتة   تبالق ل كاوايدال كايدو الل اد عأ ظمدأ متةتدل كاةب 
كاةب ت  اةف ذلأ كاوايال كايو الل اإب ر عةم  اتوملل ظت ئج  متةتلاةف ذلأ ظمأ     ظمرل ك  تضة  كااوث إب ر

ل ذد  ا يدتخ كأ م كة رئليدآركء علظل ة  كاةيؤاال  كاع ةمل  فد  ةب تد  عد   ةد  بملد ل ز ةعدل كاةاصدل ا
 كاليتا ظل كات  اوعل عمى علظل كااوث.

ف  اضع ع   ة  كاتاصل ل كاخ صل  ميوةليتظت ز ل كاةوةل اكات    كالتاصل كااوث إاى ع   ة
 ا ااوث.

 

 .أتمتة المكاتب، الحوسبة السحابيةنظم  :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
Office automation systems are considered of the most important computer information 

systems that support the offices  by improving the performance of the administrative office and 

solving the  problems encountered by the director of the office, as well as improving the 

communications of the individuals working in all different offices through the application of 

multiple office automation. 
The development of office automation systems start was due to the development of 

information technology devices and special equipments (computers generations) as well as the 

development of the software especially (fourth generation software) 

The office automation systems developed through the use of networks especially, the 

international network of information "online" ;as for the persistence of these developments in the 

world ,the so-called  "cloud computing applications" have appeared that can serve the office mail 

by a special services with technology and applied software through the internet (cloud) without 

investing huge amounts of money in technology or software with its various types and thus make 

the activities of the office work accurately and honestly and with low cost as well as many other 

advantages.. 
Consequently, the research problem is that the possibility of adopting cloud computing 

applications to support office automation systems. 

The research included a feasibility study to analyze the results of a sample of the views of 

officials working in the offices of a number of faculties at Mosul University, using a key tool 

which is the questionnaire as it was distributed to the sample of research. 

The research found a number of important conclusions, which contributed to the 

development of a number of recommendations for the research. 

 

Key Words: Office Automation Systems, Cloud Computing. 
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 المقدمة
 اكالتصد اللمقى ةفواأ اكاوايال كايو اللا شورة اكيعل ف  موض   تبظااازل  كاةعماة ل ل
ةد  خد ة ل كاوايدال كاتد      افر ةيدتاى مي يدل. فق  تعد  كأل كة ما كأليدما  كاتد  تدل كاث اثلف  كألافل

ااألفرك  كاع ةمل  ف  كاةب تد  كاةوايدال  كالاةلل امةيتفل ل  عةاة    كالوتل ز لتع  ضرارلل اتمالل 
 . عة ل اكاةظمة ل كاع ةل اشبل خ  ف  ةظمة ل كأل

تيدتظ  عمدى تق ظدل كاةعماةد ل  كإلابتراظلدل  ا اةب تد  لضدم  كاةب ت  كاةوايال اكات  تيدةى إ
ث ظلدد  خ صددل اعدد   كالتصدد اللتق ظددل كاةعماةدد ل ماال ثددأ تق ظددل  ا يددتخ كأذ تبددارل إ ،اكالتصدد الل

فضدل ةد  مةيدتاى اادذاك اد م كاةبتد  لوقد   ،كااكيع امشاب ل اكاشابل كا االل امةعماة ل كالظتش ر
 .زل ل اعظاكعو  اكألزووة اكاةع كلة  خالل كةتالك كاارة كالتص اللاتويل   اكإلظت زللكأل كء 

يددتثة ر فدد  كألزوددوة عدد  كال كاليددتاظ ءاابدد  ةددع كعتةدد   تبالدد  كاوايددال كايددو الل لةبدد  
اكاتدد  ااددذاك يددلتوال كعتةدد   كاةبتدد  عمددى كاخ ةددل بوايددال  ،اكاارةزلدد ل كاتدد  لوت زودد  كاةبتدد 

فدد  ذددذا  كاةيددتخ ةلفدد  كاارةزلدد ل  صدد كركلكإلكاددذي يددلافر مودد ث تددوا  ةدد  قاددل ةددوا  كاخ ةددل 
 كاةب ت .

   .ث كاو ا وكاا إلظز وذذك ة  وفو كاا وثل  
كألال كاددذي يظيددتعره فلدده ةظوزلددل  اذدد ا كاةوددارل ةودد ار رئليدد لتضددة  كااوددث مراعدد

كااوث، فلة  لتضة  كاةوار كاث ظ  كإلب ر كاظمري اماوث، التضة  كاةوار كاث اث كإلبد ر كاعةمد  
 خص  االيتظت ز ل اكاةقترو ل.ف مة  كاةوار كاركاع ،ره كاظت ئجاماوث اع

 منهجية البحث -أولا 
 المشكلة البحثية

ما زوئلدد   إ  مظشددبل كاةب تدد  فدد  ةركبددو ابملدد ل ز ةعددل كاةاصددل ال تددوكل تةدد ر  بملدد   
قدل ظزد و معةد ل كاةبتد  اعد أ كا إ  يدمال ل ع لد ة ةظود  كاتاد بؤ فد    كاتقمل لل اكاتد  تيداكئا ابر

  إاا اتد ا  فد ،اكابمفل كاع الل اكاليتخ كأ كادارق  كاةتوكلد  اكاضدعف فد  يدرلل كاعةدل اكالتصد الل
عد  تد ظ   فضال   ،ذذا كايمال ل تؤ ي إاى ت ظ  ةيتاى م كء كاةبت  اول كاةشبالل ة  قال كاة لر

 كااع  اقركركل كاة لر.
ل اكالتصد الل اصدلال زوئلدل   كاع ل  ة  كاةب ت  تيتخ أ تق ظدل كاةعماةد إاة  ز ظ  آخر 

ةةدد  لظددتج عظدد  ولدد  ة بمفددل كيددتخ كأ تمددك كاتق ظددل فدد  كاةبتدد  ةدد  خددالل ضددرارة كاةت اعددل  ،ما بملددل
فضدال عد  كاتود لث فد  ارةزلد ل  ،كاةيتةرة اتو لث تمك كاتق ظل اكاارةزل ل كاةتظاعدل كاةيدتخ ةل

 كاوة لل اكألة  اة  إاى ذاك.
و صمل فد  كاعد اأ كاتقظد  مودر ةد  ليدةى ا عتةد   تبالقد ل امتباركل كايرلعل كا عمله اظمرك  
اكاتد  تعظد  اايد بل إةب ظلدل تقد لأ كاخ ةدل كاةتةثمدل ا اتق ظدل  Cloud Computingكاوايدال كايدو الل 

اكاارةزلدد ل كازدد ذوة اكاارةزلدد ل كاتبالقلددل امةعماةدد ل اكالتصدد الل اكاتدد  تخدد أ كاةبتدد  اولددث 
خفدد ه بالددر فدد  كابمفددل ايددا  عدد أ كيددتثة ر اتودد لث تق ظددل تزعددل مظشددبته تعةددل اعةدد   ا قددل اكظ
 كاةعماة ل اكالتص الل اتبالق تو .

 تبة  كاةشبمل كااوثلل ف  برح كاتي ؤالل كااوثلل كآلتللا كيتظ  ك  
 ذل لةب  كعتة   تبالق ل كاوايال كايو الل ا عأ ظمأ متةتل كاةب ت ؟ -
 كايو الل؟ ة  و ا  كاعالقل ال  ظمأ متةتل كاةب ت  اكاوايال -

 ذل تؤثر تبالق ل كاوايال كايو الل ف  ظمأ متةتل كاةب ت ؟ -
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 أهمية البحث

اكاتد  لةبد  م  تقد أ كاع لد  تبة  مذةلل كااوث فد  م  ةاضدات تبالقد ل كاوايدال كايدو الل 
توقلقود  كاتق ظد ل كألخدرى امةعماةد ل اكالتصد الل، مصداول ةثدل  عد لز ال ل كات  عزول ة  كإل

 كاو لثددل ذكل كذتةدد أ ةتوكلدد  ادد ى كاع لدد  ةدد  كاةظمةدد ل فدد  كاعدد اأ، اددذك ادد ل ةدد ذددذا كاةاكضددلع 
عد  م  تبالقد ل  فضدال   ،اكاةتخصصل اشبل خ   غظ ء كاةبتا ل عةاة   كاضراري كااوث فلو  إل

 ،ظمأ متةتل كاةب ت  اكاوايال كايو الل تفل  كاةب ت  ف  ةختمف كاةظمة ل ةوة  ب ظل بالعل عةمو 
كاةب ت  توقل  مذ كف ع ل ة ذكل كاعالقل اةيتاى كأل كء اكابمفل اكالتص الل ا عدأ  إذ تيتبلع ذذا

 كاقركر.

 أهداف البحث 

 -ا آلت اليعى كااوث إاى توقل  ع   ة  كألذ كف كات  لةب  إلز وذ  
ادظمأ متةتددل كاةب تد  اكاوايدال كايدو الل ااظلتودد      ةف ذلةلد    تو لد  إبد ر ظمدري لتضددة  عرضد . م

 ئصو  اكذأ فاكئ ذ  اتو ل تو .كاتوتلل اخص 
تشددخل  مذددأ تقظلدد ل ظمددأ متةتددل كاةب تدد  ابددذاك تقظلدد ل كاوايددال كايددو الل اتبالق توةدد  فدد   .  

 كاةبت .

ركء كاةاودداثل  وددال ظمددأ متةتددل كاةب تدد  اكاوايددال آعالقددل كالرتادد ب اكاتددعثلر اظتدد ئج تشددخل   . ل
 كايو الل ف  كاةظمةل كاةاواثل.

 كاةب ت . متةتلل ا اوايال كايو الل اظمأ اصف ةتالركل كااوث اكاةتةثم . ث

 كاخراج ا يتظت ز ل ةوةل عمى ضاء كإلب ر كاظمري اكإلب ر كاعةم  اماوث. . ج
 أنموذج البحث الفرضي

و ف كاتاصل إاى ظت ئج كاز ظ  كاةل كظ  اماوث الا  ة  كختا ر فرضدلل ما فرضدل ل كااودث ا
 1 الركل كااوث اكاةاضول ف  كاشبلة  خالل ةت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1كاشبل 

 ظةاذج كااوث كافرض م
 ل ع ك  كاا وثإ المصدر:                     
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 فرضيات البحث

 عأ ظمدأ متةتدل لدظ يدال اموايدال كايدو الل لةبد  م  إ  كعتة   تبالقد ل ةالفرضية الرئيسة األولى: 
 كاةب ت  اظز ح.

 متةتل كاةب ت .تاز  عالقل كرتا ب ةعظالل ال  كاوايال كايو الل اظمأ الفرضية الرئيسة الثانية: 
 لاز  تعثلر ةعظاي اموايال كايو الل ف  ظمأ متةتل كاةب ت .الفرضية الرئيسة الثالثة: 

 مجتمع البحث وعينته

كشتةل ةزتةع كااودث كألفدرك  كاعد ةمل  فد  ةب تد  بملد ل ز ةعدل كاةاصدل اكاةركبدو كااوثلدل 
ع كااودث اةعد ل لقد ر  ةد  ةزتةد فلة  تضةظل علظل كااوث اذد  علظدل عشداكئلل يدوال ،اكاعمةلل

   ة  ةيؤاا  كاةب ت .01كاعلظل ل إذ امال، 11%

 أدوات جمع البيانات

 ز ظال  مي يلل  ذة ا عمى ةعماة ل كااوثمل كأل اكل كاخ رزل ازةع ال ظ ل/كشتة      
ا ةدد  خددالل كاشددابل كا االددل امةعماةدد ل اكاةركزددع ؤاز ظدد  كاظمددري اماوددث كاددذي تددأ كغظدد ك :أولا 

 ركي ل خ صل عد  كاوايدال كايدو الل امتةتدل  -   اواث ابت  اري ئل ز ةعللكاةتظاعل ة
 كاةب ت .

إذ تضدةظل كاال ظد ل كاتد  تدأ زةعود  اتوملمود  ةد  مفدرك  علظدل كااودث  ،كاز ظ  كاعةمد  اماودث: ثانياا 
كيتة رة كاليتال   كاتد  تدأ تصدولوو  ةد  قادل كااد وثل  فد  ضداء  ركيد ل ااوداث كإلبد ر 

مزوكء رئليل، تضة  كازوء كألال ةعماة ل ع ةدل عد   لاكشتةمل عمى ثالث ،كاظمري اماوث
كاةاواثل  اة ى ةشد ربتوأ فد  ادركةج ت رلالدل فد  تقظلدل كاةعماةد ل اكالتصد الل اكاتقظلد ل 

 ،عاد ركل عد  متةتدل كاةب تد  فشدةل فلةد  لخد  كازدوء كاثد ظ  ،كات  ليتخ ةاذ  ف  ةبد تاوأ
، اقد  كيدتخ أ كااد وثا  كاووةدل كاارةزلدل يدال كايدو اللث كخت  اعاد ركل كاواكاث ا ءاكازو

  (Minitab 16.1كاز ذوة 
 نظم أتمتة المكاتب -ثانياا 

ةفودداأ كاةبتدد  كالابتراظدد   ىااددكاةوددار ثددالث فقددركل، ظيددتعره فدد  كأليددظتظ ال فدد  ذددذك 
    اثدل عرضداتبارا، اف  كافقرة كاث ظلل يظتظ ال فاكئد  كاةبتد  كالابتراظد ، فلةد  تتضدة  كافقدرة كاث 

 .ذأ تبالق ته. مظةاذج كاةبت  كالابتراظ  األ
  كيدددتخ كأ ةصدددبمت كاةبتددد  م  ظشدددلر إادددى م ةددد  اقادددل م  ظيدددتعره ذدددذا كاةا ودددث الاددد 

ويد  اكالابتراظ  ة  قال كابت   اكاا وثل  تضة  ةصبمو ل مخرى تظ ااو  ذؤالء كااد وثا  بدل 
  بدل ذدذا إإذ  ،الفتركض  اتمق ئلدل كاةبتد ازول ظمرا ب يتخ كأ ةصبمت متةتل كاةب ت  اكاةبت  ك

اذددا م  كاةبتدد  لتضددة  كيددتخ كأ تبظااازلدد   ،كاةصددبمو ل تشددلر إاددى ةفودداأ اكودد  فدد  ةضددةاظه
كاةعماة ل اكالتص الل اتافلر الئدل عةدل إ كرلدل تتيدأ ا اةراظدل اود ف تويدل  كالتصد الل اولد  ة 

 .كالابتراظلل كاصلالإظت زلته ة  خالل 
 تب، تطوره وفوائدهنظم أتمتة المكا

تا لظل ازو ل ظمر كاا وثل  فد  تو لد  تعرلدف اةفوداأ ظمدأ متةتدل : .  مفهوم نظم أتمتة المكاتب1
إذ تظ ال كااعه تق ظل كاةعماة ل ف  عةل كاةبت  كالابتراظ  فلة  ربو آخدرا  عمدى  ،كاةب ت 

 .تق ظل كاةعماة ل اكالتص الل ااضةظو  كاشاب ل اعةل ذذك كاةبت 
لاضت ةزةاعل تع رلف اةفواأ ظمأ متةتل كاةب تد  كاتد  تظ ااود  عد   ةد  كابتد    1كاز ال 

 كألز ظ  اكاعر .
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 1كاز ال 

 كاةب ت  متةتلةفواأ ظمأ 
 التعريف الكاتب أو الموقع والسنة ت

 9112ةبملا ،  1

ظود  كيدتخ كأ كااود كل كالابتراظلدل متعرف ظمأ متةتدل كاةب تد  عمدى 
عدد   زددركءكل كاةب تدد  اودد ف ولدد  ة ف عملتودد إ اكاةلب ظلبلددل فدد  م كء

برل  تويل  كالتص الل  كخل كاةبت  اال  كاةبت  االئته كا كخملل 
 زل كتخ ذ كاقركركل.ماتافلر ةعماة ل مفضل امة لر ة   اكاخ رزلل

2 O' Brien, 2000 

لعددرف ظمددأ متةتددل كاةب تدد  اعظودد  مظمةددل ةوايددال تعةددل عمددى زةددع 
كاةعماةدد ل اإريدد ل كاريدد ئل كالابتراظلددل اةع ازددل كاال ظدد ل اخددو  

اكاةيددتظ كل اكاظةدد ذج كألخددرى اكالتصدد الل كاةبتالددل اددل  كألفددرك  
 ،اةزةاع ل كاعةل اكاةظشدتل اولد  ة إظت زلدل كاعد ةمل  فد  كاةب تد 

عددد  زدددا ة كاعةدددل كاةبتاددد  ةددد  خدددالل شددداب ل كاو يدددا ل،  فضدددال  
زدددد كال اةع ازددددل كابمةدددد ل، اظمددددأ كاارلدددد  كالابتراظدددد ، اظمددددأ كا

 كالابتراظلل، اظمأ كاةق االل كالابتراظلل.

3 
كايدددددد ةركئ  اكاوعادددددد ، 

9110 

ار ظمدأ ةعماةد ل كاةب تد  عد  تمدك كادظمأ كاو يداالل اكاة عاةدل تع
تبظااازلددد  اكتصددد التل  اكاتددد  تعةدددل عمدددى تشدددالل م اكل كاةب تددد  
تبظااازل   اكظزد و ةعمدأ كاةود أ اكااكزاد ل اكإلزدركءكل ةد  خدالل 

كاو يددا  اتبظااازلدد  شدداب ل كالتصدد الل اكاةعماةدد ل،  تبظااازلدد 
اتةبدددل  كإل كرلدددل  ةددد  كاليدددتف  ة ةددد  ذدددذا كادددظمأ اوددد ف كظزددد و 
ةع ةالتوأ كإل كرلدل ايدواال ايدرعل اتدافلر كااقدل اكازود  اكاتبمفدل 

 اول  ة كإلظت زلل اكافع الل اكا قل اكإلتق   ف  كاعةل.

 9112كاتلشاري،  0

لاأ ة  كاعظصر كااشري اكاظمأ كاو يداالل، لتبا  كاةبت  كاو لث كا
اظمأ كالتص الل، كاال ظ ل اكاةعماة ل، كاةع ازل اكاتشالل، كااث ئ  

 اكأل اكل كاتقمل لل.

5 
يددددددع  غ ادددددد  ل يدددددددل ، 

9112 

تضأ ظمأ متةتل لوايال كاةبت   ووةل ةتظاعل اةتب ةمل ة  تقظل ل 
يدددا  كاةعماةددد ل اكالتصددد الل عمدددى ةيدددتاى كاادددركةج اعتددد   كاو 

اشددابل كالتصدد الل كاتدد  تشددبل ةظماةددل اكودد ة تعةددل عمددى ميدد   
كاتع ضدد  كادد كخم  اةباظ تودد  اةدد  لمادد  كوتل زدد ل كإل كرة الددافر الئددل 
إ كرلددل تتصددف ا اةراظددل اكاايدد بل ابفدد ءة افع الددل فدد  م كء كاةودد أ 

 كإل كرلل.

2 
http://13makcdn.com, 

2009 

تعتار متةتل كاةب ت  ة  كاتقظل ل كات   خمل ةز الل كاعةل كاةختمفدل 
اايرعل ذ ئمل، اذ  ا ختص ر كاعةملل كات  تتأ او  ةبظظل كاعةدل فد  

ما ماتاة تلبل  ااره  كاةب ت  ما كاةظمة ل اشبل ع أ ازعمه تمق ئل   
 كء ا قدل كاظتد ئج كاةبمدا  ل ة  كاعةل كال اي اكايرعل ف  كألكاتقمل
 صال عملو .كاو

 إع ك  كاا وثل  كيتظ  ك إاى كابت   اكاا وثل  معالا المصدر:

 
 . تطور نظم أتمتة المكاتب2

لةب  إرز ت تد رل  ظمدأ متةتدل كاةب تد  إادى ا كلدل كايدتلظ ل كاةلال لدل، عظد ة  رابدل شدربل 
IBM  ةصبمت تشالل كابمة لWord Processing  عمدى  واد اتربل ا اتعالر ع  ةفواأ ظشد ب كاةبتد

 تشالل كابمة ل.
آاددل فدد   IBMعظدد ة  عرضددل شددربل  1220تددى مال  الددل ةمةددا  اوددذك كاةفودداأ فدد  عدد أ ما

 Tape/ Electric، اكاتد  تعظد  آادل ب تادل تختد ر بورا ئلد / اشدرلب ةةادظب MT/STكألياك  تيدةى 

http://13makcdn.com/
http://13makcdn.com/
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(MJT/ST) Magnetic Typewriterاكتيدةل ذدذا كآلاددل كاب تادل اعصدر با عددل ةبدا  ةدد   اكرة . .
كاخب اد ل، تخدو  كاةعماةد ل عمدى  مود اب ظل ذظ ك او ة شرلب ةةاظب ةموقل او . اةع با عتو  

. البا  عمى ب تد  كآلادل كاب تادل شرلب. الةب  اع  ذاك با عل كاخب   ةركل اةركل ة  كاشرلب
  لبت  كيأ اعظاك  بل شخ  يلريل اه كاخب  ، اتباع كاخب اد ل بةد  ادا ب ظدل بمود  مصدال م
 . 9112شلل، ألشخ   كاةريمل اوأ لةبملا ، زةلع كا

بةداح  اكتزدهاتاكاى موار كاع لد  ةد  كاتقظلد ل كاتد  تدأ كيدتخ كةو  ةد  قادل إ كرة كاةب تد  
قدل ةد  لةبد  مةب تد  اتقملدل كيدتخ كأ كادار  إادى كإل كرة إاى كاليتف  ة ة  ذذا كاتقظل ل ف  تظمدلأ كا

 امبم  عمى ذذك كاتبال  اعتةتل كاةب ت .
ل كاةب تدد  ما كاةبتدد  كالابتراظدد  لوتدداي عمددى بددل كاددظمأ كالابتراظلددل كاريددةلل اغلددر امتةتدد

اددى كألشدخ    كخددل اخدد رج إوصددال عمددى كاةعماةد ل ةدد  اكاريدةلل اكاتدد  تتعمدد  ا التصد الل ام
 . 9112كاةظمةل لعالء عا كاروك  كاي اة ، 

 . فوائد نظم أتمتة المكاتب3
 & Parker)ازودل ظمدر كإل كرة كاتقمل لدل بةد  لقدال إ  قلد   فاكئد  ظمدأ متةتدل كاةب تد  ةد  

Case)   ةدد  مكاع ئدد ، إال افدد  ةع  اددل كابمفددل اعمددى اذدد  قضددلل ق امددل امظقدد ت الصددع  تارلرذدد  
كاةالودم م  كاشددرب ل كألبثددر ف عملددل ذدد  تمددك كاشددرب ل كاتدد  تددراب ظمددأ كاةبتدد  كالابتراظدد  فلودد  

زدل كاوصدال عمدى مفضدل كيدتخ كأ مل  كاةالئأ ةد  ل كات  تافر كات راتمك كاشرب  ،اعذ كف ةو  ة
 اوذا كاظمأ، اابل كألواكل فوظ ك كاع ل  ة  كافاكئ  بة  لركذ  اعه كابت   اكاا وثل .

 كاةبتد  كالابتراظد  تتضدة    فاكئد مادى إ  132-131، 9112اي ةركئ  اآخرا ، لك لشلر
 كألت ا

 تايب إزركءكل كاعةل  كخل كاةظمةل اتيولمو . .1
فدد  كااقددل اكازودد ، اذددذك ةدد  لددظعب  اشددبل ةا شددر عمددى تبمفددل كاةظددتج ما كاخ ةددل كاتدد  كاتددافلر  .9

 تق ةو  كاةظمةل.

  كاعةدل فد  كاةظمةدل يلصدات اثو  ف  مثظ ء كاقل أ ا اعةدل، ألكاتخم  ة  كألخب ء كاةوتةل و  .3
 اذذك ة  لقمل ة  كوتة ل و اث كألخب ء، ايتبا  إزركءكل كاعةل  قلقل ااكضول. ةارةز   

   فق  ذبر كافاكئ  كآلتللا2، 9112  لكاويلظ ، مة
 لؤ ي إاى تيولل عةملل كالتص ل  كخل فرات كاةظمةل امقي ةو . .1
 عةل كاةبتا .الافر الئل مفضل اةة ريل ك .9

 لي ع  عمى كيتخ كأ كاز ظ  كافبري. .3

 ول  ة كاةخرز ل ا اع   ظفيه ة  كألفرك  ما خفه ع  ذأ. .0
   ذ ا922، 9110كالابتراظ  لكاشرة  ،  امض ف كاشرة   فاكئ  مخرى امةبت 

 تخفله بالر ف  ةلوكظلل كايفر اكاتظقالل اكإلق ةل. .1
 ول  ة زا ة كاعةل ا قته، اتقملل ظيال كألخب ء. .9
 

 نموذج نظم أتمتة المكاتبأ. 4

تأ زةدع كاال ظد ل لدإذ  ،ظةاذج ظمأ متةتل كاةب ت  بظم أ ةعماة ل ليتظ  عمى كاو يدا ملتةثل 
ق عد ة كاال ظد ل اود ف ةع ازتود .  الع  امةظمةل لمظشبل كاةظمةل  اب  لتأ إ خ او  إادىة  كاظم أ كاب

اتعةل كاةعماة ل ف  ظمأ متةتل كاةب ت  ةع تبالق ل كاظمأ ةثل ةع اج كابمة ل اكاارلد  كالابتراظد  
إذ تةب  ذذا كاتبالق ل كاةيتفل ل  ة  ول كاةشبالل ة  خدالل كالتصد ل ةدع  ،اكاةؤتةركل ع  اع 
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لاضددت  9  اكاشددبل Mcleod, 2009, 623ل كاو يددا ل كاخ صددل اوددأ.اعضددوأ كادداعه عدد  برلدد  
 اظمأ متةتل كاةب ت . ظةاذز   م
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Source: Raymond Mcleod, Jr.& George Sehell, (2009) Management Information Systems, 623 
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  لكايددد ةركئ  اكاوعاددد ، 9112  لل يدددل ، 922، 9110  لكاشدددرة  ، Mcleod, 2008فرعلدددل ل
   اذ ا9110

 ظمأ إ كرة اةع ازل كااث ئ  .1
 ظمأ كالتص الل كالابتراظلل .9

  زتة ع ل ع  اعظمأ كال .3

 ظمأ  عأ كاةبت  .0

 اياف ظقاأ اتعرلف بل ظم أ ة  ذذا كاظمأ اة  تتضةظه ة  مظمةل اتبالق ل فرعللا
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 دارة ومعالجة الوثائقإنظم  (1)

  كرة كااث ئ  ةزةاعل ة  كأل اكل كالابتراظلل كاةوةل امتع ةل ةع كااث ئ  بت ادل  إتتضة  ظمأ 
  اذذا كأل اكل ذااوفم ،  اظقال   اةع ازل  

  ةع اج كاظصا 

  كاظشر كاةبتا 

  إع  ة كاظي 

  ةع ازل صار كااث ئ 

   اكألرشفل اكاتخول 
 نظم التصالت اللكترونية (2)

اذ  ةزةاعل كاتقظل ل اكااركةج كاخ صدل ا التصد الل كالابتراظلدل كاتد  تيدةت امةظمةدل ةد  
 E-mailرلد  كالابتراظد  إري ل اكيتقا ل كاري ئل اكااث ئ  اكاتق رلر. اتيتخ أ عمى يالل كاةث ل كاا

ادددل  كاةب تددد   ، كافددد ب ، ما ادددركةج ظقدددل اتاددد  ل كاال ظددد ل كابتراظلددد   Voice-Mailكاارلددد  كاصدددات  
 كإل كرلل ف   كخل كاةظمةل ما ال  كاةظمةل االئتو  كاخ رزلل. 

 اة  ظمأ كالتص اللا
  اركةج كاارل  كالابتراظ 

  اركةج كاارل  كاصات 

  اركةج كاف ب  كالابتراظ 

 كةج كالتص ل كاةعماة ت ار 

 كالظترظل 

  اركةج كاو تف كالابتراظ 
 نظم الجتماعات عن بعد (3)

اذ  ظمدأ كاعةدل كاتعد اظ  تيدةت افدر  كاعةدل كيدتخ كأ شداب ل كاو يدا  اتاد  ل كاةعماةد ل 
 ،اتو لدد  كاخبددب اكازدد كال كاوةظلددل اكاتعدد ا  عمددى كاةشدد رلع اادده كاظمددر عدد  كااعدد  كازاركفدد 

ادددى كاةددؤتةركل كايددةعلل اكاةدددؤتةركل كااصددرلل اكاةدددؤتةركل إعدد  اعدد   اتتدداوت ظمددأ كالزتةددد ت
 اكاو ياالل اتضأ

  اركةج كالاتق ء ع  اع.   

 . اركةج كاةؤتةركل ع  اع 

  اركةج كاتاكصل ع  اع. 

  . اركةج كاعةل كاتش رب 
 نظم دعم المكاتب( 4)

ظشد ب ل كاعةدل  تاز  كاع ل  ة  كألظمةل اكاتبالق ل كألخدرى كاتد  تيد ع  فد  تظيدل  اإ كرة
 . desktop organizerاكاةظمأ كاةبتا   groupwareكاةبتا ، ة  مذةو ، ارةزل ل كاعةل كازة ع  

اذدد  وددوأ ةدد  كاارةزلدد ل صددةةل خصلصدد  ادد عأ : Groupwareبرامجيااات العماال الجماااعي  -
ةد   امع لد  ةتب ةال      ةزوا كل كاعةل كاتع اظ  ال  زة ع ل كاعةل. ةثل ذذا كاووأ، تق أ  عة

شداب ل ادراب  إادىكاظش ب ل كاخ صل ا اعةل كازة ع ، اب  كيدتخ كأ ذدذا كاارةزلد ل لوتد ج 
 معض ء كاةظمةل ةع اعضوأ كااعه. 

  كاارةزل ل كاتد  تدوا  كإل كري ةظمأ كاةبت  ذا ووةل ة :Desktop organizer نظم المكتب م -
 اال كاةبت  كاتقمل ي ةثلااأل اكل كات  تيتخ أ عمى ب   اكر كابتراظلل ةش اول تة ة   عا

 Notepadارةزلل  فتر كاةالوم ل  -
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 Calendarكاتقالأ كاوةظ   -

 Card Fileةمف كااب ق ل  -

 Clock & Dataكاي عل اكات رل   -
كاتبالقد ل كألخددرى اد عأ كاةب تدد ، ذظد ك عدد   بالدر ةدد  كاتبالقد ل كاةتظاعددل اد عأ كاةب تدد  

ت  ما عمى مي ة  مظمةدل كاةعماةد ل كألخدرى، عمى ظمأ ةعماة ل كاةب  كات  ال لةب  ع ذ  وصرك  
اباظو  ةتع  ة كاليتخ كة ل اكاتبالقد ل ادذاك لبمد  عملود ، عد  ة، ظمدأ  عدأ كاةب تد ، اةد   اظمرك  

ذذا كاتبالق ل ظذبر ظمأ إ كرة قاكع  كاال ظ ل، كاز كال كالابتراظلدل، اكاريد أ، اكاعدراه كاال ظلدل، 
 . 912 -915، 9110بثلر لكاشرة  ،  اغلرذ  CADاكاتصةلأ اةي ع ة كاو يا  

  Cloud Computingالحوسبة السحابية  -ثالثاا 
ةفودداأ اددرو فدد  يدد ول كاةعماة تلددل، إذ لعدد  كاومددأ كاددذي ركا  كاشددرب ل كاوايددال كايددو الل 

عادر كالظترظدل. عملده  كاةصظعل امارةزل ل ة  خدالل إةب ظلدل تقد لأ كاخد ة ل كاو يداالل اكاارةزلدل
اتمالدل كالوتل زد ل كالاةلدل امةيدتفل ل  ب فدل فد   ل ة ل كاوايدال تصدات ضدرارل  خدإلةب  كاقدال 

  إإذ  ،كاقر  كاعشرل  اتق لأ كااركةج بخ ةدل رة كألي يلل ةظذ يتلظ ل كاةزتةع عةاة  ، إذ ب ظل كافب
زا  ةب رث  عار ع  ذذِا كافبرة اقاادِه ا قد  تدظمأ كاوايدال ابد  تصدات خ ةدل ع ةدل فد  لداأ ةد  

إذ ق ةدل  ،9111إال م  تبالق ل كاوايال كايو الل اأ تمور اشبل فعم  إال ف  ا كل ل عد أ  كألل أ ا
ثدأ كظتقدل  ،شربل ة لبرايافل ازعدل كيدتخ كأ كاارةزلد ل خدالل شدابل كاالد  ةفواةد   اكيدع   اةد 

ظمد أ  9112كاتد  مبمقدل عد أ   9111خف زدل، ل Googleذاك إاى شرب ل ع ل ة ة  مذةو  شدربل 
  ةل امو يا ل لعةل ة  خالل ةفواأ كاوايال كايو الل.تشالل ةتب

 هكختمفدل ازود ل كاظمدر فد  إعبد ء كاةعظدى كاوقلقد  اودذك كاةفوداأ اإزةد ال  لةبد  اصدفه  اعظد
امتعالدر عد  كايدو ال اكاتد  تعظد   Cloudاكاخ ة ل كاو ياالل عار كالظترظدلا إذ ليدتخ أ ةصدبمت 

ع  كألعة ل ما كاخد ة ل كاوايدالل. اذدذك لعظد  م   امتعالر Computingكالظترظل اةصبمت  ةز وك  
ااددذاك تةبدد  كاةيددتخ ةل  ةدد   ،قدد ركل تق ظددل كاةعماةدد ل تقدد أ بخدد ة ل وايددالل ضددة  كالظترظددل

كا خال إاى كاخ ة ل كاتق ظلل ة  كالظترظل لكايو ال  ة   ا  كاةعرفل ما كاتوبأ ما كالختاد ر  اماظلدل 
 . www.wikipedia.org   ل12، 9111، كألي يلل كات  ت عأ ذاك لقملعل

اغلرذ  يتتةب  ة  توال  وا ئظو  ا ااركةج كاةتظاعل  Microsoftا  Googleإ  شرب ل ةثل 
ذذا كاشرب ل لةركبو كاال ظ ل  ةث ل ذاك تبالق ل  Serversكات  لوت زاظو  ة  خالل اضعو  عمى 

اذبدذك لدتةب  كاةيدتفل  ا يدتخ كأ تبالق تدِه عادر كااظلدل  Google Appووةدل ا Google Earthشدربل 
ةدد  مي ةبدد   اةدد  مي زوددل ةتصددمل ا الظترظددل ةدد   ا  كاو زددل  Googleكاتوتلددل كاخ صددل اشددربل 

اشركء ذذِا كاارةزل ل اتظصلاو  عمى زو وِا اعاض   ع  ذاك تواال ذذِا كاارةزلد ل إادى خد ة ل 
 لاضت كإلب ر كاع أ افبرة كاوايال كايو الل. 3  اكاشبل 12، 9111، ة  خالل كالظترظل لقملعل

http://www.wikipedia.org/
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 3كاشبل 

 فبرة كاوايال كايو الل
 http://ar.wikipedia.org المصدر :

 

 Utility، وايدال كاةظفعدل  Grid computing)ذظ اك ةف ذلأ اموايدال ةثدل لكاوايدال كاشدابلل 

computing ،Automatic computing  فدد  بثلددر ةدد  كألولدد   ةددع ةفودداأ ظزدد ذ  تةتددوجCloud 

compute إذ إ  ةفوداأ ،Grid computing  كادذي لعظد  امعةد ل و يداالل اتاولدع اتقيدلأ كاةباظد ل
ةدد  كاشددابل ةدد  مزددل م كء  clusterكاةبمااددل ةدد  خددالل كيددتخ كأ كالف كاو يددا ل ضددة  ةزةاعددل 

  ةدع webمةيدتفل ل  عمدى كاد  لكات  تعظد  تدافلر ةيد ول ا Utility computingةوة ل ضخةلا. مة  
يلرفركل لتأ كا خال عملو  عظ  كاو زل، ااذاك لتةب  كاةيتفل  ة  كادتوبأ اشدبل بالدر، فضدال  عد  

  Sunكاةاكصددف ل كاخ صددل ادد ألزووة كاةيددتخ ةل ةدد  قاددل كاشددرب ل كاةق ةددل اوددذا كاخ ةددل ةثددل 
Amazon  ،IBM امخلدرك  ةفوداأ ،Automatic computing ا  قد  ر عمدى كإل كرة اذدا ظمد أ و يدا

   http://searchsoa,techtorger.com/sdefinition/htmlاشبل ةظفر . ل
اتقدد لأ خدد ة ل امةيددتفل ل  كاتدد  توتدد ج موزدد أ ذ ئمددل ةدد    Cloud computingإ  كيددتخ كأ 

كات  تعب  ظت ئج فارلل ا قلقل ة  خالل ةودرك اوثود  كادذي لعبد   Googleكاال ظ ل، فةثال شربل 
  كاظت ئج امةيتفل ل  اة  خالل توملل اااي امال ظ ل كات  تقد ر موز ةود  ا اتلركا لدل عمدى ةاللل  ة

، G.mailةوا كتودد ، فضددال  عدد  كعتةدد   تبالقدد ل اارةزلدد ل ةتب ةمددل عمددى ذددذك كاظمدد أ ةثدد ل ذاددك 
Google Apps. ،Google map اشرب ل مخرى كيتخ ةل تبالق ل ةصدةةل ،flash  عمدى كالظترظدل

   .http://www.infoworld.com/artick/htmlل
تعيليدد   عمددى ذاددك تددأ تعرلددف كاوايددال كايددو الل ةدد  قاددل كاع لدد  ةدد  كاادد وثل  اكاةظمةدد ل 

 softwareاكا ركي ل، إذ لةب  كاظمر إاى كاوايال كايو الل عمدى ميد   إظود  كاارةزلد ل بخ ةدل ل

as a serviceالبمدد  عملودد  كختصدد رك  ادد  ل  Saas  عمددى كاالدد  web مالددل كوتل زدد ل كاةيددتفل ل ، ات
الةب  كاظمر إالو  بذاك عمى مظو  تق لأ كاةاكر  كاو ياالل بخد ة ل، إذ ليدتبلع كاةيدتفل  كااصدال 
إالودد  عاددر كالظترظددل لكايددو ال  ةدد   ا  كاو زددل إاددى كةددتالك كاةعرفددل اكاخاددرة ما كاددتوبأ ادد ااظى 

   .www.hassanwageih.comكاتوتلل كات  ت عأ ذذا كاخ ة ل   ل
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كألةرلبلددل فعرفددل كاوايددال كايددو الل اعظودد  عادد رة عدد  كاتبالقدد ل كاتدد   Berkelyمةدد  ز ةعددل 
لةب  كاتع ةل ةعو  بخ ةل عار كالظترظل، فضال  ع  كألزووة اكاةع كل اكاارةزل ل كاةيؤاال عد  

 صظع ذذا كاخ ةل كاةتاكفرة ف  ةركبو كاال ظ ل.
يدال كايدو الل تتبمد  كيدتخ كأ عد   بالدر ةد  إادى م  كاوا Stair & Reynold, 2010)لشدلر ل

كاو يا ل ةع كيتخ كأ تق ظل ةضلف / واا  اتظفلذ تبالق ل تتبم  م كء و ياال   ع الد   اإ  كاوايدال 
 & Stair)تقدد أ  عةدد   اشددابل ةدد  كاتبالقدد ل كاةختمفددل، اددذك لةبدد  إ ركتودد  ةددع كاارةزلدد ل اكألفددرك  

Reynolds, 2010, 97)  

فلؤبد  عمدى م  كاوايدال كايدو الل ااصدفو  مظةاذزد   مودر   (Laudon & Laudon, 2010)مةد 
ظتلزددل قدداة شدداب ل كالظترظددل كاتدد   فعددل مظةدداذج ةضددلف / واددا  خبدداة ظاعلددل ظوددا ةدد  يددة  
ا اوايددال كايددو الل، إذ ليددتبلع كافددر  اكاشددربل ةدد  كاوصددال عمددى قدداة كاوايددال بتبالقدد ل عمددى 

 كالظترظل.
ظو  خ ة ل شابلل تقترح ةظص ل عةل رخلصل اةضةاظل عظد  ا اعرف كاوايال كايو اللاتع

 . (Laudon & Laudon, 2010, 196)كابم  اكات  لةب  كااصال إالو  اكيتخ كةو  ابركئ  يومل  
تع  كاوايدال كايدو الل ااصدفو  مظةاذزد   فلده لدتأ وفدم كاةعماةد ل اشدبل  كئدأ فد  كاةدوا كل 

وة كاوا ئ  عمى يبت كاةبتد  ةدثال  افد  و يدا ل عمى كالظترظل، اذ  ةخاع اشبل ةؤقل عمى مزو
   .      IEEE computer Sociaietyةبتالل ما ةوةاال ما و ئبلل اوتى عمى مزووة كاةاا لل  ل

يتبا  كاةاكر  كاو ياالل ةثل كاتبالق ل اكاتخول  .. ةت ول امةيدتفل ل  ااده كاظمدر ااذاك 
عدد  ةبدد   ازددا ذأ ، إذك  يتبتيدد  كاوايددال كايددو الل قلةددل خ صددل اقدد ركل و يدداالل توتدد ج إالودد  
ةظمة ل كألعة ل اكاةظمة ل كاع ةل اكاةظمةد ل كاتعملةلدل اةوةد  تظاعدل اتعد  ل كاتعد رلف ودال 

ل كايو الل ، ظز  م  ذذك كاةفواأ بةصبمت اكيدع لشدةل بدل ةد  لعةمده كاةيدتخ أ اةد  ةفواأ كاوايا
تق ةه كاشرب ل ة  ذذا كاخ ةل، اذك ظز  ازو ل ظمر ةتع  ة وال ذذك كاةفواأ ابظو  تتفد  ةعمةود  
ف  مظه مظةاذج ز ل  ليتظ  عمى كا فع امخ ةل ةق ال كاليتخ كأ اماصال اةراظل إاى ةداكر  كألزودوة 

رةزل ل عار كالظترظل، فضال  ع  كاولد  ة فد  كأل كء اخفده كابمفدل، اكاتعرلدف كادذي قد  زةدع اكاا
  NISTبل عظ صر كاوايال كايو الل ذا تعرلف كاةعو  كاقداة  كألةرلبد  امةعد للر اكاتبظااازلد  ل

اكاددذي لشددلر إاددى م  كاوايددال كايددو الل ذدد  كاخ ةددل كاذكتلددل اويدد  كابمدد  اكااصددال كااكيددع إاددى 
ب ل اكاةش ربل اةزةاعل ةاكر  كاوايال ة  كاشاب ل اكاخاك أ ااو كل كاتخول  اكاتبالقد ل كاشا

اكاخ ة ل اكات  لةب  تافلرذ  اةراظل يرلعل ة  خالل كاتف عل ةع ةزوو كاخ ةدل كاةقظظدل كاةة ثمدل 
  لكاةعودد  كاددابظ  امةعدد للر NIST.gov.2010  لBuyyn, et al, 2008  لReyes, 2010ل اددأل اكل.

 كاتبظااازل   .ا
 معمارية الحوسبة السحابية 

إذ لددتأ ةدد  خالاودد  تقدد لأ خدد ة ل  ،تشددبل ةعة رلددل كاوايددال كايددو الل ةزةاعددل ةيددتال ل
كاوايال كايو الل إاى كاةيتفل ل  ، ذظ اك كتف   ة  قال مغم  كاا وثل  اكابت   عمى تاظد  ةعة رلدل 

اكادذي قيدأ  *NISTرلب  امةع للر اكاتبظااازلد  كاوايال كايو الل كات  ق ةو  ا كاةعو  كاابظ  كألة
 ،  Link et al., 2009ل  (Ahronovitz et al., 2010 , 5)ذذا كاةيتال ل إادى ثالثدل ةيدتال ل رئليدل 

   ذ اMell & Grance, 2009  ل Buyya et al., 2009ل 
  Software as a Service( SaaSالبرامجيات كخدمة ) .1

افلود  لدتأ  ،يتاى كألعمى ة  ةيتال ل ةعة رلل كاوايدال كايدو اللتع  كاارةزل ل بخ ةل كاة
عمددى بمدد   وايددال كايددو الل عاددر كاشددابل اظدد ءتددافلر كاارةزلدد ل كاةتظاعددل كاتدد  لقدد ةو  ةددوا ي كا
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كاةق ةدل ةد  قادل   Officeويد  كاليدتخ كأ بةد  فد  تقد لأ ووةدل ادركةج ااةد  ثدأ كاةاقدع  ،كاةيتفل 
 . Microsoftشربل 

ظةداذج لدتأ كارزدات إادى كاتبالقد ل فد  ةربدو كاال ظد ل كاتد  لقد ةو  كاةزودو الدتأ اف  ذذك كأل
 تشالمو  عظ  كابم  اف  كااقل كاوقلق  األبثر ة  ةيتفل .

National Institute of Standards & Technology                                  NIST*:  
  تخبدلب ةداكر  ERPل ةثدل تبالقد ل لتتضة  ذذا كاتبالق ل ةزةاعل اكيدعل فد  كاةظمةد 

  اكاتبالقددد ل كاتع اظلدددل .... اكاةيدددتفل  عظددد  CA  إ كرة عالقددد ل كاواددد ئ  ا لCRMكاةشدددرات ا ل
إذ  ،كيتخ كأ اوذا كاتبالق ل ال لتوبأ ف  إ كرة كااظلل كاتوتلل ما ظم أ كاتشالل ما كاتخدول  ما كاخداك أ

ةةد  لدؤ ي  ،شركء تدركخل  كاارةزلد ل كاتد  لوت زود إ  كاةيتفل  ل فع تشالل كاخ ةل فقب ا ال ة  
ذاك إاى خفه تب الف كاتبالق ل مي خفه كاتب الف كارمية الل اماظلل كاتوتلل اتق ظدل كاةعماةد ل ةدع 

 كاوصال عمى كاةراظل كاع الل.
  Infrastructure as a Service( IaaS. البنية التحتية كخدمة )2

اكر  كاوايال كألي يلل بقاة كاةع ازدل ااود كل كاتخدول  ليتخ أ كاةيتفل  ف  ذذك كاةيتاى ة
 ،ااذاك لتةب  كاةيتفل  ة  كادتوبأ ادإ كرة ظمد أ كاتشدالل اكاتخدول  اكاتبالقد ل ،اكألزووة كاايلبل

ةد  الدع  ألظو  تقد أ باظلدل توتلدل كفتركضدلل اد ال   ،اب  ال لةب  كاتوبأ ا ااظلل كاتوتلل كارئليل اميو ال
اوددذك كاظددات ةدد    Computing on- Demandظةدداذج كاوايددال عظدد  كابمدد  مكألزوددوة امةيددتفل  ا

 كاتبالق ل.
 Platform as a Service (PaaS). المنصة كخدمة 3

كاارةزلد ل اشدبل خد    اقد ل لدتأ تدافلر بدل ةد  لوت زده ةبدارف  ذذك كاةيتاى ة  كاتبال
 ا  كاددتوبأ فدد  ةدد  كاالدد  ابت اددل كاتبالقدد ل كاخ صددل اوددأ اكاارةزلدد ل اكاتبالقدد ل كاةيددتظ ة عمددى 

لاضدت ةيدتال ل كااظلدل كاتوتلدل اموايدال  0ظم أ كاتشالل ما إ كرة كااظلدل كاتوتلدل اميدو ال، اكاشدبل 
 كايو الل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0كاشبل 
 ةيتال ل كااظلل كاتوتلل اموايال كايو الل

Source: Mell & Grance, D.  Time, 2009, Effectively and Security vsing the cloud computing 

paradigm, NIST.  

 ااتصرف ة  قال كاا وثل 
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 خصائص الحوسبة السحابية
و ال كاع ل  ة  كاا وثل  إعب ء خص ئ  اموايال كايو الل اب  لرزدع كاقدركر كألخلدر اودذا 

 ل  إذ ود   خةيدNISTكاخص ئ  كات  زد ء اود  كاةعود  كادابظ  كألةرلبد  امةعد للر اكاتبظااازلد  ل
   ذ اwww.sentinelcloud.com  لAhronoritz, et al, 2010ل خص ئ 

إذ لدتةب  ةدوا  كايدو ال ةد  خ ةدل كاةيدتفل ل  عادر تخصدل  كاةداكر   ،إةب ظلل  ةج كاةداكر  .1
 كاة  لل اكالفتركضلل اقل بم  كاةيتفل  كاذي لزول ةب   كاةاكر  كاةق ةل.

 ا  مي  ةدد  ويدد  كاو زددلايددو الل   كاةيددتفل  ليددتبلع كيددتخ كأ كاخدد ة ل كاإخ ةددل ذكتلددل، إذ  .9
 تف عل شخص  ةع ةق أ كايو ال.

ويدد  اإذ لددتةب  كاةيددتفل  ةدد  تاللددر وزددأ كاةدداكر  كاةبمااددل ولدد  ة ما ظقصدد    ،ةراظددل ع الددل .3
 و زته.

الدتأ  ،فرة عادر كاشدابلكإذ إ  ق ركل ةوا  كايدو ال ةتدا ،إةب ظلل كااصال امشابل ة  مي ةب   .0
 ل ف  كاليتخ كأ.كااصال إالو  ة  خالل ةعل رل

  ةوا  كايو ال لتوبأ ا اخ ةل كاةق ةل الركقاو  اادره إإذ  ،كاتوبأ اكارق ال امخ ة ل كاةق ةل .5
 اف  ةقل   ما ةعل ر ةعل .عمى   كاخ ةل تق أ أل الع  ذذك كألةر ةوة    ،كااصال إاى كايو ال

 فوائد وتحديات الحوسبة السحابية
ع ةمل ف  ةز ل تق ظل كاةعماةد ل اتوقلد  خد ة ل مفضدل إ  كإلظف   لو ك  ة  قال كاةظمة ل كا

فدد  كايددظاكل كألخلددرة كامودد    صددظ ت كاارةزلدد ل ماتبالقدد ل كاوايددال كايددو الل إذ ادد اكاتايددع فلودد  
كئد  ع لد ة اموايدال كايدو الل عةاةد  افاكئد ذ  ادظمأ اكاوايال كايو الل، عمله لةب  تو لد  ف لاةاز

  اLinthicum, 2010, 29  ل2-3، 9111  لقملعل، warrior, 2010, 2متةتل كاةب ت  اشبل خ   ل

كاق رة عمى كاعةل ف  كاةبت  اخ رزه ةع ةراظل ف  كااظلل كاتوتلل اتقظلدل كاةعماةد ل ةدع ولد  ة  .1
 يرعل الئل كايو ال. 

تعةل عمى تويل  إ كرة كاةعماة ل ة  خالل وة لل كاةعماة ل كاوي يل ااذاك يتقل كاةخد بر  .9
 كاتشالملل.

ظلددل كادد فع اقدد ر كاليددتخ كأ إذ اددأ تبدد  و زددل امةبتدد  ةدد  شددركء كاارةزلدد ل اتوةلمودد  عمددى إةب  .3
ظودد  ةازددا ة فدد  خ  ةدد ل مخددالل كاتصددفت عمددى كالظترظددل ب اةدد  كألزوددوة اددل كيددتخ كةو  ةدد  

Servers).ةوا  كاخ ةل   

ما كاتخفله ة  عةملد ل كاصدل ظل كاتد  يدلقاأ اود  كاةبتد  كالابتراظد  يداكء عمدى كاارةزلد ل  .0
 كألزووة اكاةع كل اخ صل كاتو لث ل كات  ال تؤثر عمى مزووة كاةيتخ ةل .

اتعةدل تودل رق ادل  ،ول  ة كاةاثاقلدل اكاةصد كقلل ابدا  ةعمدأ كألظمةدل اكاارةزلد ل ةرخصدل .5
 . Serversع  ازا  كاظي  كالوتل ب  ف  كاخ  ة ل ل فضال   ،ةش  ة ة  كاشربل كاص ظعل

 ،اكاارةزل ل اكاصل ظل ا ى كاةيدتخ أ فد  كاةبتد  كالابتراظد خفه كابمفل األزووة اكاةع كل  .2
ظه ال لوت ج إال إاى كيتخ كأ و يا ل اةاكصدف ل ايدلبل ةدع قد رة كتصد ل ا الظترظدل ابمفدل إإذ 

 كالشتركك ا اارةزل ل.

كيتخ كأ مفضل اةاكر  كاو يا ل ايا  كاتقظل ل كالفتركضلل كات  تتلت اضع خد ة ل عد ة عمدى  .1
 زل بل خ ةل.م ا  فصل كاخ  أ ة  ة   Serverخ  أ اكو  

كايددرعل فدد  تظفلددذ كألعةدد ل كاخ صددل ا اةبتدد  ايددا  يددواال كااصددال إاددى ةصدد  ر كاوايددال   .2
 كايو الل ة  ةص رذ  لةافر ذذا كاخ ةل .
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إةب ظلل كاةبت  ف  كختل ر مفضل خد ة ل كاوايدال كايدو الل ةد  عد ة ةزودول  اموصدال عمدى  .2
 ل كايو الل تتأ عار كاشابل لكالظترظل .عةملل كاوايا أل  ،مفضل قلةل

إذ تعدد  ذددذا كألزوددوة ةلددوة قدداة  ،إةب ظلددل وصددال كاةبتدد  عمددى كاوايددال كاز لدد ة اكاةاتبددرة .11
 .اموايال كايو الل

تي ع  كاوايال كايدو الل عمدى تدافلر كاب قدل ايدا  عد أ كوتفد م كاةبتد  ما كاةظمةدل اد ألزووة  .11
 ك لةب  م  تبا  ص لقل امالئل كاخضركء.ااذا ،كاخ  ةل كاةوملل كاةيتومبل امب قل

تقمل كاوايال كايو الل كاليتثة ر فد  مةداكل ب ئمدل اشدركء كألزودوة اكاةعد كل اكاارةزلد ل ةد   .19
 قال كاةظمةل كات  تيتخ ةو  ف  كاةب ت .

كات  تيتخ أ ظمأ متةتل كاةب ت ، ظز  ذظ ادك اعده كاتود ل ل اموايدال كايدو الل اكاتد  لةبد  
 ات ا آل  Linthicum, 2010  ل9111  لقملعل، 9111 ،إلز وذ  لخف زل

 .تتبم  ازا  كتص ل  كئأ ايرلع ا اشابل لكالظترظل  .1
تاقددف معةدد ل كاةيددتفل  فدد  كاةبتدد  اكوتةدد ل فقدد ك  امال ظدد ل ايددا  كوتةدد ل ودد اث عبددل فدد   .9

 كاشابل ما تاقف ةوا  كاخ ةل ايا  ةعل .

ألظو  ق  تبا  غلر ةتدافرة  ،يال كايو اللكاةيتفل ل  ة  تبالق ل كاوا  لع أ تمالل اعه و ز .3
 ا ى ةوا  كاخ ةل.

  أل ،توددال كايددلبرة عمددى كااظلددل كاتوتلددل ةدد  كاةظمةددل إاددى كايددلبرة ةدد  قاددل ةزوددو كاخ ةددل .0
 كاةظمةل تصات تول روةل ةزوو كاخ ةل.

ةشبمل وة لل وقا  كاةمبلل كافبرلل كات  تبة  اع أ ازدا  ضدة ظ ل فد  كظتود ك وقدا  كاةمبلدل  .5
 برلل امةيخ ةل .كاف

كاتخاف ة  قال اعه كاةيتفل ل  ة  خ ةل كاوايدال كايدو الل ةد  ةشدبمل كألةد  اخصاصدلل  .2
 كاةعماة ل.

 اإلطار العملي للبحث-ثالثاا 
ل، ففدد  كاةوددار كألال كاددذي لتضددة  اصددف ةودد ار رئليدد لظيددتعره فدد  ذددذك كإلبدد ر ثالثدد

فلةدد  لشددتةل كاةوددار كاث اددث  ،وددثاكاةوددار كاثدد ظ  لشددةل اصددف ةتالددركل كاا ،مفددرك  علظددل كااوددث
 توملل كاظت ئج اكختا ر فرضل ل كااوث.

 
 .  وصف أفراد عينة البحث1

  كاا االل كاعمةى ة  كاعلظل ذدأ ةد  كاةدامفل  إاصف مفرك  علظل كااوث إذ  9لشلر كاز ال 
  ةدد ة كاخ ةددل كافعملددل فدد  إا، %2175لوةمددا  شددو  ة كاابدد اارلا   % ابددذاك امددغ كاددذل 2175
% اةد ة كاخ ةدل كابملدل 1975قدل امدغ كاةعد ل عيظاكل ف ظص  كاو ا  ة  كاذل  ا لوأ خ ةل عشركاة

 %.2975امال 
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  9ز ال كا

 اصف مفرك  علظل كااوث

 العنوان
 الوظيفي

 موظف مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد 

 35 9 9 1 ع  

% 9،5 5 5 2175 

 الشهادة

 رلا اب اا  اماأ ع ل ة زيتلر  بتاركا 

 91 5 5 3 ع  

% 1،5 19،5 19،5 2175 

 التخصص
    إظي ظ  عمة 

91 13    

مدة الخدمة في 
المنصب 
 الحالي

 
 يظاكل ف قل 11ل

  91-11ل
 يظل

 فعبثر  -يظل31ل   يظل31-91ل

 0 1 2 92 ع  

% 19،5 15 9،5 1975 

مدة الخدمة 
 الكلية

 
 يظاكل ف قل 11ل

  91-11ل
 يظل

 فعبثر  -يظل31ل   يظل31-91ل

 0 0 1 95 ع  

% 52،5 1,،5 11 11 

 ع ك  كاا وثإ المصدر:
 

ةددد ل افلةددد  لتعمددد  اةشددد ربل مفدددرك  علظدددل كااودددث اارظددد ةج تددد رلا  خددد   اتق ظدددل كاةعما
  ل  اك  كاةشد ربل% غلر ةشد رب1975غ % اكاا ق  كاا ا9175  لاكالتص الل امغ ةع ل كاةش رب
  ةدركل اةشد رك اكود  اكااد ق  ةد  مفدرك  5-0عد   ةدركل كاةشد ربل لف  كااركةج كات رلالدل ب ظدل 

 كاعلظل ش رباك ا ارة اكو ة فقب.
مة  فلة  لتعم  اتق ظل كاةعماةد ل اكالتصد الل كاتد  لعةدل اود  مفدرك  علظدل كااودث فد  كاةبتد  
ل فب ظددل ةتظاعددل إذ ب ظددل كاارةزلدد ل اعظاكعودد  كاةختمفددل اكاخ صددل ا اةبتدد  كالابتراظدد  اارةزلدد 

ةزةاعددل مافددل  تةثمددل ا اتبالقدد ل كاا االددل فدد  متةتددل كاةب تدد  ابددذاك كيددتخ كأ كاو يددا  اعظاكعدده 
كا يددك تددا  اكاددال  تددا  اكيددتخ كأ كاة يددت كاضددائ  ليددب ظر  اكالظترظددل اكاةمتلةلدد ل  اكاشددابل 

 كاو ياالل كا كخملل ف  متةتل كاةب ت .
 .  وصف متغيرات البحث2

عل  ةدد  كاةتالددركل كألااددى ذدد  ةتالددركل ظمددأ متةتددل لتضددة  اصددف ةتالددركل كااوددث ظددا
 كاةب ت  اكاث ظلل ةتالركل كاوايال كايو الل.

 وصف متغيرات نظم أتمتة المكاتب .1

إاى ةع الل كالتف   اع أ كالتفد   اكاايدب كاويد ا  اكالظودركف كاةعلد ري،  3لشلر كاز ال 
% اكاتد  تشدةل 25ةع ل كتف   امدغ   ا2% بذاك كاعا رة ل21  0إذ امغ معمى ةع ل كتف   امعا رة ل

% ابل ةظوةد  35  اةع ل كتف   12  ا ل12مذ كف عةل متةتل كاةب ت ، ف  ول  ز ءل كاعا ركل ل
 اكات  تشةل عمى كيتخ كأ كالتص الل كااليمبلل.
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 3ز ال كا

 اصف ةتالركل متةتل كاةب ت 

 العبارات ت
الوساااااااااط  (1ل اتفق ) (2اتفق )

 الحسابي
النحااااراف 

 % ت % ت عياريالم

1 
تسعى إدارة الكلية إلى أتمتة المكتب 
 بالكامل )العمل بصيغة الكترونية(.

92 1975 11 9175 1719 1705 

2 
تسااااتخدم فااااي المكتااااب الحاساااابات 
والبرمجيااات لنجاااع العماال بصاايغة 

 الكترونية.
31 1175 2 9975 1711 1709 

3 
ستستخدم في المكتب تقانة اتصالت 

 يل العمل المكتبي.حديثة لتسه
31 1175 2 9975 1711 1709 

4 
 اا تحقااااااق أتمتااااااة المكتااااااب تبساااااايط
 إلجراءات العمل داخل المنظمة. 

32 2171 0 1171 1721 1731 

5 
ياوفر العماال فااي المكتااب اللكترونااي 
 الوقت والجهد وخفض كلفة العمل.

30 2571 2 1571 1725 1732 

5 
يقلل العمل المكتبي المؤتمت الوقوع 

 األخطاء محتملة أثناء العمل. في
33 2975 1 1175 1729 1732 

, 
يحقق العمل المكتبي المؤتمت جودة 

 ودقة بالعمل.
32 2171 0 1171 1721 1731 

8 
يحساااان العماااال المكتبااااي المؤتماااات 
التصالت داخل المكتب وبين أقسام 

 المنظمة.
32 2571 9 571 1725 1799 

9 
يعياااااد المكتاااااب المؤتمااااات إنتاجياااااة 

 عمل.ال
35 2175 5 1975 1721 1733 

 
يتضااامن العمااال المكتباااي المؤتمااات 

       إدارة ومعالجة الوثائق:

11 
معالجااة الكلمااات )اسااتخدام برنااام  

 1702 1725 3571 10 2571 92 معال  النصوص(

 1701 1721 3975 13 2175 91 معالجة الصور والوثائق. 11

 1732 1725 1571 2 2571 30 مهام األرشفة والتخعين. 12

 1701 1712 3975 3 1 2175 91 أعمال النشر المكتبي. 13

 
يتضااااامن أتمتاااااة العمااااال المكتباااااي 
تطبيقااااااااااات نظاااااااااام التصاااااااااااالت 

 اللكترونية:
      

 1713 1721 1975 5 2175 35 تطبيقات البريد اللكتروني. 14

 1705 1719 9175 11 1975 92 تطبيقات البريد الصوتي. 15

 1751 1755 0575 12 5571 99 لفاكس اللكتروني.برمجيات ا 15

 1701 1721 3975 13 2175 91 برمجيات التصال المعلوماتي. ,1

 1702 1735 2571 92 3571 10 برمجيات الهاتف النقال. 18
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 العبارات ت
الوساااااااااط  (1ل اتفق ) (2اتفق )

 الحسابي
النحااااراف 

 % ت % ت عياريالم

19 
يستخدم العااملون فاي المكتاب تقاناة 

 1702 1735 2571 92 3571 10 اتصالت حديثة لسلكية.

21 

علااى الحوساابة التااي  يعتمااد المكتااب
يحصال عليهاا ماان قبال ماعود خدمااة 

 خارجي.
92 2571 10 3571 1725 1702 

  ع ك  كاا وثل  ا اليتظ   كاى ظت ئج كاو يا إ: المصدر

 

 وصف متغيرات الحوسبة السحابية .2

يدب كاويد ا  اكالظودركف كاةعلد ري، إاى ةع الل كالتف   اع أ كالتفد   اكاا 0لشلر كاز ال 
  ل% عمددى كاتدداكا  اكامتدد21% ا 2975ل   اةعدد 32  ا ل35ةعدد ل كتفدد   امعادد ركل لذ امددغ معمددى إ

  30  ا ل90قددل ةعدد ل االتفدد   امعادد ركل لمتاكصددل عاددر كالظترظددل، فدد  وددل  امددغ تعاددرك  عمددى كا
   اكات  تعار ع  تف عل كاوايال كايو الل ةع ظمأ متةتل كاةب ت .31ال

 
 0ز ال كا

 اصف ةتالركل كاوايال كايو الل

 العبارات ت
الوساااااااااااط  (1تفق )أ ل (2تفق )أ

 الحسابي
النحااااااراف 
 % ت % ت المعياري

21 
تفضاااال اإلدارة صاااايغة التعاقااااد بااااين المكتااااب 

 ومجهع خدمات الحوسبة السحابية
92 2571 10 3571 1725 1702 

22 
يااوفر مااعود الخدمااة إمكانيااة وصااول المكتااب 
إلااااى خاااادمات الويااااب والبرمجيااااات ومراكااااع 

 ت.البيانا
31 1571 11 9571 1715 1703 

32 
يفضااال العااااملون فاااي المكتاااب العتمااااد علاااى 

 تطبيقات خدمة الحوسبة السحابية
93 5175 11 0975 1751 1751 

24 
تعااد حعمااة الحوساابة السااحابية طريقااة جدياادة 
لتقديم ماوارد الحوسابة كخدماة موععاة وعناد 

 الطلب من قبل المستفيد / المستفيدين.
91 2175 13 3975 1721 1701 

 
إن اعتمااااد خدماااة الحوسااابة الساااحابية تحاااق 

 -للمنظمة/ المكتب الفوائد اآلتية:
      

25 
خفاااااض متطلباااااات البنياااااة التحتياااااة لتقنياااااة 

 المعلومات والتصالت.
92 1171 19 3171 1711 1702 

25 
دفااع ثماان الخدمااة بقاادر السااتخدام ممااا يجعاال 

 نفقات الحوسبة متغيرة.
90 2171 12 0171 1721 1702 

2, 
ر مااوارد البنيااة التحتياة لتقانااة المعلومااات تاوف
علااى  لتصااالت قاادرات قااوة الحوساابة بناااءوا

 الطلب.
90 2175 12 0171 1721 1702 

28 
تصاابب بيئااة الحوساابة السااحابية المسااتخدمة 

 في المكتب صديقة للبيئة الخضراء.
95 2975 15 3175 1729 1702 

29 
اطر والكاااوارث تجناااب المكتاااب واإلدارة المخااا
 التي ممكن أن تحدث بدونها.

92 2571 10 3571 1725 1702 

31 
يساااتطيع المكتاااب اللكتروناااي العتمااااد علاااى 

 إحدى البرمجيات وأنواعها المختلفة.
35 2175 5 1975 1721 1733 

 1732 1725 1571 2 2571 30يستطيع المكتب اللكتروني التوساع فاي طلاب  31
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 العبارات ت
الوساااااااااااط  (1تفق )أ ل (2تفق )أ

 الحسابي
النحااااااراف 
 % ت % ت المعياري

 الخدمة عند الحاجة لذلك.

32 
تحسااان الحوسااابة الساااحابية المساااتخدمة فاااي 
المكتاااب اللكتروناااي مااان الكفااااءة التنظيمياااة 
 وتحسين التعاون بين الوحدات والتصالت.

39 2171 2 9171 1721 1701 

33 
تاااوفر الحوسااابة الساااحابية خااادمات الصااايانة 
الدوريااااة التااااي يقااااوم بهااااا المكتااااب لتقاناتااااه 

 )المعلومات والتصالت(.
92 1975 11 9175 1719 1705 

34 
تحسااان الحوسااابة الساااحابية إدارة المعلوماااات 
في المكتب وتقلل مان المخااطر التشاغيلية مان 

 خالل حماية المعلومات الحساسة. 
91 2175 13 3975 1721 1701 

 
يساااابب اساااااتخدام الحوساااابة الساااااحابية فاااااي 

       المكتب بعض المعوقات/مساوئ منها:

35 
وساااريع عبااار تتطلاااب تاااوافر اتصاااال مساااتمر 

 النترنت.
31 2975 3 175 1729 1792 

35 
فااي البيانات/المعلومااات خاصااة  اا تساابب فقاادان

عندما تتعطل الشابكة أو أي حاادث ياؤدي إلاى 
 توقف معود الخدمة عن العبون.

32 2171 0 1171 1721 1731 

3, 

تاوفر الحوساابة الساحابية محدوديااة فاي تقااديم 
يقااات الخدمااة التااي يحتاجهااا المكتااب ماان تطب

 خاصة بعمله.
91 2175 13 3975 1721 1701 

38 
تفقااااد إدارة المنظمااااة الساااايطرة علااااى البنيااااة 
التحتياااة لتقاناااة المعلوماااات والتصاااالت ألي 

 سبب من األسباب.
31 1175 2 9975 1711 1709 

 Minitabع ك  كاا وثل  ا اليتظ   كاى ظت ئج كاووةل كاارةزلل كاز ذوة إ االمصدر
 

 نتائ  واختبار الفرضيات.  تحليل ال3
اكختادد ر كافرضددل ل اةتالددركل اددى توملددل ظتدد ئج إز ادد ل مفددرك  كاعلظددل إ لودد ف ذددذك كاةوددار

ذ تةثل كاوايال كايو الل كاةتالر كاةيتقل اظمأ متةتدل كاةب تد  كاةتالدر كاةعتةد ، عملده فد   ، إكااوث
 عثلر.عالقل كالرتا ب ال  كاةتالرل  اعالقل كات كاتوملل يلتضة  توملال  

 تحليل عالقة الرتباط (1)

  عالقدل عل كايدو الل اظمدأ متةتدل كاةب تد  ادممورل ظت ئج توملل عالقل كالرتا ب ادل  كاوايدا
 .1715% عظ  ةيتاى ةعظالل 2172كالرتا ب ذ  ةعظالل امال 

 تحليل عالقة التأثير بين متغيرات البحث (2)

ي اموايدال كايدو الل فد  اكاخد   اتوملدل كالظود كر ازدا  تدعثلر ةعظدا 5لتضت ة  كازد ال 
اا رزدل  1715عظ  ةيتاى ةعظالل  99732  كاا اال Fال عأ ذذك كاتعثلر قلةل ل ،ظمأ متةتل كاةب ت 

R  العددوو ذاددك قلةددل ةع ةددل كاتو لدد  ل1732ورلددل ل
يددال كايددو الل فدد  % لفيددرا كاوا3171  إ  2

 .1715عظ  ةيتاى ةعظالل  0713  امال t  قلةل لإكاةظمةل ةز ل. ا
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 5ز ال كا
 تعثلر كاوايال كايو الل اظمأ متةتل كاةب ت 

 المستقل
 المعتمد

 F t R2 الحوسبة السحابية

 %3,01 40,3 22038 1011 نظم أتمتة المكاتب

N = 40           D.F = (1.38)             P<0.05 
 Minitabع ك  كاا وثل  ا اليتظ   كاى ظت ئج كاووةل كاارةزلل كاز ذوة إ المصدر:

 

 الستنتاجات والتوصيات
 الستنتاجات -

كيتظ  ك إاى ة تأ عرضه ف  كإلب ر كاظمري اماوث اكإلب ر كاعةمد  لةبد  كاتاصدل إادى عد   
 ة  كاليتظت ز ل كآلتللا

 تعدد  ظمددأ متةتددل كاةب تدد  ةدد  مظمةددل كاةعماةدد ل كاةوةددل فدد  ةظمةددل كألعةدد ل اكاتدد  تقدد أ  عةدد    .1
كاةبتدد  اتويددل  كالتصدد الل اوددل كاع لدد  ةدد  كاةشددبالل اددا كرة ةدد  خددالل تويددل  إظت زلددل 

 اصظع كاقركر.
إ  ظمدددأ متةتدددل كاةب تددد  تبدددارل اتبدددار تق ظدددل كاةعماةددد ل اكالتصددد الل امودددار كالظترظدددل  .9

 اكاشاب ل.

 ة  كألظمةل كافرعلل اكات  تع  اةث ال تبالق ل اوذا كاظمأ. ك  تتضة  ظمأ متةتل كاةب ت  ع   .3

ةددد  كاةفددد ذلأ كاو لثدددل اكاتددد  اددد مل تبالق توددد  فددد  كاع لددد  ةددد   إ  ةفوددداأ كاوايدددال كايدددو الل .0
   ةوا  كاخ ةل لق أ خ ةل كاارةزل ل ما كألزودوة اكاةعد كل ااعود ث ةد  لةبد إإذ  ،كاةظمة ل

 ش اه ذاك.  ا  م  تشتري كاةظمةل ذذا كاارةزل ل ما كألزووة اة ة 

  لتعمد  اعذةلدل كيدتخ كأ ظمدأ ممورل ظت ئج توملدل إز اد ل كاةاوداثل  إ  ةعد ل كتفد   عد ل فلةد .5
متةتددل كاةب تدد  اتبالق تودد  عدد ك تبالقدد ل كالتصدد الل كااليددمبلل اددظمأ متةتددل كاةب تدد  ايددا  قمددل 

 كيتخ كةو  ف  كاةظمةل كاةاواثل.

  إإذ  ،بةدد  مموددرل ظتدد ئج إز ادد ل كاةاودداثل  وددال تبالقدد ل كاوايددال كايددو الل اعظودد  ع الددل .2
 ال  ذذا كاتقظلل ايا  تاكفر ةتبما ل تبالقو .كاةظمةل كاةاواثل عمى كيتع ك  اتب

ممودددرل ظتددد ئج توملدددل آركء كاعلظدددل اازدددا  كرتاددد ب ةازددد  ةعظددداي ادددل  ظمدددأ متةتدددل كاةب تددد   .1
 اكاوايال كايو الل.

اموايدال كايدو الل فد  ظمدأ متةتدل     ةعظالد ك    ذظ ادك تدعثلرعة  ممورل ظتد ئج توملدل كالظود كر ادب .2
 كاةب ت .
 التوصيات

افد   عمدى ة  تاصل إاله كااوث ة  كيتظت ز ل، لةب  تو ل  عد   ةد  كاتاصدل لكيتظ  ك إاى 
 كآلت ا

كاتبداركل فد  كاعد اأ فد  ةزد ل تق ظدل  مود ثافد   عمدى كاعةل عمى تبالر ظمدأ متةتدل كاةب تد  .1
 كاةعماة ل اكالتص الل.

كاعةددل عمددى إشددا ل كاامدد ئف فدد  كاةب تدد  ةدد  كألفددرك  كاةتخصصددل  فدد  تق ظددل كاةعماةدد ل  .9
 تص الل اب  لظزو كاعةل ف  كاةبت  اعفضل آركء ةةبظل ةع توقل  كألذ كف كألخرى ب فل.اكال

تبددالر كألظمةددل كافرعلددل اددظمأ متةتددل كاةب تدد  بتبالقدد ل ةوةددل تعةددل عمددى كظزدد و كألظشددبل  .3
 اكافع ال ل ف  كاةبت  اةيتاى آركء زل  ةع كا قل اكايرعل ف  كاعةل.
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 ةل اشركء ما تبالر ظمأ متةتل كاةب ت  ا يتةركر.اضع ةاكوظل ة الل ة  قال إ كرة كاةظم .0

  كاتع ق  ةع ةوا  خ ةل يدلافر إإذ  ،تبالر ظمأ متةتل كاةب ت  ا عتة   تقظلل كاوايال كايو الل .5
 بل ة  لوت ج إاله كاةبت  ة  ارةزل ل بخ ةل.

رعل تشزلع كيتخ كأ كالتص الل كااليدمبلل فد  معةد ل كاةب تد  اةد  لتةلدو اده ةد  كاةراظدل اكايد .2
 اكابمفل.
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