
  الـخـاتـمـةالـخـاتـمـة

التوصياتالتوصيات  وو  النتائجالنتائج

: - البحث : نتائج أول

: التالية النتائج أهم الى الباحث توصل اليدانية الدراسة خل ل من
 تؤدى الت الالية والرجراءات اللوائح بتطبيق الجامعة إدارة  تقوم.1

.  البيانات دقة إلى



 الستفادة يمكن ، الاحاسب النظام أساس هى الاحاسبية العلومات.2
. الدارية القرارات اتخاذ فى الاحاسب النظام معلومات من

 التستويات مشاركة على الوازنات إعداد فى الجامعة إدارة تعتمد.3
) . اعلى إلى أسفل ( من الختلفة الدارية

 سياستها وضع فى الاحاسب النظام على الجامعة إدارة تعتمد.4
. نارجاحة إدارة تعتب لذلك الالية

 إتخاذ إلى يؤدى علمية بصورة ماحاسبية ومعلومات بيانات ورجود.5
. الناسب الوقت فى إدارية قرارات

 الت والعلومات البيانات وتوفي بالرونة تمتاز البامج موازنة.6
. القرارات إتخاذ على الدارة تتساعد

 إلى يؤدى اللى الاحاسب باستخدام الاحاسبية العلومات نظم.7
. كبي بشكل والالية الدارية والهارات القدرات تاحتسي

 العمليات انجاز ودقة سعة إلى يؤدى اللى الاحاسب استخدام.8
. الالية الدارة أقتسام فى كما بالجامعة والالية الاحاسبية

 متسئولية وتاحديد الداء تقييم يمكن الالية بالدارة التنظيمى الهيكل.9
. البشى العنص

 العمليات لبثبات أدلة تعتب الالية الدارة فى التستخدمة التستندات.10
. والالية الاحاسبية

). البنود ( موازنة النفاق على للتكي يميل الداء تقييم.11
 حيث النشاة فى الالية  التسياسات ابراز الى تؤدى ل البنود موازنة.12

. انجازها الراد العما ل على تركز ل و النفاق وسائل على تركز

: - البحث : توصيات ثانيا

:  يلى بما الباحث يوص
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 العالى التعليم بمؤستسات الاحتسابات أنظمة تاحديث تطوير.1

. القرارات إتخاذ فى منها للستفادة

 الجامعة إدارات مع الالية للدارة التنظيمية العلقات تاحديد.2

. الختلفة

 الالية الدارة أنشطة فى اللى الاحاسب استخدام فى التوسع.3

. الختلفة

: متستقبلية بباحوث التوصية  .4

.  الوازنات وتشغيل إعداد فى الاحاسبية العلومات دور-1

 التعليم لؤستسات الالى الستقرار فى الالى الراقب دور-2

.  العالى

الــراجــعالــراجــع
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العربية :   : الراجع أول
. الكريم القرآن.1

 ، ن.  د-    م.  د  ،   الالية الاحاسبة اصو ل ، زريقات مجدى و ضاحادمة احمد.2
. م2002

عبد.    و  عثمان إبراهيم المية.3  الاحاسبة فى مقدمة ، على نص الوهاب د

 . 2003 ، الجديدة الجامعة دار:  السكندرية ، الدارية

عبد. و عثمان ابراهيم امية.4  ، الدارية الاحاسبة ، على نص الوهاب د
. م2003 سنة ، الجديدة الجامعة دار ،  السكندرية

 البراهمية ،  اللكتوني تشغيل ظل فى الداخلية الرارجعة ،  القبانى على  بثناء.5

.                  م2006  ،  الجامعية الدار ،

 : دمشق  التجارية الشوعات فى  الالية والدارة التمويل ،  توفيق حتسن.6

 م1990 سنة ، التاحاد مطبعة
 الاحاسبية للساليب والتطبيقية النظرية الجوانب ، مهران اللطيف عبد حمدى.7

 ، السكندرية – الصية الجامعات دار ، الداء وتقييم والرقابة التخطيط فى
 نش تاريخ بدون

 دار:   عمان ،  وطرقها الاحاسبة أساسيات ، بشي حمزه/  أ و الله عبد امي خالد.8

.  م2001 ، للنش وائل

 د ،   الولى الطبعة ، العامة الالية اسس ،  زهي احمد و الخطيب شاحادة خالد.9
 م2003 ، للنش وائل دار  ، م. 
 الستثمار قرارات الى مدخل(   الالية الدارة أساسيات ،  العمار وليد رضوان .10

 والنش للطباعة التسية دار ، دمشق – تشين رجامعة ،)    التمويل وسياسات

 م1997 ، الو ل الطبعة-    والتوزيع
 ،)  الراهنة والتاحديات(  العما ل لنظمات الالى  الداء ، رجمعة فرحات التسعيد.11

 نش تاريخ بدون ،  للنش الريخ دار

 ، الو ل الطبعة-     دمشق ،   التبية وزارة مطبوعات ،  توفيق تتطبيبه سليم.12
. م1987

 النظرية بي العامة الوازنات ادارة ، صار فيصل.  د و  اللوزى احمد سليمان.13

 تورجد ل  التسنة ، والطباعة والتوزيع للنش التسية دار ، عمان ، والتطبيق
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 تقييم فى الالية النتسب واستخدام مشاكل ، ماحمد واحمد فهمى بباوى سمي.14

 م1976 ،  الرابع العدد –الاحاسب مجلة ، بغداد ، الداء
 ، القاهرة ،)    متكاملة نظرة(   التقديرية الوازنات ،  حماد العا ل عبد طارق.15

م.2006 ،  الجامعية الدار
 القاهرة ، التاحتسي الى التقييم من الداء تكنولورجيا ، الخزامى احمد الاحكم عبد.16

نش. تاريخ بدون –سينا ابن مكتبة ،
 دار ، القاهرة ، الالية الدارة أساسيات ،  ناعم ابو مصطفى الاحميد عبد.17

 م1998 ، العربية النهضة
 ، القرارات اتخاذ فى العمليات وباحوث الاحاسبية العلومات  ، مرعى الاحى عبد.18

 م1993 ، الجامعة شباب مؤستسة:  السكندرية
 الدارة ،  العارجرى مشكور رجايد سعود. د و الصباح مصطفى التستار عبد.19

 -   للنش وائل دار ، رجرش رجامعة ،)    عملية وحالت نظرى إطار(   الالية

 م2003 ، الو ل الطبعة
 ، الالية الاحاسبة فى دراسات ، حتسني عمر/  د و  الصاحن الفتاح عبد.20

. م1981 سنة       ،  الجامعية شباب مؤستسة الناش ، السكندرية
 - العما ل إدارة كلية ، وإدارته الاحكومى الاحاسب النظام ، يوسف ماحمد عقله.21

. م1999 سنة  ، الردنية الجامعة ، عمان
 دار:  الردن ، وتطبيق نظرى اطار الشوعات تقييم ، الله عبد رجاسم عقيل.22

م.1999 سنة ، الثانية الطبعة ، للنش مجدلى
م.  ، السلم ظل فى الشوعات تمويل ، الوهاب عبد سعيد على.23  الفكر دار ، د

 ،1979 سنة ،  العربى
 والسس الفاهيم – وادارته الاحكومى الاحاسب النظام ،  يوسف ماحمد على.24

 عمان ،  العما ل ادارة كلية – الردنية ،الجامعة  العملى والتطبيق والنظريات

 ، م1991 ، الولى الطبعة ،
سيج.  هينجر ليتستي.25 احمد.  ،تررجمة الدارية الاحاسبة ، ماتوتش ود  حامد د

دار:  حجاج، الريخ الرياض
 رجامعة ،)  وعملى نظرى(   الاحكومية الاحاسبة فى أساسيات ، الهور ماحمد.26

 م 1998:  الولى الطبعة ،   رجرش
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 دار ، القاهرة ،   التعاونيات فى  الالية الدارة ،  الكريم عبد العزيز عبد ماحمد.27

سنة ،بدون   الاحياة
 ، الرياض ، العامة الدارة معهد  ،  الاحاسبية البادئ ، البطاحة عثمان ماحمد.28

.  هـ 1407 سنة

 دار ، طوكيو ، الالية الدارة ، غرابية صالح هشام.  د و خان يونس ماحمد.29

 م1986 ،  وأولده وايلى رجون
 دار ، السكندرية ، الالية الدارة وأساسيات مبادئ ، مصطفى فريد نها ل.30

تاريخ. بدون ، الوفتست لطباعة سامى مطبعة

النجليية :    : الراجع ثانيا
1. Hurely Morrise , Business administration

الجامعية :   : الرسائل ثالثا
 التابعة والتعليم التبية مديريات فى الاحاسب النظام تطوير ،  يوسف ابراهيم.1

 منشورة غي مارجتستي رسالة ، الهاشمية الردنية الملكة فى العاصمة لاحافظة

.  م2002 ،  والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة-    الاحاسبة   فى

 الالى الداء فاعلية رفع فى الاحاسب النظام دور  ، مهارجر عيس بابكر صلح.2

 رسالة ،  التسودانية الجوية الخطوط شكة(  الطيان خطوط بشكات

 والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة-   ، الاحاسبة   فى  منشورة غي مارجتستي

.  م2006 ،

 العامة التساهمة شكات فى الاحاسب النظام ،  الفضل حماد بلل ماحجوب.3

 رسالة ،   للتصالت التسودانية الشكة على بالتكي)  والطموحات الواقع( 

 والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة-   ، الاحاسبة   فى  منشورة غي مارجتستي

.  م2001 ،

 والاحاسب الالى الداء وتطوير تقويم ،  ابراهيم حتسن الله عبد مهدى.4

 فى  منشورة غي مارجتستي رسالة ،  بالتسودان العالى التعليم بمؤستسات

 ، السلمية درمان ام رجامعة-    الرجتماعية والعلوم القتصاد كلية ، الاحاسبة
.  م1995
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 فى الاحاسب النظام تطوير و تقويم ،  مزمل شفى حاج الهدية ابو نعمات.5

 رسالة ،)  الخرطوم ولية والتعليم التبية وزارة(   الخدمية الاحكومية الوحدات

 والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة-   ، الاحاسبة   فى  منشورة غي مارجتستي

.  م2004 ،

الشخصية :   :- القابلت رابعا
1.         ، والتكنولورجيا للعلوم التسودان لجامعة الالى الراقب التسيد مع  مقابلة

نوفمب       ، الجامعة رئاسة ، .2008الخرطوم ص       العاشة التساعة ، م

اخرى :  : خامسا
سنة  –          .1 ، التكنولورجيا و للعلوم التسودان رجامعة الجامعة م2008دليل
لتسنة        .2 ، والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة م  .1995قانون
طارق. .3  التاحة الوارد تهدر البنود موازنة بعنوان مقا ل ، كوشك حتسن بن د

 التسبت يوم 937 العدد عكاظ صاحيفة ، العام الدين مشكلة وتفاقم

هـ18/11/1424
http://www.okaz.com.sa

4.http://www.uae.gov.ae/mofi/Arabic/a_FinProject 

الـلـحـقالـلـحـق
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 )1(  رقم اللاحق

الرحيم الرحمن الله بتسم
والتكنولورجيا للعلوم التسودان رجامعة

العليا الدراسات كلية
وتمويل ماحاسبة مارجتستي

/......................................................................... التسيد

وبركاته الله ورحمة عليكم التسلم

 التعليم بمؤستسات  الالية والدارة الاحتسابات أنظمة تقويم بدراسة الباحث يقوم
ــالى ــام ( القطــاع  الع ــك ،  ) الع ــل وذل ــى الارجتســتي دررجــة لني ــل الاحاســبة ف  ، والتموي
 السـتبيان هـذا تصــميم تـم وعليـه ، البيانـات مـن مجموعـة على الاحصو ل ذلك ويتطلب
 استخدامها يتم سوف عليها الاحصو ل يتم الت العلومات بان علما ، الغرض هذا لتاحقيق

. تامة سية موضع وسيكون فقط الباحث هذا لغراض
 هذا أسئلة على إرجابتكم على يتوقف الباحث نتائج الى الوصو ل أن كما
. السئلة على بالرجابة تفضلكم كريم فى شك أدنى يتساورنا ول ، الستبيان

،،، خيا الله ورجزاكم

خيى   /  الطالب عثمان حتسن  اميمة

وتمويل / ماحاسبة مارجتستي

. الخالى الربع /  في   علمة وضع يررجى الشخصية الستبيان أسئلة على :- للرجابة ملاحوظة

 )2(  رقم اللاحق

الستبيان
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: الشخصية أول: البيانات
الوظيفة /1

( ...... )  مالى مدير
( ...... )قتسم رئيس
( ...... )موظف

الخبة سنوات/2
 ( ...... )       سنة20 من اكث
( ...... )     سنة20  الى15 من
( ...... )     سنة15  الى10 من
 ( .....  )   سنة10  من اقل

 التعليمي التستوى/3

( ..... ) بثانوي
( ..... )وسيط دبلوم

( ..... )رجامعي
( ..... )الجامعي فوق

العلمى التخصص/4
( ..... ) ماحاسبة
( ..... )مرارجعة

( ..... )أدارة

: الساسية بثانيا: البيانات

الرق
م

أوافق السئلة
بشدة

 لأوافق لمحايدأوافق
أوافق
 بشدة
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 البيانات دقة الى يؤدى الالية والرجراءات اللوائح تطبيق.1
. الاحاسب النظام يوفرها الت والعلومات

 إتخاذ فى الاحاسب النظام معلومات من الستفادة يمكن ل.2
. الدارية القرارات

. الاحاسب النظام اساس هى الاحاسبية العلومات.3
 فى الاحاسب النظام على تعتمد الت النشاة ادارة تعتب.4

.  نارجاحة ادارة الالية سياساتها وضع
 الى يؤدى علمية بصورة ماحاسبية ومعلومات بيانات ورجود.5

. الناسب الوقت فى ادارية قرارات إتخاذ
 عن تقارير البنود موازنة باستخدام الاحاسب النظام يقدم ل.6

. الوازنات بمخصصات الفعلى اللتام مدى
 دور والالى الاحاسب النظام يعطى ل البنود موازنة تبويب.7

النشاة. سياسات وضع فى ومرونة فعا ل
 لعملية البنود موازنة باستخدام الاحاسب النظام ياحتاج.8

. النشاة اهداف لتاحقيق وتاحديث تطوير
 التنفيذ فى بالرونة تمتاز والداء البامج موازنة.9

 تتساعد الت والعلومات البيانات توفر والداء البامج موازنة.10
. القرارات لتخاذ الدارة

 اللى الاحاسب باستخدام الاحاسبية العلومات نظم استخدام.11
 بشكل والالية الدارية والهارات القدرات تاحتسي الى ادى
. كبي

 اللى الاحاسب استخدام يتطلب ودقة بسعة البيانات معالجة.12
.

 العمليات انجاز سعة الى اللى الاحاسب استخدام يؤدى.13
. النشاة فى والالية الاحاسبية

 تكاليف من يزيد الاحاسبية النظم فى الاحديثة التقنية استخدام.14
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 النشاة

 بالسية تتمتع ول امنة غي الاحوسبة الاحاسبية النظم.15
. بها التلعب ويمكن

 لضعف اهدافه تاحقيق يتستطيع ل بالنشاة الاحاسب النظام.16
. الالية للدارة التنظيمى الهكيل

 وتاحديد الداء تقييم يمكنه ل الالية للدارة التنظيمى الهيكل.17
.  البشى العنص متسئولية

 الاحاسب النظام ومعلومات بيانات على الالية الدارة تعتمد.18
 القرارات كل إتخاذ عند

 ادلة تعتب الالية الدارة فى التستخدمة التستندات كافة.19
. والاحاسبية الالية العمليات لبثبات

 التستندات اعداد  % فى5 به التسموح الخطأ حدوث نتسبة.20
الالية.
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