
 

 

 ورـم لحضـبدعوتك ادـاالدارة واألقتصة ـا وكليـات العليـة الدراسـرف كليـتتش

 أطروحة دكتوراه في إدارة األعمالة ـمناقش

 وانـــالعن

 ةـة الحكوميـة اإللكترونيـودة الخدمـددات جـلى محـرف عـالتع

  دةـة المتحـارات العربيـة االمـبدول ةـوزارة الداخليـل ةـة ميدانيـدراس

 الب ـللط

 األحمـد عبدالكريم محمـد عبدالرحمـن

 المشرف

 الـأدارة األعم قسم ،ويـرافـشي انانثد. 

 ادـة األدارة واالقتصـكلي

 انـان والزمـالمك

 صباحـاً   11:00

 2018أبريل  26 الخميـس،

 H3 ىـ، المبن2021 ةـغرف

 صــــالملخ

الخدمـ  ات  –األجرائيـ  ة ات المعامالت ـ  ل خدمـ  ى تسهيـ  ة علـ  الحكومي اتـ  الجهل ـ  تعم العالمـ    د ـ  ى الصعيـ  عل

 ةالعربيـة المتحـد اراتـاإلملـة دول ـط تحتـرق األوسـ  الشـفو .اـان جودتهـوضم تـاإلنترنـر عب –االلكترونيـة 

 العربيـة المتحـدة اراتـاإلمدولـة   ــاالت فــم االتصــة تنظيــأن هيئــف اقــذا السيــ  هــوف .دارةــان الصــمك

اس ـس لقيـولية( ـن للخدمـ)المبرمجين ـوريـط للمطـة فقـذه مصممـهو ةـة اإللكترونيـودة الخدمـجر ـمعاييا ــلديه

ؤالء ـر هـلمشاع لـشاماس ـ  لقيـار مفاهيمـر إطـم تطويـت ذلـك وء ـ  ضـفو . ـدم النهائـا المستخـات رضـمستوي

ة ـة االلكترونيـخدمالق بــا يتعلــفيم (عينة 2197ستبيان لعدد اال)ح ــة من أداة المســج الرئيسيــالنتائ .نـالمتعاملي

ل ــع عوامــوجمية( ـدا االعتماديـا عـ)م وىــل المحتــم عوامــأن معظ ترــأظه الداخليــة وزارة   ــة فـاالجرائي

ر ـ  ـ  ومشاعورات ـ  ى تصـ  ـ    علـ  ـ  ل إيجابـ  ر بشكـ  ة" يؤثـ    الحكومـ  ة فـ  ع "الثقـ  ب مـ  ى جنـ  إل ا  ـ  ـ  ل جنبـ  ـ  التوصي

ر ــم يظهـة لــام بالتقنيــااللمن ــولك  امــا العــات الرضــدام ومستويــادة االستخــا إعــث نوايـن حيـمل ـالمتعام

ه ـام أنــالهتمر لــن المثيــوم ن.ــامليـالمتعورات ــى تصــر علــر تأثيــة" بأكبــم "االستجابــتتس  .ــر ايجابــتأثي

ات ات ذــى اختالفــا أدت إلــب كلهــم والجوانــر والتعليــن إال أن العمــن الجنسيــات بيــظ أي اختالفــم تالحــل

ات ـ  ـ  ر الخدمـ  ـ  ول توفيـ  ـ  ح ةـ  ـ  ات السابقـ  ـ  للدراسة ـ  ـ  ة معّمقـ  ث دراسـ  ـ  ذا البحـ  ـ  ف هـ  ـ  يضي. ةـ  ـ  ة إحصائيـ  ـ  دالل

ات ــودة الخدمــجلم ـــة تقييــى دراسـا  إلــوأيض العربــ  ج ــ  الخليــام فــاع العــللقطذات جـودة ة ــاإللكتروني

ع ــر األوســق بالنشــا يتعلــات فيمــاقتراحة ــالدراسهــذة دم ــتقذا وــه. مــن منظــور المتعامليــن ةــااللكتروني

  ة.ــــذه الدراســ  لهــار التحليلــلإلط ا  ــر انتظامــواألكث

ـاإلم :كلمات البحث الرئيسية ـارات العربيـ ـدة ة ـ ـ ـلخدما المتح ـة ات ـ ـ ـالحكوم اإللكتروني ـة ة ـ ـ ـودة  اإللكتروني ـ ج

 .الخدمــات االلكترونيــة الحكوميــة


