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انًُزة انتُبفضُت نهشركبث انضُبحُت فٍ مُك فٍ تحإدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت لُبس أثر 

 يحبفظت جُىة صُُبء

 أ.د/ َبدَت حضٍُ أحًذ يبهر

 أيداق اٌفلاياج ا١ًٌاغ١ث

 و١ٍث ا١ًٌاغث ٚاٌفٕاـق

 ا٠ًٌٛىضاِعث لٕات 

 راَُب يصطفً ػبذانرحًٍأ.د/ 

 أيداق اٌفلاياج ا١ًٌاغ١ث

 و١ٍث ا١ًٌاغث ٚاٌفٕاـق

 ضاِعث لٕات ا٠ًٌٛى

 يُبدة حبيذ ربُغ حضٍ

باغسث ِاضًد١م فٟ اٌفلاياج ا١ًٌاغ١ث بى١ٍث ا١ًٌاغث ٚاٌفٕاـق                                           

 ضاِعث لٕات ا٠ًٌٛى

 :انًهخص

فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث م أبعددداـ أزددد٠ٙدددفل اٌةػدددر اٌػددداٌٟ فٌدددٝ اٌدعدددمل عٍدددٝ 

، فدددٟ خػم١دددك أبعددداـ ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء

( ِفدددمـت ِدددٓ اٌعدددا١ٍِٓ باٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ 813ٚخىٛٔدددح ع١ٕدددث اٌةػدددر ِدددٓ  

اٌةػدددددر اٌّدددددٕٙص ( َدددددموث يددددد١اغ١ث، ٚايددددددؿفَ 82ِدددددٓ   ػاف دددددث ضٕدددددٛ  يددددد١ٕاءِ

ٚخْٛدددددٍح  ،ة١اْ ٌٍعدددددا١ٍِٓ باٌُدددددمواج اًٌددددد١اغ١ثاٌْٛدددددفٟ اٌدػ١ٍٍدددددٟ، ٚلا ّدددددث ايدددددد

( ٌةُعددددفٞ  خؿددددده٠ٓ 2021ٚضدددددٛـ خددددإز١م ـاي فغٓددددا ١ا  عٕدددددف ًِدددددٜٛ  ٕدددددا ص فٌددددٝ اٌ

اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، خلة١دددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث( عٍدددٝ خػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث 

ٕاء، ٚٚضدددٛـ خدددإز١م ـاي فغٓدددا ١ا  عٕدددف ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١

( ألبعددددددداـ  اودًدددددددا  اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددددث، خؿددددددده٠ٓ اٌّعمفدددددددث 2021ًِدددددددٜٛ  

اٌدىٌٕٛٛض١دددث، خلة١ددددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث( عٍدددٝ بُعددددف خؿفددد١ٕ اٌدىٍفددددث ٌٍُددددمواج 

اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ ِػاف ددددث ضٕددددٛ  يدددد١ٕاء، ٚٚضددددٛـ خددددإز١م ـاي فغٓددددا ١ا  عٕددددف ًِدددددٜٛ 

ٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث، خلة١دددددك اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث( ( ألبعددددداـ  خؿددددده٠ٓ ا2021 

عٍدددٝ بُعدددف خػًددد١ٓ اٌطدددٛـت ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء، ٚٚضدددٛـ 
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( ألبعددداـ  اودًدددا  اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، 2021خدددإز١م ـاي فغٓدددا ١ا  عٕدددف ًِددددٜٛ  

خؿدددده٠ٓ اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث، خلة١ددددك اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث( عٍددددٝ بُعددددف اًٌددددمعث 

ٚاٌّمٚٔددددث ٌٍُدددددمواج اًٌددددد١اغ١ث فددددٟ ِػاف دددددث ضٕدددددٛ  يدددد١ٕاء، ٚٚضدددددٛـ خدددددإز١م ـاي 

( ألبعدددددداـ  خؿدددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث، ٔمددددددً 2021فغٓدددددا ١ا  عٕددددددف ًِددددددٜٛ  

اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، خلة١دددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث( عٍدددٝ بُعدددف ا بدددفا  ٚا بدىدددال 

 ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0

 

 يمذيت:

اٌعدددداٌُ فددددٟ اٌعمددددٛـ األؾ١ددددمت خلددددٛلاج يددددم٠عث ِٚد غمددددث فددددٟ ِؿدٍدددد  َددددٙف 

اٌّطدددا ج، ٚأْدددةػح اٌّعمفدددث ِدددٛلـا  غ٠ٛ١دددا  فدددٟ ع١ٍّددداج ا ٔدددداش ٚؾٍدددك اٌسدددمٚت 

ٚخػم١ددك اٌد١ّددده ٚا بددفا  ٠فدددٛق م١دددمٖ ِددٓ اٌّدددٛالـ أ١ّ٘دددث ٚضددفٜٚ، ٚٚيددد١ٍث فـال٠دددث 

٘اـفددددث ِٚعاْددددمت ٌٍدى١دددد  ِددددا ِدلٍةدددداج اٌعٓددددم اٌدددددٟ خٓدددداعفج فددددٟ ف٘ال٘ددددا 

اٌعف٠دددددددف ِدددددددٓ اٌّفدددددددا١ُ٘ اٌفىم٠دددددددث واٌعٌّٛدددددددث ٚاٌؿٓؿٓدددددددث ٚزدددددددٛلت اٌّعٍِٛددددددداج 

ٚا خٓدددددا ج، ٚ٘دددددٛ األِدددددم اٌدددددكٞ ٠دلٍدددددا خٛض١دددددٗ اٌطٙدددددٛـ ٔػدددددٛ غًدددددٓ فـالخٙدددددا 

 ٚخفع١ٍٙا خىٌٕٛٛض١ا  بُىً أوسم فاع١ٍث0

ٚخُعددددف فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث ِددددٓ اٌّفددددا١ُ٘ ا ـال٠ددددث اٌّعاْددددمت ٔ ددددما  

ٌٛٛض١دددددث ٚخٕ ١ّٙدددددا ٚفغدددددفاذ اٌد ١١دددددم اٌّلٍدددددٛ  ٌددددفٚل٘ا فدددددٟ ؾٍدددددك اٌّعمفدددددث اٌدىٕ

بلم٠مدددث ِفلٚيدددث ِٚؿللدددث فدددٟ وافدددث اًٌّدددد٠ٛاج اٌدٕ ١ّ١دددث، ٚبّدددا خّدٍىدددٗ ِدددٓ ب١ٕدددث 

أيايددد١ث ِعمف١دددث ل٠ٛدددث خدّسدددً فدددٟ ٚضدددٛـ اٌعٕاْدددم اٌةُدددم٠ث ٚاٌدم١ٕدددث، ٚبّدددا خًدددُٙ بدددٗ 

 (02140فٟ اٌؿفِث اٌّطدّع١ث  اٌم١َف، 

ٟ خُددددٙف٘ا اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث، ٚخػم١ددددك ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث ِددددٓ اٌدػددددف٠اج اٌددددد

ٚ٘ددكا ٠طعٍٙدددا خدطدددٗ فٌدددٝ اٌةػدددر عدددٓ اٌلدددمق اٌددددٟ ٠ّىدددٓ ِدددٓ ؾ ٌٙدددا خػم١دددك ا١ٌّدددهت 

اٌدٕافًددددد١ث ٚفضدددددماء اٌدػًددددد١ٓ ٚاٌدلددددد٠ٛم اٌّ  دددددُ، ٚقٌددددده ِدددددٓ أضدددددً ا يددددددّمال٠ث 



 
 قياس أثر إدارة المعرفة التكنولوجية في تحقيق الميزة التنافسية للشركات السياحية في محافظة جنوب سيناء

 ميادة حامد ربيع حسن 

 0202األٚي اٌطهء األٚي اٌعفـ                                                   ٌػاـٞ عُمااٌّطٍف 

02 

 

 

ٚاٌةمدددداء فددددٟ عدددداٌُ األعّدددداي، ٚخُٕددددإ ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث ِددددٓ ؾدددد ي خْٛددددً اٌُددددموث 

ف٠ددددفت أوسددددم فعا١ٌددددث ِددددٓ خٍدددده اًٌّدددددعٍّث ِددددٓ لةددددً اًٌددد١اغ١ث فٌددددٝ اودُددددال ٘ددددمق ض

إٌّافًدددد١ٓ أٚ اٌّٙددددالت أٚ اٌدم١ٕدددددث أٚ اٌّددددٛلـ اٌّد١ّددددده اٌددددكٞ ٠دددددد١ع ٌٍُددددموث ِٕدددددافا 

 ٌٍعّ ء خه٠ف عّا ٠مفِٗ ٌُٙ إٌّاف0ًْٛ

ٚخعّددددً اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ ِػدددد١ٙ ٠د١ّدددده بّٕافًددددث َددددف٠فت ٠ػدددددُ ع١ٍٙددددا 

١ث اٌدددددٟ خٕػٓددددم فددددٟ خم١ٍددددً اٌةػددددر عددددٓ ِٓدددداـل ضف٠ددددفت ٌدػم١ددددك ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد

اٌدىدددددا١ٌ ، ٚخ١ّددددده إٌّددددددص، ٚخةٕدددددٟ ايددددددماخ١ط١اج ابدىال٠دددددث فبفاع١دددددث خٙدددددفل فٌدددددٝ 

ِػاف ددددث اٌُددددموث اًٌدددد١اغ١ث عٍددددٝ ل٠اـخٙددددا ِٚىأدٙددددا اًٌددددٛل١ث فددددٟ اٌّػدددد١ٙ اٌددددكٞ 

 (02120خٛضف بٗ  َمْٚ، 

ِٚدددددٓ ٘دددددكا إٌّلٍددددددك فدددددفْ خػم١ددددددك ا١ٌّدددددهت اٌدٕافًدددددد١ث ٌٍُدددددمواج اًٌدددددد١اغ١ث 

يددد١ٕاء ِم٘دددْٛ بعٛاِدددً ِدعدددفـت، ٚعٍدددٝ لأيدددٙا اِدددد ن اٌّعمفدددث بّػاف دددث ضٕدددٛ  

اٌدىٌٕٛٛض١ددث ُٚغًدددٓ فـالخٙدددا، ِٚدددٓ زدددُ فددفْ اٌفلايدددث اٌػا١ٌدددث خًدددعٝ فٌدددٝ خدددإز١م فـالت 

اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث فدددٟ خػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث 

مواج ضٕدددددٛ  يددددد١ٕاء، ٚقٌددددده ِدددددٓ ٚضٙدددددث ٔ دددددم اٌّدددددفلاء ٚاٌعدددددا١ٍِٓ بٙدددددكٖ اٌُددددد

 ا١ًٌاغ١ث، ٚأعىاياج ٘كا اٌٛالا عٍٝ خػم١ك ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث بٙا0

 يشكهت انبحث:

٠ٛضددددف ٖددددع  فددددٟ خلة١ددددك فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ َددددمواج اًٌدددد١اغث 

بػ١ددر   خًدداُ٘ فددٟ خػم١ددك ا١ٌّددهت اٌدٕافًددد١ث، ٚقٌدده ٔد١طددث ٌعددفَ ِعمفددث اٌّدلٍةددداج 

ٌٛض١ددددث، ٚعددددفَ خفٙددددُ أ١ّ٘ددددث خلة١ددددك اٌ نِددددث ٌدفع١ددددً خلة١ددددك فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٕٛ

، فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث فدددددٟ خػم١دددددك ا١ٌّدددددهت اٌدٕافًددددد١ث ٌٍُدددددمواج اًٌددددد١اغ١ث

 اِتٍ: ىال انرئُشضئصُبغت يشكهت انبحث يٍ خالل ان وًَُكٍ نهببحثٍُ
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ِدددا ِدددفٜ خدددإز١م أبعددداـ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث فدددٟ خػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث 

 اف ث ضٕٛ  ي١ٕاء؟ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػ

 هذف انبحث:

خػف٠ددددف خددددإز١م أبعدددداـ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ ٠ًددددعٝ ٘ددددكا اٌةػددددر فٌددددٝ 

 خػم١ك ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0

 أهًُت انبحث:

 اٌع١ٍّث وّا ٠ٍٟ: ٚاأل١ّ٘ث اٌع١ٍّث فٌٝ األ١ّ٘ث خٕمًُ أ١ّ٘ث اٌةػر

 :٠ٍٟ ِّا أ١ّ٘دٗ اٌع١ٍّث اٌةػر ٠ًدّف انؼهًُت: األهًُت . أ

خًددداعف اٌفلايدددث اٌػا١ٌدددث فدددٟ اٌدعدددمل عٍدددٝ ِفٙدددَٛ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث  10

 بُىً عاَ، ٚوكٌه خًاُ٘ فٟ خ١ٖٛع ِفَٙٛ ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث0

خٖٛددد١ع اٌدددفٚل اٌدددكٞ ٠ّىدددٓ أْ ٠مدددَٛ بدددٗ خلة١دددك فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث فدددٟ  00

 خػم١ك ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث0

خػف٠دددددف أفٗدددددً إٌّددددداقش ٚإٌّدددددا٘ص ٚاٌّدلٍةددددداج ٚاٌؿلدددددٛاج  اًٌّددددداّ٘ث فدددددٟ 80

اٌٗدددمٚل٠ث اٌددددٟ ٠ّىدددٓ ٌٍّٕ ّددداج ا عدّددداـ ع١ٍٙدددا فدددٟ خلة١دددك فـالت اٌّعمفدددث 

اٌدىٌٕٛٛض١ددددث غ١ددددر خدّسددددً فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث أغددددف ِٓدددداـل خػم١دددددك 

ا١ٌّددهت اٌدٕافًدد١ث، ٚؾاْددث فددٟ ؾٗددُ اٌد ١ددماج اًٌددم٠عث اٌدددٟ خدًددُ بٙددا ب١ دداج 

 األعّاي0

 :٠ٍٟ ِّا أ١ّ٘دٗ اٌدلة١م١ث اٌةػر ٠ًدّف انؼًهُت: األهًُت . ة

خدلةددددك ٘ددددكٖ اٌفلايددددث عٍددددٝ َددددمواج اًٌدددد١اغث اٌدددددٟ خمددددَٛ بدمددددف٠ُ اٌؿددددفِاج  10

اًٌدددد١اغ١ث بّؿدٍدددد  أٔٛاعٙددددا ٚم١م٘ددددا ِددددٓ إٌّدطدددداج اٌّمخةلددددث، ٚباعدةال٘ددددا 
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خّسدددً للاعددددا  ٘اِددددا  ٚايددددماخ١ط١ا ، ٚا يدددددفاـت اٌدددددٟ لدددف ٠ػٓددددً ع١ٍٙددددا اٌملددددا  

ِددددٓ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث ِدددٓ ؾدددد ي خدددٛافم ـلايددددث ِٕٙط١ددددث،  اًٌددد١اغٟ

غ١دددر لددددف خف١ددددف ٔدددددا ص اٌفلايددددث فددددٟ ْدددد١امث ا يدددددماخ١ط١اج ٚا١ًٌايدددداج اٌدددددٟ 

خّىددددٓ ِدددددٓ لفددددا ًِددددددٛٞ ا١ٌّدددددهت اٌدٕافًدددد١ث فدددددٟ اٌُددددمواج اًٌددددد١اغ١ث ِػدددددً 

 اٌفلايث0 

غ١ث خدٕدددداٚي اٌفلايددددث اٌػا١ٌددددث فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ اٌُددددمواج اًٌدددد١ا 00

عِّٛددددا ، ِٚددددفٜ فٔعىدددداو خةٕددددٟ اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث خٛضٙدددداج فـالت اٌّعمفددددث 

فددٟ األُٔددلث اٌدًدد٠ٛم١ث، ِٚددفٜ خْٛددٍٙا فٌددٝ غاٌددث اٌد١ّدده فددٟ خًدد٠ٛك ؾددفِاخٙا 

بٓدددٛلت ؾاْدددث ٚ٘دددٛ ِدددا ٠فددددمٔ أْ ٠ىدددْٛ وٕد١طدددث ِٕلم١دددث  ـؾددداي خٛضٙددداج 

١اغ١ث فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ األعّدددداي اٌدددددٟ خمددددَٛ بٙددددا اٌُددددمواج اًٌدددد

 ِٚفٞ خإز١م٘ا فٟ خػم١ك ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث عٍٟ أـاء اٌُموث ا١ًٌاغ١ث0

٠عدددددددف خلة١دددددددك فـالت اٌّعمفدددددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددددث باٌُدددددددمواج اًٌددددددد١اغ١ث اٌمو١دددددددهت  80

األيايددددد١ث ٌدػم١دددددك ا١ٌّدددددهت اٌدٕافًددددد١ث، وّدددددا خًددددداُ٘ فدددددٟ خلددددد٠ٛم اٌُدددددمواج 

خػم١دددك  اًٌددد١اغ١ث، ٚاٌّعمفدددث اٌُددداٍِث باٌٛيدددا ً اٌدىٌٕٛٛض١دددث اٌػف٠سدددث ِٚدددٓ زدددُ

 ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث0

 :يصطهحبث انبحث

 :Technological knowledge managementإدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت  .1

ايدددددددؿفاَ اٌّٙددددددالاج بإٔٙددددددا  فـالت اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث  ٠ُعددددددمل اٌةدددددداغس١ٓ

ٚاٌؿةدددددماج ٚاٌدلة١مددددداج اٌدىٌٕٛٛض١دددددث فدددددٟ خًددددد١ًٙ ع١ٍّدددددث خ١ٌٛدددددف ٚخؿددددده٠ٓ ٚٔمدددددً 

اٌدىٌٕٛٛض١دددث ٌافدددماـ ِدددٓ ؾددد ي اٌعّدددً عٍدددٝ خلة١دددك خىٌٕٛٛض١دددا ٚخلة١دددك اٌّعمفدددث 

اٌّعٍِٛدددداج اٌ نِددددث ٌدػم١ددددك أ٘ددددفال اٌُددددموث اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ فـالت اٌّعمفددددث يددددٛاء 

  0فٟ اٌعمً اٌةُمٞ أٚ اٌػايٛ 
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 :Competitive advantageانًُزة انتُبفضُت  .2

خّدٍىٙدددا ِطّٛعدددث اًٌدددّاج ٚآٌدددفاج اٌددددٟ   ٠ُعدددمل اٌةددداغس١ٓ ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث

اٌُددددموث اًٌدددد١اغ١ث بٕدددداء  عٍددددٝ ؾةمخٙددددا اٌٛايددددعث، ٚاٌدددددٟ خةػددددر فددددٟ خفٛلٙددددا عددددٓ 

م١م٘دددا ِدددٓ إٌّافًددد١ٓ فدددٟ اٌّدددٛالـ ٚاأليدددعال ٚاٌؿدددفِاج ٚودددكٌه اِدددد ن اٌّدددٛلـ 

اٌةُددددمٞ قٚ اٌىفا٠دددداج ٚاٌّٙددددالاج ٚاٌّعددددالل اٌددددكٞ ٠ًدددداعف٘ا فددددٟ خػم١ددددك اٌد١ّدددده 

 ٚاٌدفمـ عٓ م١م٘ا ِٓ اٌُمواج إٌّافًث 0

 :نهبحث نًفبهًٍُاإلطبر ا

 دارة انًؼرفت انتكُىنىجُتأوالً: اإلطبر انًفبهًٍُ إل

٠ُددددٙف اٌّطدّددددا اٌّعاْددددم فددددٟ ةددددً اٌسددددٛلت اٌدم١ٕددددث ٚاٌّعٍِٛاخ١ددددث ِٛضددددث م١ددددم 

ًِددددةٛلث ِددددٓ اٌدلددددٛل ٚاٌد ١ددددم خّدددددف ب  ٌٙددددا ٌدُددددًّ وافددددث األبعدددداـ ا لدٓدددداـ٠ث 

خٗددداع  اٌّعمفدددث ٚا ضدّاع١دددث ٚاٌسماف١دددث ٚاأل١ِٕدددث، ٚلدددف خمخدددا عٍدددٝ ٘دددكٖ اٌسدددٛلت 

اٌع١ٍّدددث فّٙدددفج ٘دددكٖ اٌسدددٛلت اٌّعٍِٛاخ١دددث ٌ ٙدددٛل ِطدّدددا اٌّعمفدددث، ٚعٓدددم اٌسدددٛلت 

اٌدىٌٕٛٛض١ددددث ٚاٌّعمف١ددددث، بعددددف أْ أْددددةػح اٌّعمفددددث لِددددها  ٌٍمددددٛت ٚاٌدٕددددافى بدددد١ٓ 

اٌُدددددمواج، ِّدددددا أـٜ فٌدددددٝ خ ١١دددددم ضدددددكلٞ واِدددددً فدددددٟ خمو١دددددا ٚب١ٕدددددث اٌُدددددمواج 

 ا١ًٌاغث بُىً ؾا0ِ

 ىنىجُت:يفهىو إدارة انًؼرفت انتكُ

٠عدةدددم ِفٙدددَٛ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث ِدددٓ اٌّفدددا١ُ٘ اٌػف٠سدددث فدددٟ اٌعف٠دددف ِدددٓ 

اٌّطددددا ج، ف  أٔٙددددا خعدةددددم األوسددددم أدُددددالا  فددددٟ اٌعٓددددم اٌػدددداٌٟ، غ١ددددر خػٌٛددددح 

ا لدٓدددداـ٠اج ِددددٓ ا عدّدددداـ عٍددددٝ آٌددددٕاعاج اٌدم١ٍف٠ددددث فٌددددٝ ْددددٕاعث اٌػٛايددددا 

اٌٛيددددا ً اٌدددددٟ خًددددددؿفِٙا ٚا خٓددددا ج، ٚخعددددف خىٌٕٛٛض١ددددا اٌّعٍِٛدددداج ِددددٓ أ٘ددددُ 

اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ ع١ٍّاخٙددددا اٌّؿدٍفددددث، با ٖددددافث فٌددددٝ أٔٙددددا خمٍددددً ُِددددى ج 
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اٌعّدددً ٚخعدةددددم ِٓددددفلا  ٌؿٍددددك اٌم١ّددددث، فاٌُددددمواج اٌدددددٟ خػمددددك إٌطدددداظ ٘ددددٟ اٌدددددٟ 

 خعدّف عٍٝ ٔ ُ خىٌٕٛٛض١ا اٌّعٍِٛاج0

ط١ددددداج فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث بإٔٙدددددا  اٌدىٌٕٛٛض١دددددا ٚاٌةمِٚخُعدددددمل ٚلاذ 

ٚاٌؿةددددددماج ٚاٌّٙدددددددالاج اٌّدماوّدددددددث ٚاٌّداغدددددددث ٚاٌٛيدددددددا ً اٌّاـ٠دددددددث ٚاٌدٕ ١ّ١دددددددث 

ٚا ـال٠دددددددددث اٌددددددددددٟ ٠ًددددددددددؿفِٙا اٌّدددددددددٛلـ اٌةُدددددددددمٞ فدددددددددٟ اٌػٓدددددددددٛي عٍدددددددددٝ 

 (02120اٌّعٍِٛاج  ٚلاذ، 

فـالت اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث بإٔٙددددددا  خمو١ةددددددث ِددددددٓ األضٙددددددهت وّددددددا خُعددددددمل 

 خٓددددددا ج اٌدددددددٟ ٚاٌّعددددددفاج ٚاألضددددددهاء ا ْددددددلٕاع١ث ٚاٌةمِط١دددددداج َٚددددددةىاج ا

خًددددؿفَ ٌطّدددا اٌة١أددداج ٚؾهٔٙدددا ٚخػ١ٍٍٙدددا ُٚٔدددم٘ا ٚبسٙدددا ٌدػ٠ٍٛٙدددا فٌدددٝ ِعٍِٛددداج 

 (Anderton & Watson, 20180 ِف١فت  

 ض١ّدددددا اٌٛيدددددا ً  إدارة انًؼرفنننننت انتكُىنىجُنننننتتشنننننًم ينننننٍ خنننننالل ينننننب صنننننبك 

ٚاألضٙدددددددهت ٚٚيدددددددا ً ا خٓدددددددا ج ٚاٌػايدددددددٛ  ٚاٌةمِط١ددددددداج اٌددددددددٟ ٠ًددددددددؿفِٙا 

اٌعدددا١ٍِٓ باٌُدددموث اًٌددد١اغ١ث فدددٟ فـالت اٌّعمفدددث ِدددٓ أضدددً اٌػٓدددٛي عٍدددٝ اٌة١أددداج 

ٚاٌّعٍِٛددداج ِٚعاٌطدٙدددا ٌ دددمٔ خؿه٠ٕٙدددا ٚاٌمضدددٛ  ٌٙدددا عٕدددف اٌػاضدددث اٌددددٟ خًددداعف 

 فٟ خ١ّه اٌُموث ا١ًٌاغ١ث 0

 :فت انتكُىنىجُتيزاَب إدارة انًؼر

أيددددّٙح خىٌٕٛٛض١ددددا اٌّعٍِٛدددداج فددددٟ انًضننننبهًت فننننٍ ػًهُننننبث إدارة انًؼرفننننت:  .1

خًدددد١ًٙ ٚخًددددم٠ا وددددً ع١ٍّدددداج فـالت اٌّعمفددددث ِددددٓ خ١ٌٛددددف ٚخؿدددده٠ٓ ٚخٛن٠ددددا 

 ٚخلة١ك اٌّعمفث0

فْ فـالت اٌّعمفددددث خًددددعٝ  ُٔدددداء ب١ ددددث  انًضننننبهًت فننننٍ إَشننننبء بُئننننت انننننتؼهى: .2

١دددث ٚـٚل اٌّعمفدددث ففٔٙدددا خُدددطا عٍدددٝ اٌددددعٍُ، ٚ٘دددكٖ اٌة١ دددث بمدددفل ِدددا خع دددُ أّ٘

اٌّةدددداـلت ٚخطعددددً اٌّؿددددا٘مت ٚلةددددٛي اٌفُددددً ٚاغدّا خددددٗ، ٚخًددددًٙ خىٌٕٛٛض١ددددا 
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اٌّعٍِٛددداج ْٚدددٛي األفدددماـ فٌدددٝ اٌّعٍِٛددداج اٌددددٟ ٠ػداضٛٔٙدددا بًدددٌٙٛث، ٚضعدددً 

ض١ّددددا اٌّعٍِٛدددداج ِداغددددث ِددددا فِىأدددداج اٌدطف٠ددددف ٌٙددددكٖ اٌّعٍِٛدددداج، ْٚٚددددٛي 

٠طعدددً ع١ٍّدددث اٌددددعٍُ ًِددددّمت ٌط١ّدددا  ٘دددكا اٌدطف٠دددف فٌدددٝ ض١ّدددا اٌعدددا١ٍِٓ، ِّدددا

 اٌعا١ٍِٓ فٟ ٔفى اٌٛلح0

غ١ددددددر أْ خىٌٕٛٛض١ددددددا  انًحبفظننننننت ػهننننننً يؼهىيننننننبث ويؼرفننننننت انً صضننننننُت: .3

اٌّعٍِٛدددداج اٌّػٛيدددددةث خًدددداعف عٍدددددٝ خلدددد٠ٛم لٛاعدددددف ًِٚدددددٛـعاج اٌة١أددددداج 

ومْددد١ف أيايدددٟ ٌّعٍِٛددداج اٌُدددموث، وّدددا ٠ّىدددٓ عدددٓ ٘م٠دددك لاعدددفت اٌّعمفدددث 

 ة بّعمفث اٌُموث ٚفعاـت ايدؿفاِٙا0فٟ األٔ ّث اٌؿة١مت ا غدفا

غ١دددر أْ ايددددؿفاَ بمِط١ددداج اٌدُدددالن اٌطّددداعٟ ٠دددٛفم ب١ دددث  تمبصنننى انًؼرفنننت: .4

خُدددالو١ث لا ّدددث عٍدددٝ خمايدددُ اٌّعمفدددث ٚاٌّعٍِٛددداج عدددٓ بُعدددف ٚفدددٟ ب١ ددداج لا ّدددث 

عٍددددددٝ اٌػايددددددٛ  ٚبمِط١دددددداج اٌدلة١ددددددك اٌّ  ّددددددث ٌٙددددددكا اٌ ددددددمٔ، وّددددددا أْ 

ف ِطّٛعدددداج ٚفددددمق اٌعّددددً ِددددٓ اٌدُدددالن اٌطّدددداعٟ ِدعددددفـ األمددددمأ ٠ًددداع

اٌعّددً يددد٠ٛث  ِدددٓ ؾددد ي اٌةم٠دددف ا ٌىدمٚٔددٟ، اٌّددددخّماج عدددٓ ٘م٠دددك اٌف١دددف٠ٛ، 

ِٕدددددف٠اج ِٕالُددددث اٌُّددددمٚعاج00 فٌددددؽ( ٌدٕف١ددددك األعّدددداي ٚاٌدم١١ّدددداج اٌطّاع١ددددث، 

ٚ٘ددكٖ وٍٙدددا خدددفعُ عّددً اٌفم٠دددك ٚاٌعّدددً اٌطّددداعٟ فددٟ فـالت اٌّعمفدددث ِدددٓ أضدددً 

 عف فٟ ُِمٚعاج ُِٚى ج ِع١ٕث0خمايُ اٌّعمفث ٚخةاـي اٌؿةماج عٓ بُ 

فْ اخطا٘ددددداج اٌدلدددددٛل فدددددٟ ِطددددداي اٌّعٍِٛددددداج  صننننرػت وفؼبنُنننننت االتصنننننبالث: .5

خد١ّددددده باٌدمدددددال  بددددد١ٓ خىٌٕٛٛض١دددددا اٌّعٍِٛددددداج ٚخىٌٕٛٛض١دددددا ا خٓدددددا ج ِّدددددا 

٠ؿٍدددددك ِه٠طدددددا  فم٠دددددفا  ِدددددٓ خىٌٕٛٛض١ددددداج ا خٓدددددا ج ٚاٌّعٍِٛددددداج، ٚخُدددددًّ 

ضٙدددهت بّدددا فدددٟ قٌددده اٌُدددةىاج خىٌٕٛٛض١ددداج ا خٓدددا ج ِه٠طدددا  ٚايدددعا  ِدددٓ األ

وا ٔدمٔددددددح ٚاٌُددددددةىاج اٌفاؾ١ٍددددددث ٚاٌؿالض١ددددددث ٚاٌةمِط١دددددداج اٌّؿدٍفددددددث، ِّددددددا 

٠طعددددً ِددددٓ ٘ددددكٖ اٌدىٌٕٛٛض١دددداج أـات ل ١ًدددد١ث فددددٟ اٌدٛاْددددً اٌفددددا ك ٚاٌدةدددداـي 

 ِدعفـ األمما0ٔ
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فْ اٌمدددددفلت اٌفا مدددددث ٌدىٌٕٛٛض١دددددا اٌّعٍِٛددددداج  انتؼبينننننم ينننننغ انًؼرفنننننت انحرجنننننت: .6

اٌػمضدددث ِداغدددث ٌىدددً اٌدددك٠ٓ ٠ىٛٔدددْٛ ِمؾٓددد١ٓ ٚا خٓدددا ج خطعدددً اٌّعمفدددث 

ٌٍدعاِدددً ِعٙدددا، ِٚػفٛةدددث ِدددٓ اٌفمدددفاْ ٚاٌٗددد١ا  ٚلابٍدددث ٌٍدػدددف٠ر بايددددّمال 

ِدددٓ لةدددً ا ـالت اٌع١ٍدددا أٚ فدددمق اٌعّدددً اٌّدؿٓٓدددث اٌددددٟ خىدددْٛ ًِددددٌٚث عدددٓ 

٘دددددكٖ اٌّعمفدددددث، ِٚدددددا أْ األفدددددماـ ٘دددددُ اٌدددددك٠ٓ ٠ّاليدددددْٛ األـٚال اٌطٛ٘م٠دددددث 

ْ خىٌٕٛٛض١دددا اٌّعٍِٛددداج ٘دددٟ اٌددددٟ خّدددالو ٚخلددد٠ٛم ٚفُٔددداء ٘دددكٖ اٌّعمفدددث فدددف

األـٚال اٌطٛ٘م٠دددث فدددٟ خٛز١مٙدددا ٚاٌّػاف دددث ع١ٍٙدددا ٚضعٍٙدددا ِداغدددث ًٌٍّددددف١ف٠ٓ 

اٌّدعددددفـ٠ٓ ِددددٓ أضددددً فعدددداـت ا يدددددؿفاَ ٚإٌّالُددددث غٌٛٙددددا ٚوددددكٌه ِددددٓ أضددددً 

 (Coakes, 20150خػف٠سٙا ٚخل٠ٛم٘ا  

 أبؼبد إدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت

 انتكُىنىجُت:اكتضبة انًؼرفت  .1

٠مٓددددددف باودًددددددا  اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث اٌػٓددددددٛي ع١ٍٙددددددا ِددددددٓ آٌّدددددداـل 

اٌّؿدٍفدددددث  اٌؿةدددددماء ٚاٌّدؿٓٓدددددْٛ، ٚلٛاعدددددف اٌة١أددددداج، أٚ ِدددددٓ ؾددددد ي ألَددددد١  

اٌّديًددددث(، ٚقٌدددده بايدددددؿفاَ ٚيددددا ً اٌّمالٔددددث اٌّمضع١ددددث، ٚغٗددددٛل اٌّدددددخّماج 

اٌةم٠دددددف ٚٚلٌ اٌعّدددددً ٚايددددددؿفاَ اٌؿةدددددماء ٚاٌدددددفٚل٠اج ٚإٌُّدددددٛلاج، ٚٚيدددددا ً 

 ا ٌىدمٟٚٔ، ٚاٌدعٍُ اٌفمـ0ٞ

ٚخًددددعٝ اٌُددددموث فٌددددٝ اودًددددا  اٌّعمفددددالث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث ِددددالٓ ؾدددد ي اٌع١ٍّدددداج 

اٌدٕ ١ّ١ددث اٌدددٟ خًددد١م فبددفا  ٚخم١ِدده ٚٔمدددالً وددالً ِددٓ اٌّعمفدددث آٌددم٠ػث ٚاٌٗددد١ّٕث 

ِددددٓ األفدددددماـ فٌددددٝ اٌُدددددمواج، ٚـؾدددددالٛي خٍدددده اٌّعمفدددددث فٌددددٝ ٔ دددددُ فـالت اٌّعمفدددددث 

 فٌٝ خػف٠ف اٌّعمفث ِالٓ آٌّاـل اٌؿالض١ث ٌٍُموث0اٌدىٌٕٛٛض١ث، با ٖافث 
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 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت: .2

٠مٓدددددف بدؿددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث خٛز١دددددك اٌّعمفدددددث ٚاٌّػاف دددددث ع١ٍٙدددددا 

بايددددددؿفاَ أيدددددا١ٌا اٌدؿددددده٠ٓ ا ٌىدم١ٔٚدددددث فدددددٟ اٌُدددددموث ٚا يددددددفاـت ِدددددٓ اٌؿةدددددمت 

ل١دددداَ وددددً فددددمـ فددددٟ ٚاٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث اٌّدماوّددددث ٌددددف٠ٙا، ٚقٌدددده ِددددٓ ؾدددد ي 

إٌّ ّدددث بدًددددط١ً ودددً ِددددا ٠ػدددفذ ٌددددٗ، ٚخًدددط١ً أ٠ددددث ِعٍِٛددداج ضف٠ددددفت فدددٟ َددددةىث 

 (02220اٌػايا ا٢ٌٟ، بػ١ر خىْٛ ِداغث ٌىً أفماـ اٌُموث  غّٛـٖ، 

 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت: .3

٠عدّدددف ٔمدددً اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث عٍدددٝ ٚضدددٛـ ت١ٌددداج ٚبمِط١ددداج فٌىدم١ٔٚدددث ٠ددددُ 

ٚخٛن٠عٙدددا عٍدددٝ اٌعدددا١ٍِٓ فدددٟ اٌُدددموث، ٕٚ٘دددان ْدددٛل ِدددٓ ؾ ٌٙدددا ٔمدددً اٌّعمفدددث 

وس١دددمت فعاٌدددث ٌٕمدددً اٌّعمفدددث ِسدددً: اٌةم٠دددف ا ٌىدمٚٔدددٟ، ا خٓددداي اٌدددفاؾٍٟ ِدددٓ ؾددد ي 

َدددددةىث األضٙددددددهت اٌػايدددددةث، ٚ٘ددددددٟ وٍٙددددددا خددددددـٜ فٌددددددٝ خٛن٠دددددا أفٗددددددً ٌٍّعمفددددددث 

اٌدىٌٕٛٛض١دددث ٚخدددد١ع ٌٍعددددا١ٍِٓ فمْدددث اٌدًدددالي ٚإٌّالُددددث ٚخػ١ٍدددً اٌّعٍِٛددداج ِددددٓ 

 دٍفث0ؾ ي للٜ ِؿ

ٚخددددددمٜ اٌةاغسددددددث أْ ٔمددددددً اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث ٠عٕددددددٟ  خْٛدددددد١ً اٌّعمفددددددث 

إٌّايددددةث فٌددددٝ اٌُددددؿّ إٌّايددددا فددددٟ اٌٛلددددح إٌّايددددا ٚبُددددىً ِٕايددددا ٚبدىٍفددددث 

 ِٕايةث 0 

 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت: .4

٠عٕدددٟ خلة١دددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث ضعٍٙدددا أوسدددم ِ  ّدددث ٌ يددددؿفاَ فدددٟ خٕف١دددك 

لخةا٘دددددا  باٌّٙددددداَ اٌددددددٟ خمدددددَٛ بٙدددددا، ٠ٚدلٍدددددا خلة١دددددالك أُٔدددددلث اٌُدددددموث، ٚأوسدددددم ا

اٌّعمفدددددالث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث خٕ ١ّٙدددددا ِدددددٓ ؾددددد ي اٌدٓددددد١ٕ  ٚاٌفٙميدددددالث أٚ اٌدة٠ٛدددددا 

إٌّايدددا ٌٍّعمفدددث، ٚايدددالدمضاعٙا ِدددٓ ؾدددال ي خّىدددال١ٓ اٌعاٍِدددال١ٓ فدددالٟ اٌُدددموث ِدددٓ 

اٌْٛددددددالٛي ف١ٌٙددددددا بًددددددٌٙٛث ٚفددددددالٟ ألٓددددددالم ٚلددددددالح، ٚضعددددددالً اٌّعمفددددددالث ضا٘ددددددالهت 
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ي غددددكل بعددددٕ األضددددهاء مددددال١م اٌّدًددددمث ٚفعدددداـت خٓددددػ١ع ٌ يدددددؿفاَ ِددددٓ ؾدددد 

اٌّعمفدددددث ٚفػٓدددددٙا بايددددددّمال، ٚفـؾددددداي اٌطف٠دددددالف إٌّايدددددالا ع١ٍٙدددددالا، ٚايدددددالدةعاـ 

 (0213اٌّدمالاـَ  اٌىة١ًٟ، 

  هًُزة انتُبفضُتاإلطبر انًفبهًٍُ نثبَُبً: 

خددددزم اٌة١ دددث اٌدٕافًددد١ث فدددٟ يدددٍٛن اٌعّددد ء، غ١دددر خدددٛفم ٌٙدددُ اؾد١دددالاج ِدٕٛعدددث 

إٌّدطدددداج، ف١ؿدددددالْٚ ِٕٙددددا ِددددا ٠ٛافددددك قٚلٙددددُ ٚـؾٍٙددددُ، وّددددا خدددددزم اٌة١ ددددث ِددددٓ 

اٌدٕافًدددد١ث عٍددددٝ اٌُددددموث  غددددد ي ِٛلددددا ِٕايددددا فددددٟ اًٌددددٛق ٠دٍ٘ٙددددا ألْ خدفددددٛق 

عٍدددٝ ِٕافًددد١ٙا ٖدددّٓ اٌملدددا  اٌدددكٞ خُٕدددٙ ف١دددٗ، ٠ًٚددددفعٟ اٌدفدددٛق عٍدددٝ إٌّافًددد١ٓ 

١دددم ع١ّدددك غددددٝ ا يددددٕاـ فٌدددٝ ١ِدددهت خٕافًددد١ث غم١م١دددث ٠ددددُ فُٔددداء٘ا بعدددف فـلان ٚخفى

 خّٗٓ اٌُموث لفلت خٕاف١ًث عا١ٌث، ٚاٌةماء ّٖٓ ضّاعث إٌّاف0ٓ١ً

 يفهىو انًُزة انتُبفضُت:

٠ُددددد ً ِفٙدددددَٛ ا١ٌّدددددهت اٌدٕافًددددد١ث ِىأدددددث ٘اِدددددث فدددددٟ ودددددً ِدددددٓ ِطددددداٌٟ ا ـالت 

ا يدددددماخ١ط١ث ٚالدٓدددداـ٠اج األعّدددداي، ٚلددددف بددددمن ِفٙددددَٛ ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث بُددددىً 

ِفٙدددَٛ ا يددددماخ١ط١اج اٌدٕافًددد١ث   Porterلدددفَ ٚاٖدددع فدددٟ ِلٍدددا اٌسّا١ٕٔددداج غددد١ٓ 

ٌّٕ ّددددداج األعّددددداي، ٚأَدددددال فٌدددددٝ أْ اٌعاِدددددً األوسدددددم أ١ّ٘دددددث ٚاٌّػدددددفـ ٌٕطددددداظ 

ِٕ ّددداج األعّددداي ٘دددٛ اٌّٛلددد  اٌدٕافًدددٟ ٌٙدددا فدددٟ آٌدددٕاعث اٌددددٟ خعّدددً ف١ٙدددا، ٚلدددف 

بدددمنج أ١ّ٘دددث ٘دددكٖ اٌّفدددا١ُ٘ بًدددةا ن٠ددداـت َدددفت إٌّافًدددث، ٚخعدددفـج تلاء اٌةددداغس١ٓ 

ٙدددَٛ ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث ٔ دددما  ٌدعدددفـ اٌهٚا٠دددا اٌددددٟ ٠دددمْٚ ِدددٓ ؾ ٌٙدددا فدددٟ خػف٠دددف ِف

 .ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث

وّددددا خُعددددمل ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث بإٔٙددددا  خْٛددددً اٌُددددموث فٌددددٝ اودُددددال ٘ددددمق 

ضف٠ددفت أوسددم فاع١ٍددث ِددٓ خٍدده اًٌّدددعٍّث ِددٓ لةددً إٌّافًدد١ٓ، غ١ددر ٠ىددْٛ بّمددفٚل٘ا 

 (02120خط١ًف ٘كا ا ودُال ١ِفا١ٔا   ٚ٘ابٟ، 
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ّٕددددا خُعددددمل ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث بإٔٙددددا  لددددفلت اٌُددددموث عٍددددٝ خٍة١ددددث ِدلٍةدددداج ب١

ٚاغد١اضددداج اٌعّددد ء ٚاٌددددٟ خددددزم عٍدددٝ ايددددممال اٌُدددموث فدددٟ اًٌدددٛق ٠ٚػمدددك ٌٙدددا 

خفدددددٛق خٕافًدددددٟ بُدددددىً ٠ه٠دددددف ِدددددٓ غٓددددددٙا اًٌدددددٛل١ث ٠ٚع دددددُ لبػ١دٙا  غًدددددٓ، 

02120) 

موث أْ ِفٙددددَٛ ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث ألٞ َدددد ويننننٍ خننننالل يننننب صننننبك تننننري انببحثننننت

٠ؿدٍددد  بددداؾد ل ُٔدددا٘ اٌُدددموث، ٠ٚدودددف عٍدددٝ لدددفلت اٌُدددموث عٍدددٝ اِدددد ن ِدددٛالـ 

قاج وفددداءت ٚفاع١ٍدددث وعٕٓدددم لدددٛت خّىٕٙدددا ِدددٓ ايدددد  ي اٌفدددمِ اٌّداغدددث ٌؿٍدددك لددد١ُ 

 خطعٍٙا ِدفمـت عٓ إٌّاف0ٓ١ً

 يصبدر انًُزة انتُبفضُت:

 ٠ّىدددٓ اٌد١١ّددده ِدددٓ بددد١ٓ عدددفت ِٓددداـل ١ٌٍّدددهت اٌدٕافًددد١ث، ٚخًددددٕف اٌُدددموث عٍدددٝ

ايددددددماخ١ط١ث ِع١ٕدددددث ٌٍدٕدددددافى بٙدددددفل خػم١دددددك أيدددددةم١ث عٍدددددٝ ِٕافًددددد١ٙا ِدددددٓ ؾددددد ي 

اٌػٓدددٛي عٍدددٝ ِها٠دددا خٕافًدددد١ث، ٚخعدددمل ا يددددماخ١ط١ث عٍددددٝ أٔٙدددا خٍددده اٌمددددمالاج 

ا١ٌٙى١ٍدددث اٌددددٟ خدؿدددك٘ا اٌُدددموث ٌدػم١دددك أ٘دددفال ـل١مدددث، ٚاٌددددٟ ٠دٛلددد  عٍدددٝ ـلضدددث 

ٌدددددٝ زددددد ذ خػم١مٙدددددا ٔطددددداظ أٚ فُدددددً اٌُدددددموث، ٚخٓدددددٕ  ايددددددماخ١ط١اج اٌدٕدددددافى ف

 ايدماخ١ط١اج ٠ّىٓ عمٖٙا وّا ٠ٍٟ:

خٙدددفل ٘دددكٖ ا يددددماخ١ط١ث فٌدددٝ خػم١دددك خىٍفدددث ألدددً  اصنننتراتُ ُت لُنننبدة انتكهفنننت: .1

باٌّمالٔددددث ِدددددا إٌّافًدددد١ٓ، ِٚدددددٓ بدددد١ٓ اٌدددددفٚافا اٌدددددٟ خُدددددطا اٌُددددموث عٍدددددٝ 

خلة١مٙددددا ٚضدددددٛـ فددددمِ ُِدددددطعث عٍددددٝ خؿفددددد١ٕ اٌدىٍفددددث ٚخػًددددد١ٓ اٌىفددددداءت، 

 ٟ خاَ باًٌعم0ٚٚضٛـ يٛق ِىْٛ ِٓ عّ ء عٍٝ ٚع

٠ّىدددددٓ ٌٍُدددددموث أْ خ١ّددددده ِٕدطاخٙدددددا عدددددٓ  اصنننننتراتُ ُت انتًُنننننز واالخنننننتالف: .2

اٌُددددمواج إٌّافًدددددث ِدددددٓ ؾددددد ي خمدددددف٠ُ خُدددددى١ ج ِؿدٍفدددددث ٌٍّٕددددددص، ٚيدددددّاج 

ؾاْدددث بدددإٌّدص، ٚخمدددف٠ُ ؾفِدددث ِّددددانت، ٚضدددٛـت ِد١ّدددهت، ِٚدددفٜ ٚايدددا ِددددٓ 

١ط١ث اٌؿدددفِاج اٌّمفِدددث، ٚيدددّعث ض١دددفت، ٚخدها٠دددف ـلضددداج ٔطددداظ ٘دددكٖ ا يددددماخ
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به٠ددداـت خّددددا اٌُدددمواج باٌّٙدددالاج ٚاٌىفددداءاج اٌددددٟ ٠ٓدددعا عٍدددٝ إٌّافًددد١ٓ 

 ِػاواخٙا0

خٙدددفل ٘دددكٖ ا يددددماخ١ط١ث فٌدددٝ بٕددداء ١ِدددهت  اصنننتراتُ ُت انتركُنننز أو انتخصنننص: .3

خٕافًددد١ث ٚاٌْٛدددٛي فٌدددٝ ِٛالدددا أفٗدددً فدددٟ اًٌدددٛق، ِدددٓ ؾددد ي فَدددةا  غاضددداج 

يدددٛق ض مافدددٟ ؾاْدددث ٌّطّٛعدددث ِع١ٕدددث ِدددٓ اًٌّددددٍٙى١ٓ، أٚ بددداٌدمو١ه عٍدددٝ 

ِػددددفٚـ أٚ اٌدمو١دددده عٍددددٝ ايدددددؿفاِاج ِع١ٕددددث ٌٍّٕدددددص  َددددم٠ػث ِػددددفـت ِددددٓ 

 (02280؛ ؾ١ًٍ، 0222اٌعّ ء(  بَٕٛال، 

ِٚددددٓ ؾدددد ي ِددددا يددددةك ٠ّسددددً وددددً ِددددٓ ا بدىددددال ٚاٌٛلددددح ٚاٌّعمفددددث األلٔ 

آٌددددٍةث اٌدددددٟ خًدددداعف اٌُددددموث ٌدػم١ددددك ١ِددددهت خٕافًدددد١ث خٗدددداٟ٘ إٌّافًدددد١ٓ، فىٍّددددا 

ـالاج اٌع١ٍدددددا عٍدددددٝ ٘دددددكٖ آٌّددددداـل، وٍّدددددا يددددداعفج لوددددده ْدددددٕا  اٌمدددددمالاج ٚا 

 اٌُموث فٟ خػم١ك أ٘فافٙا، ٚاٌدٛيا فٟ ؾللٙا ا يدماخ١ط١ث0

 أبؼبد انًُزة انتُبفضُت:

 تخفُط انتكهفت: .1

٠عٕدددددٟ بُعدددددف خؿفددددد١ٕ اٌدىٍفدددددث ل١ددددداَ اٌُدددددموث بطعدددددً خىدددددا١ٌ  فٔدددددداش ٚخًددددد٠ٛك 

ٌدػم١دددك ٔطاغٙدددا ِٕدطاخٙدددا أٚ ؾدددفِاخٙا أـٔدددٟ ِدددٓ اٌُدددمواج إٌّافًدددث ٌٙدددا وإيددداو 

ٚخفٛلٙدددا، وّدددا أْ خؿفددد١ٕ يدددعم إٌّدطددداج ٠ًدددُٙ فدددٟ ن٠ددداـت اٌلٍدددا ع١ٍٙدددا، فٗددد   

عددددٓ أٔدددددٗ ٠ؿفدددددٕ ِدددددٓ ٘ددددداٍِ اٌدددددمبع فقا ٌدددددُ خٕددددددص اٌُدددددموث ِٕدطاخٙدددددا بدىدددددا١ٌ  

 (02120ِٕؿفٗث  ِػًٓ، 

ٚخدددمٜ اٌةاغسدددث أْ بُعدددف خؿفددد١ٕ اٌدىٍفدددث ٠ُّىدددٓ اٌُدددموث اًٌددد١اغ١ث ِدددٓ اٌٛلدددٛل 

ًِٚددداعفخٙا فدددٟ اٌْٛدددٛي فٌدددٝ أيدددعال خٕافًددد١ث خعدددهن ِدددٓ أِددداَ اٌُدددمواج إٌّافًدددث 

 ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث ٌّٕدطاج أٚ ؾفِاج اٌُموث فٟ اًٌٛق0
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 تحضٍُ ان ىدة: .2

٠دلٍدددا بُعددددف خػًددد١ٓ اٌطددددٛـت خػف٠دددف خٛلعدددداج اٌعّددد ء ٚلمةدددداخُٙ عدددٓ اٌطددددٛـت 

ٚاٌعّدددً عٍدددٝ خػم١مٙدددا، ٠ٚعٕدددٟ بُعدددف خػًددد١ٓ اٌطدددٛـت اٌمدددفلت عٍدددٝ خمدددف٠ُ ِٕدطددداج أٚ 

ابك ِددددا غاضدددداج ٚلمةدددداج اٌعّدددد ء، غ١ددددر خمابددددً ؾٓددددا ّ إٌّدددددص ؾددددفِاج خدلدددد

لٖدددداء اٌعّدددد ء بإٌّدطدددداج أٚ اٌؿددددفِاج اٌدددددٟ خٍةددددٟ اٌؿٓددددا ّ اٌّلٍٛبددددث ِددددٓ 

 (02130لةٍُٙ  اٌ ِٟ، 

ٚخددمٜ اٌةاغسددث أْ بُعددف خػًدد١ٓ اٌطددٛـت ٠عدددف ِددٓ لوددا ه ٔطدداظ اٌُددموث اًٌددد١اغ١ث 

ج بّٛاْدددفاج خُػمدددك فدددٟ عددداٌُ األعّددداي، ٚقٌددده ِدددٓ ؾددد ي خمدددف٠ُ ِٕدطددداج أٚ ؾدددفِا

ِدلٍةددداج اٌعّددد ء  لٖدددا ُٙ، ِٚدددٓ زدددُ فيدددعاـُ٘، ٚ٘دددكا ٠ًُدددُٙ فدددٟ خعه٠ددده ا١ٌّدددهت 

 اٌدٕاف١ًث ٌٍُموث ا١ًٌاغ١ث0

 انضرػت وانًروَت: .3

٠عددف بُعددف اًٌددمعث ٚاٌّمٚٔددث ِددٓ األبعدداـ اٌّّٙددث اٌدددٟ خعٕددٟ لاب١ٍددث اٌُددموث عٍددٝ 

موث ِددددٓ خمددددف٠ُ ِٕدطدددداج ِدٕٛعددددث فددددٟ اٌٛلددددح اٌّلٍددددٛ ، فٗدددد   عددددٓ لددددفلت اٌُدددد

خلددددد٠ٛم إٌّدطددددداج اٌما ّدددددث ٚخػًددددد١ٓ ع١ٍّاخٙدددددا ٌدمدددددف٠ُ ِٕدطددددداج ضف٠دددددفت، ٚخُددددد١م 

اًٌدددمعث ٚاٌّمٚٔدددث فٌدددٝ ا يددددطابث اًٌدددم٠عث ٌٍد ١دددماج اٌددددٟ لدددف خػدددفذ فدددٟ خٓددد١ُّ 

إٌّدطدددداج أٚ اٌؿددددفِاج بّددددا ٠  ددددُ غاضدددداج اٌعّدددد ء، ٚخعٕددددٟ اًٌددددمعث ٚاٌّمٚٔددددث 

ؿدددفِاج، ٚفـؾددداي ِٕدطددداج اٌمدددفلت عٍدددٝ فٔدددداش ِطّٛعدددث ٚايدددعث ِدددٓ إٌّدطددداج أٚ اٌ

أٚ ؾددددفِاج ضف٠ددددفت، ٚخعددددف٠ً إٌّدطدددداج أٚ اٌؿددددفِاج اٌّٛضددددٛـت بًددددمعث  عةددددف ، 

02120) 

ٚخددددمٜ اٌةاغسددددث أْ بُعددددف اًٌددددمعث ٚاٌّمٚٔددددث أْددددةع ١ِددددهت خٕافًدددد١ث ِّٙددددث ألٞ 

َدددموث يددد١اغ١ث خم٠دددف إٌطددداظ ٚاٌةمددداء ٚإٌّدددٛ فدددٟ عددداٌُ األعّددداي، ٚقٌددده ِدددٓ ؾددد ي 

ٌػاضدددددداج ِٚدلٍةدددددداج اٌعّدددددد ء ِددددددٓ إٌّدطدددددداج أٚ ل١اِٙددددددا بدددددداٌد ١١م ٚا يدددددددطابث 

ّى0ٓ ُِ  اٌؿفِاج بإلً ضٙف ٚٚلح 
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 اإلبذاع واالبتكبر .4

٠عٕدددٟ بُعدددف ا بدددفا  ٚا بدىدددال اٌع١ٍّدددث أٚ إٌُدددا٘ اٌدددكٞ خمدددَٛ بدددٗ اٌُدددموث ٠ٕٚددددص 

عٕدددٗ ٔددداخص أٚ َددد١ي ضف٠دددف، ٠ٚعدةدددم ا بدددفا  ٚا بدىدددال ٔدددداش األفىدددال اٌّف١دددفت، ٚخةٕدددٟ 

 (02120اٌدلة١ك  دمحم،  ٘كٖ األفىال ٖٚٚعٙا ِٖٛا

ٚخدددمٜ اٌةاغسدددث أْ بُعدددف ا بدددفا  ٚا بدىدددال ٠عٕدددٟ خلة١دددك األفىدددال اٌطف٠دددفت اٌددددٟ 

خددددددـٞ فٌدددددٝ خػًدددددٓ ٍِػدددددٛة فدددددٟ إٌّدطددددداج أٚ اٌؿدددددفِاج، ٚ٘ما دددددك ا ٔدددددداش، 

ٚاٌدٕ ددد١ُ ٚاٌدًددد٠ٛك ـاؾدددً اٌُدددموث بى١ف١دددث خٙدددفل فٌدددٝ فغدددفاذ أزدددم ف٠طدددابٟ ٚٔددداضع 

 عٍٝ أـاء ٚٔدا ص اٌُموث ا١ًٌاغ١ث0

 ض انبحث:وفر

خددُ ْددد١امث فدددمٔ ل ددد١ى ٌٍةػدددر ٠دددّٕ عٍدددٝ  ٠ٛضدددف خدددإز١م قٚ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث 

ألبعدددددداـ فـالت اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث فددددددٟ خػم١ددددددك ا١ٌّددددددهت اٌدٕافًدددددد١ث ٌٍُددددددمواج 

وَُمضننننى انفننننرض انننننرئُش إنننننً أربؼننننت  اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ ِػاف ددددث ضٕددددٛ  يدددد١ٕاء 0

 فروض فرػُت كًب َهٍ: 

ألبعدددداـ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف ٠ٛضددددف خددددإز١م قٚ ـ ٌددددث فغٓددددا ١ث  10

 خؿف١ٕ اٌدىٍفث ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0

٠ٛضددددف خددددإز١م قٚ ـ ٌددددث فغٓددددا ١ث ألبعدددداـ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف  00

 خػ١ًٓ اٌطٛـت ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0

اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف ٠ٛضددددف خددددإز١م قٚ ـ ٌددددث فغٓددددا ١ث ألبعدددداـ فـالت  80

 اًٌمعث ٚاٌّمٚٔث ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0

٠ٛضددددف خددددإز١م قٚ ـ ٌددددث فغٓددددا ١ث ألبعدددداـ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف  30

  ا بفا  ٚا بدىال ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء0
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 ي تًغ وػُُت انبحث:

، ػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاءفدددٟ اٌعدددا١ٍِٓ بُدددمواج اًٌددد١اغث بّ ٠دّسدددً ِطدّدددا اٌةػدددر

( 112ٚٔ ددددما  ٌٓددددعٛبث اٌدلة١ددددك عٍددددٝ ض١ّددددا اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث، ٚاٌدددددٟ بٍ ددددح  

 اٌةدددداغس١ٓ لدددداَ، ِفددددمـت( 1322َددددموث يدددد١اغ١ث، ٚأ٠ٗددددا  وسددددمت عددددفـ اٌعددددا١ٍِٓ بٙددددا  

، ٚلدددف خدددُ ػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاءبدلة١دددك اٌفلايدددث عٍدددٝ بعدددٕ اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث بّ

( َددددموث يدددد١اغ١ث ٌدلة١دددك اٌفلايددددث، ٚقٌدددده ألْ ِطدّددددا اٌعددددا١ٍِٓ 82عددددفـ   اؾد١دددال

( ِفدددمـت، ٚباٌىُددد  فدددٟ 1322فدددٟ اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث م١دددم ِدطدددأى ٌٚدددٗ ف٘دددال  

( خةددد١ٓ أْ غطدددُ اٌع١ٕدددث ٠ةٍددد  1222ضدددفاٚي خػف٠دددف غطدددُ اٌع١ٕدددث عٕدددف ِطدّدددا بػدددر  

 0،( ِفمـت813 

 أصهىة جًغ انبُبَبث )لبئًت االصتبُبٌ(:

عٍدددٝ أيدددٍٛ  ا يددددة١اْ ودددإـات ٌطّدددا اٌة١أددداج، ٍٛ  ضّدددا اٌة١أددداج أيددد اعدّدددفج

ػاف دددث ٚلدددف خدددُ فعدددفاـ لا ّدددث ايددددة١اْ ِٛضٙدددث فٌدددٝ اٌعدددا١ٍِٓ بُدددمواج اًٌددد١اغث بّ

، ٚلدددف خدددُ ايددددؿفاَ ِم١ددداو ١ٌىدددمج اٌؿّايدددٟ ٌم١ددداو ودددً عةدددالت ِدددٓ ضٕدددٛ  يددد١ٕاء

 عةالاج ا يدة١اْ وّا ٠ٍٟ 

 أصهىة تحهُم انبُبَبث:

ب١أددددداج اٌةػدددددر ا١ٌّدددددفأٟ عٍدددددٝ أيدددددٍٛ  ا ٔػدددددفال أيدددددٍٛ  خػ١ٍدددددً اعدّدددددفج 

أبعدددداـ فددددٟ خػم١ددددك ّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث اٌفـالت ٌٍدعددددمل عٍددددٝ خددددإز١م أبعدددداـ  اٌّدعددددفـ

 0ػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاءٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث 

 :وثببث االصتبُبٌيؼبيالث صذق 

يدددددددة١اْ خددددددُ عددددددمٔ لا ّددددددث ا و: صننننننذق انًحكًننننننٍُ وانصننننننذق انًحتننننننىي .1

اٌّؿٓٓدددددث ٌٍةػدددددر ا١ٌّدددددفأٟ عٍدددددٝ األيددددداخكت ٚاٌؿةدددددماء اٌّدؿٓٓددددد١ٓ فدددددٟ 
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ِطدددداي ِٖٛددددٛ  اٌفلايددددث، ٚقٌدددده ٌّعمفددددث ضٛأددددا اٌمٓددددٛل اٌّٛضددددٛـت فددددٟ 

 .ا يدة١اْ

خدددُ غًدددا  ْدددفق ا خًددداق اٌدددفاؾٍٟ ٌىدددً بُعدددف ِدددٓ صنننذق االتضنننبق اننننذاخهٍ:  .2

( ْدددددفق ا خًددددداق اٌدددددفاؾٍٟ ألبعددددداـ 1أبعددددداـ ا يدددددد١اْ، ٠ٖٚٛدددددع اٌطدددددفٚي  

 يدة١اْ وّا ٠ٍٟ:ا 

 (1جذول رلى )

 االتضبق انذاخهٍ ألبؼبد االصتبُبٌ صذق

 يؼبيالث االرتببط األبؼبد و يؼبيالث االرتببط األبؼبد و

 **3.9.1 تخفُط انتكهفت 5 **3.953 اكتضبة انًؼرفت انتكُىنىجُت 1

 **34..3 تحضٍُ ان ىدة 6 **3.9.4 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت 2

 **6...3 انضرػت وانًروَت . **3.913 انًؼرفت انتكُىنىجُتَمم  3

 **.3.96 اإلبذاع واالبتكبر . **3.945 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت 4

 انًصذر: يٍ إػذاد انببحثٍُ ببالػتًبد ػهً َتبئج انتحهُم اإلحصبئٍ

( أْ لددددد١ُ ِعاِدددددً ا لخةدددددا٘ ألبعددددداـ ا يددددددة١اْ ٠1دٗدددددع ِدددددٓ اٌطدددددفٚي للدددددُ  

(، ٚضددددداءج ض١ّددددا لددددد١ُ ِعددددداِ ج ا لخةدددددا٘ 20433، 20383بددددد١ٓ  خماٚغددددح ِدددددا 

ِٛضةدددث، وّدددا أْ ض١ّدددا ٘دددكٖ اٌمددد١ُ ِمةٌٛدددث فغٓدددا ١ا  عٕدددف ًِددددٜٛ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث 

(، ِّدددا ٠ُدددد١م فٌددددٟ ْددددفق ا خًدددداق اٌددددفاؾٍٟ ا يدددددة١اْ، ٚبددددكٌه خددددُ اٌدػمددددك 2021 

 ِٓ ْفق ا خًاق اٌفاؾٍٟ  يدة١اْ اٌعا0ٓ١ٍِ

: خدددُ غًدددا  زةددداج ا يددددة١اْ بلم٠مدددث ت انُصنننفُتثبنننبث أنفنننب كروَبنننب  وانت زئننن .3

( ِعاِدددً زةددداج 0أٌفدددا ومٚٔةددداؼ ٚزةددداج اٌدطه دددث إٌٓدددف١ث، ٠ٖٚٛدددع اٌطدددفٚي  

 أٌفا ومٚٔةاؼ ٚاٌدطه ث إٌٓف١ث ٌىً بُعف ِٓ أبعاـ ا يدة١اْ وّا ٠ٍٟ: 
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 (2جذول رلى )

 يؼبيم ثببث أنفب كروَبب  وانت زئت انُصفُت  نكم بُؼذ يٍ أبؼبد االصتُبٌ 

 انت زئت انُصفُت يؼبيم ثببث أنفب كروَبب  األبؼبد و

 3.9.4 3.945 اكتضبة انًؼرفت انتكُىنىجُت 1

 3.9.3 3.943 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت 2

 21..3 34..3 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت 3

 .3.94 .3.92 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت 4

 5...3 3.944 تخفُط انتكهفت 5

 .1..3 42..3 ان ىدةتحضٍُ  6

 21..3 ....3 انضرػت وانًروَت .

 .3.94 9...3 اإلبذاع واالبتكبر .

 انًصذر: يٍ إػذاد انببحثٍُ ببالػتًبد ػهً َتبئج انتحهُم اإلحصبئٍ

( أْ ِعددداِ ج زةددداج أٌفدددا ومٚٔةددداؼ ضددداءج فدددٟ اٌّدددفٜ ٠0دٗدددع ِدددٓ اٌطدددفٚي  

إٌٓدددددف١ث ضددددداءج فدددددٟ اٌّدددددفٜ (  ٚأْ ِعددددداِ ج زةددددداج اٌدطه دددددث 20432، 20230 

، ٚض١ّعٙددددددا ِعدددددداِ ج ِمخفعددددددث فغٓددددددا ١ ا ِّددددددا ٠دوددددددف زةدددددداج (20433 -20212 

 ْٚ غ١ث ايدؿفاَ ٘كا ا يدة١اْ، ِٚ ءِدٗ ألممأ اٌفلايث0

 :َتبئج انبحث

:  ٠ٛضدددف خدددإز١م قٚ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث ألبعددداـ َنننُص انفنننرض اننننرئُش نهبحنننث ػهنننً

هت اٌدٕافًدددد١ث ٌٍُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ خػم١ددددك ا١ٌّدددد

 ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء 0
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ٌددددإز١م أبعددداـ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث عٍدددٝ خػم١دددك خػ١ٍدددً ا ٔػدددفال اٌّدعدددفـ 

 ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء وا٢خٟ:

َتبئج تحهُم االَحذار انًتؼذد نتأثُر أبؼبد إدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت ػهً  (3جذول رلى )

 تحمُك انًُزة انتُبفضُت نهشركبث انضُبحُت فٍ يحبفظت جُىة صُُبء 

أبؼبد إدارة انًؼرفت 

 انتكُىنىجُت

يؼبيم االَحذار 

(B) 
 يضتىي انذالنت (T)لًُت  (Beta)لًُت  انخطأ انًؼُبرٌ

 .3.3 53..1 3.393 3.396 3.169 انتكُىنىجُتاكتضبة انًؼرفت 

 3.31 .11.. 3.639 3.135 .1.39 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.54 3.613 3.326 3.132 3.362 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 9.946 3.435 3.3.2 11..3 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت

 انتحهُم اإلحصبئٍانًصذر: يٍ إػذاد انببحثت ببالػتًبد ػهً َتبئج 

( أْ ِعددددداِ ج ا ٔػدددددفال ٌةُعدددددفٞ  خؿددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث ٠8دٗدددددع ِدددددٓ اٌطدددددفٚي  

خػم١ددددددك ا١ٌّددددددهت اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث، خلة١ددددددك اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث( قاج خددددددإز١م عٍددددددٝ 

، غ١دددر بٍ دددح ل١ّدددث ِعاِدددً اٌدٕافًدد١ث ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء

  Tاٌددددددددٛاٌٟ، ٚبٍ دددددددح ل١ّدددددددث  ( عٍدددددددٝ 20311، 10243ا ٔػدددددددفال اٌّػًدددددددٛبث  

( عٍدددٝ اٌددددٛاٌٟ، ٚ٘ددددٟ ل١ّدددث ـاٌددددث فغٓدددا ١ا  عٕددددف ًِددددٜٛ ـ ٌددددث 40432، 30113 

(، فدددٟ غددد١ٓ   ٠ٛضدددف خدددإز١م ِدددٓ بُعدددفٞ  اودًدددا  اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، ٔمدددً 2021 

خػم١ددددك ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث ٌٍُددددمواج اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث( بفلضددددث ِمخفعددددث عٍددددٝ 

 ١0ٕاءا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي

 َتبئج انتحمك يٍ انفرض انفرػٍ األول: .1

:  ٠ٛضدددف خددددإز١م قٚ ـ ٌددددث فغٓددددا ١ث ألبعدددداـ َنننُص انفننننرض انفرػننننٍ األول ػهننننً

فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث فدددددٟ بُعدددددف خؿفددددد١ٕ اٌدىٍفدددددث ٌٍُدددددمواج اًٌددددد١اغ١ث فدددددٟ 

 ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء 0

ِدددفٜ  لاِدددح اٌةاغسدددث بايددددؿفاَ اؾدةدددال خػ١ٍدددً ا ٔػدددفال اٌّدعدددفـ ٌٍدعدددمل عٍدددٝ

خدددإز١م أبعددداـ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث فدددٟ اٌدٕةدددد بةُعدددف خؿفددد١ٕ اٌدىٍفدددث ٌٍُدددمواج 

( ٔددددا ص ِعددداِ ج 3اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء، ٠ٖٚٛدددع اٌطدددفٚي للدددُ  



 
 قياس أثر إدارة المعرفة التكنولوجية في تحقيق الميزة التنافسية للشركات السياحية في محافظة جنوب سيناء

 ميادة حامد ربيع حسن 

 0202األٚي اٌطهء األٚي اٌعفـ                                                   ٌػاـٞ عُمااٌّطٍف 

33 

 

 

ا لخةدددددا٘ اٌّدعدددددفـ ٌددددددإز١م أبعددددداـ فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث عٍدددددٝ بُعدددددف خؿفددددد١ٕ 

   ي١ٕاء وّا ٠ٍٟ:اٌدىٍفث ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ

 (4جذول رلى )

َتبئج تحهُم االَحذار انًتؼذد نتأثُر أبؼبد إدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت ػهً بُؼذ تخفُط 

 انتكهفت نهشركبث انضُبحُت فٍ يحبفظت جُىة صُُبء

أبؼبد إدارة انًؼرفت 

 انتكُىنىجُت

يؼبيم االَحذار 

(B) 
 انذالنتيضتىي  (T)لًُت  (Beta)لًُت  انخطأ انًؼُبرٌ

 3.31 4.4.3 3.193 .3.32 3.124 اكتضبة انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 ..15.5 ..3.9 3.339 3.633 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.66 3.434 3.315 3.329 3.313 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 5.332 3.1.3 3.323 3.124 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت

 انببحثت ببالػتًبد ػهً َتبئج انتحهُم اإلحصبئٍانًصذر: يٍ إػذاد 

( أْ ِعددددداِ ج ا ٔػدددددفال ألبعددددداـ  اودًدددددا  اٌّعمفدددددث ٠3دٗدددددع ِدددددٓ اٌطدددددفٚي  

اٌدىٌٕٛٛض١ددددث، خؿددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث، خلة١دددددك اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث( قاج 

، بُعدددف خؿفددد١ٕ اٌدىٍفدددث ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاءخدددإز١م عٍدددٝ 

( عٍددددٝ 20103، 20228، 20103ل١ّددددث ِعاِددددً ا ٔػددددفال اٌّػًددددٛبث  غ١ددددر بٍ ددددح 

( عٍدددددٝ اٌددددددٛاٌٟ، ٚ٘دددددٟ T   30332 ،120232 ،20880اٌددددددٛاٌٟ، ٚبٍ دددددح ل١ّدددددث  

(، فددٟ غددد١ٓ   ٠ٛضدددف خدددإز١م ِدددٓ بُعدددف 2021ل١ّددث ـاٌدددث فغٓدددا ١ا  عٕدددف ًِددددٜٛ ـ ٌدددث  

مواج بُعدددف خؿفددد١ٕ اٌدىٍفدددث ٌٍُددد ٔمدددً اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث( بفلضدددث ِمخفعدددث عٍدددٝ 

 0ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء

 َتبئج انتحمك يٍ انفرض انفرػٍ انثبٍَ: .2

:  ٠ٛضدددف خدددإز١م قٚ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث ألبعددداـ َنننُص انفنننرض انفرػنننٍ انثنننبٍَ ػهنننً

فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث فدددددٟ بُعدددددف خػًددددد١ٓ اٌطدددددٛـت ٌٍُدددددمواج اًٌددددد١اغ١ث فدددددٟ 

 ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء 0
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١ٍدددً ا ٔػدددفال اٌّدعدددفـ ٌٍدعدددمل عٍدددٝ ِدددفٜ لاِدددح اٌةاغسدددث بايددددؿفاَ اؾدةدددال خػ

خدددإز١م أبعددداـ فـالت اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث فدددٟ اٌدٕةدددد بةُعدددف خػًددد١ٓ اٌطدددٛـت ٌٍُدددمواج 

( ٔددددا ص ِعددداِ ج 2اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء، ٠ٖٚٛدددع اٌطدددفٚي للدددُ  

ا لخةدددددا٘ اٌّدعدددددفـ ٌددددددإز١م أبعددددداـ فـالت اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث عٍدددددٝ بُعدددددف خػًددددد١ٓ 

 ٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء وّا ٠ٍٟ:اٌطٛـت ٌ

 (5جذول رلى )

َتبئج تحهُم االَحذار انًتؼذد نتأثُر أبؼبد إدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت ػهً بُؼذ 

 تحضٍُ ان ىدة نهشركبث انضُبحُت فٍ يحبفظت جُىة صُُبء

أبؼبد إدارة انًؼرفت 

 انتكُىنىجُت

يؼبيم االَحذار 

(B) 
 يضتىي انذالنت (T)لًُت  (Beta)لًُت  انخطأ انًؼُبرٌ

 3.51 .3.64 3.113 3.3.9 3.351 اكتضبة انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 .4.35 3.421 3.64 3.2.3 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت

 4..3 3.323 3.345 3.3.4 .3.32 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 .5.53 3.496 3.365 3.363 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت

 انًصذر: يٍ إػذاد انببحثت ببالػتًبد ػهً َتبئج انتحهُم اإلحصبئٍ

( أْ ِعددددداِ ج ا ٔػدددددفال ألبعددددداـ  خؿددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث ٠2دٗدددددع ِدددددٓ اٌطدددددفٚي  

 خػًدددد١ٓ اٌطددددٛـتبُعدددف اٌدىٌٕٛٛض١دددث، خلة١ددددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث( قاج خدددإز١م عٍددددٝ 

ا ٔػدددفال ، غ١دددر بٍ دددح ل١ّدددث ِعاِدددً ٌٍُددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يدد١ٕاء

، T   30822( عٍددددددددٝ اٌدددددددددٛاٌٟ، ٚبٍ ددددددددح ل١ّددددددددث  20822، 20032اٌّػًددددددددٛبث  

(، 2021( عٍددددٝ اٌدددددٛاٌٟ، ٚ٘ددددٟ ل١ّددددث ـاٌددددث فغٓددددا ١ا  عٕددددف ًِدددددٜٛ ـ ٌددددث  20283

فدددٟ غددد١ٓ   ٠ٛضدددف خدددإز١م ِدددٓ بُعدددفٞ  اودًدددا  اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، ٔمدددً اٌّعمفدددث 

ٍُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ ٌ خػًدددد١ٓ اٌطددددٛـتبُعددددف اٌدىٌٕٛٛض١ددددث( بفلضددددث ِمخفعددددث عٍددددٝ 

 0ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء
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 َتبئج انتحمك يٍ انفرض انفرػٍ انثبنث: .3

:  ٠ٛضدددف خدددإز١م قٚ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث ألبعددداـ َنننُص انفنننرض انفرػنننٍ انثبننننث ػهنننً

فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف اًٌددددمعث ٚاٌّمٚٔددددث ٌٍُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ 

 ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء 0

 انفرػٍ انرابغ:َتبئج انتحمك يٍ انفرض  .4

:  ٠ٛضدددف خدددإز١م قٚ ـ ٌدددث فغٓدددا ١ث ألبعددداـ َنننُص انفنننرض انفرػنننٍ انرابنننغ ػهنننً

فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ بُعددددف ا بددددفا  ٚا بدىددددال ٌٍُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث فددددٟ 

 ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء 0

لاِدددح اٌةاغسدددث بايددددؿفاَ اؾدةدددال خػ١ٍدددً ا ٔػدددفال اٌّدعدددفـ ٌٍدعدددمل عٍدددٝ ِدددفٜ 

اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث فددددددٟ اٌدٕةددددددد بةُعددددددف ا بددددددفا  ٚا بدىددددددال  خددددددإز١م أبعدددددداـ فـالت

( ٔددددا ص 2ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء، ٠ٖٚٛدددع اٌطدددفٚي للدددُ  

ِعدددداِ ج ا لخةددددا٘ اٌّدعددددفـ ٌدددددإز١م أبعدددداـ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث عٍددددٝ بُعددددف 

 ٟ:ا بفا  ٚا بدىال ٌٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء وّا ٠ٍ

 (6جذول رلى )

َتبئج تحهُم االَحذار انًتؼذد نتأثُر أبؼبد إدارة انًؼرفت انتكُىنىجُت ػهً بُؼذ 

 اإلبذاع واالبتكبر نهشركبث انضُبحُت فٍ يحبفظت جُىة صُُبء

أبؼبد إدارة انًؼرفت 

 انتكُىنىجُت

يؼبيم االَحذار 

(B) 
 يضتىي انذالنت (T)لًُت  (Beta)لًُت  انخطأ انًؼُبرٌ

 9..3 3.262 3.339 .3.31 3.335 اكتضبة انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 23.931 1.323 3.325 3.532 تخزٍَ انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 3.3.3 3.3.2 3.319 3.359 َمم انًؼرفت انتكُىنىجُت

 3.31 4.626 .3.11 3.315 3.3.1 تطبُك انًؼرفت انتكُىنىجُت

 ببالػتًبد ػهً َتبئج انتحهُم اإلحصبئٍانًصذر: يٍ إػذاد انببحثت 

( أْ ِعددددداِ ج ا ٔػدددددفال ألبعددددداـ  خؿددددده٠ٓ اٌّعمفدددددث ٠2دٗدددددع ِدددددٓ اٌطدددددفٚي  

اٌدىٌٕٛٛض١دددث، ٔمدددً اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث، خلة١دددك اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث( قاج خدددإز١م 
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، غ١دددر ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فدددٟ ِػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاءا بدددفا  ٚا بدىدددال بُعدددف عٍدددٝ 

( عٍدددددددٝ 20221، 20224، 20280ِعاِدددددددً ا ٔػدددددددفال اٌّػًدددددددٛبث  بٍ دددددددح ل١ّدددددددث 

( عٍدددددٝ اٌددددددٛاٌٟ، ٚ٘دددددٟ T   020481 ،80228 ،30202اٌددددددٛاٌٟ، ٚبٍ دددددح ل١ّدددددث  

(، فددٟ غددد١ٓ   ٠ٛضدددف خدددإز١م ِدددٓ بُعدددف 2021ل١ّددث ـاٌدددث فغٓدددا ١ا  عٕدددف ًِددددٜٛ ـ ٌدددث  

 ا بدددددفا  ٚا بدىدددددالبُعدددددف  اودًددددا  اٌّعمفدددددث اٌدىٌٕٛٛض١دددددث( بفلضدددددث ِمخفعددددث عٍدددددٝ 

 0ٍُمواج ا١ًٌاغ١ث فٟ ِػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاءٌ

 تىصُبث انبحث:

فـالت اٌعّدددً عٍدددٝ ا ٘دّددداَ بلة١عدددث اٌع لدددث ا ٠طاب١دددث اٌم٠ٛدددث اٌددددٟ خدددمبٙ بددد١ٓ  10

اٌّعمفدددث اٌدىٌٕٛٛض١دددث ٚخػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث فدددٟ اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث ِػدددً 

 ، ٚودددكٌه ٖدددمٚلت ا يددددفاـت ِدددٓ ٘ة١عدددث اٌددددإز١م ا ٠طدددابٟاٌفلايدددث ٚاٌدلة١دددك

 ـالت اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث عٍدددددددٝ خػم١ددددددك ا١ٌّدددددددهت اٌدٕافًدددددد١ث ٌٍُدددددددمواج 

 0ا١ًٌاغ١ث بّػاف ث ضٕٛ  ي١ٕاء

ٖددددددمٚلت ا ٘دّدددددداَ بدددددددٛف١م ِدلٍةدددددداج ٚأبعدددددداـ فـالت اٌّعمفددددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددددث  00

اٌ نِدددث ٌدػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث ٌٍُدددمواج اًٌددد١اغ١ث بّػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء 

لـ اٌّداغدددددث بُدددددىً ٠دددددد ءَ ِدددددا ا ِىا١ٔددددداج ٚاٌّدددددٛاِدددددٓ ؾددددد ي ايدددددد  ي 

اغد١اضدددداج اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث ِددددٓ فـالت اٌّعمفددددث اٌدىٌٕٛٛض١ددددث فددددٟ خػم١ددددك 

 0ا١ٌّهت اٌدٕاف١ًث

ن٠دددداـت لددددفلت أْ خعّددددً اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث عٍددددٝ خددددٛف١م ت١ٌدددداج خعّددددً عٍددددٝ  80

اٌعدددا١ٍِٓ باٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث عٍدددٝ اٌفٙدددُ ٚاٌدعاِدددً اٌط١دددف ِدددا فـالت اٌّعمفدددث 

ِٚعمفدددث ًِددددٜٛ لٖددداء اٌعّددد ء عدددٓ ا١ٌّدددهت اٌّمفِدددث ٌٙدددُ ِدددٓ  اٌدىٌٕٛٛض١دددث،

ؾددد ي اٌّىاخدددا اٌدابعدددث ٌٙدددا بّػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء، ٚخف١دددف ٘دددكٖ ا١ٌ٢ددداج فدددٟ 

خم١ددد١ُ تـاء ٘دددكٖ اٌّىاخدددا ِدددٓ ضٙدددث ٚفدددٟ اخؿددداق ا ضدددماءاج اٌ نِدددث ٌد فدددٟ أٞ 

 َىاٚٞ ًِدمة١ٍث0

ي اٌدإو١دددف أْ خعّدددً اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث عٍدددٝ خػم١دددك ١ِدددهت خٕافًددد١ث ِدددٓ ؾددد  30

عٍددٝ خدددفع١ُ ـٚل اٌعّدد ء باٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث فددٟ ِػاف دددث ضٕددٛ  يددد١ٕاء ِدددٓ 
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أضدددً ن٠ددداـت لٖدددا ُٙ ٚخػم١دددك ِها٠دددا خٕافًددد١ث ِؿدٍفدددث عدددٓ اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث 

 األؾم0ٜ

ٖددددمٚلت اٌعّددددً عٍددددٝ خددددٛف١م ـٚلاج خفل٠ة١ددددث ٌٍعددددا١ٍِٓ باٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث  20

ا فـالت اٌّعمفددددث فددددٟ ِػاف ددددث ضٕددددٛ  يدددد١ٕاء غددددٛي و١ف١ددددث اٌدعاِددددً اٌط١ددددف ِدددد

، ٚا بدعددداـ بمدددفل ا ِىددداْ عدددٓ األيدددا١ٌا اٌدىٌٕٛٛض١دددث ٌدػم١دددك لمةددداج اٌعّددد ء

، ٚوددددكٌه ا ٘دّدددداَ بٗددددمٚلت ٚضددددٛـ اٌدم١ٍف٠ددددث ٚاٌمٚخ١ٕ١ددددث فددددٟ فـالت اٌّعمفددددث

 ِمٚٔث واف١ث فٟ خة١ًٙ ا ضماءاج اٌؿف١ِث اٌّمفِث ٌٍعّ ء0

ٌىدم١ٔٚدددددث اٌددددددٟ ٖدددددمٚلت خدددددٛف١م وافدددددث اٌدم١ٕددددداج اٌدىٌٕٛٛض١دددددث ٚاٌةدددددماِص ا  20

خًدددداُ٘ فددددٟ خ١ّٕددددث اٌعددددا١ٍِٓ فددددٟ ض١ّددددا اًٌّددددد٠ٛاج ا ـال٠ددددث ٌدددددٛف١م وافددددث 

اٌّٙددددالاج اٌّلٍٛبددددث ٌٍعّددددً، ٚوددددكٌه ا٘دّدددداَ اٌُددددمواج اًٌدددد١اغ١ث بّػاف ددددث 

ضٕدددٛ  يددد١ٕاء بددداٌدمو١ه عٍددددٝ  خدددٛف١م اٌمدددفلاج اٌ نِددددث ٌدددفٜ اٌعدددا١ٍِٓ عٍددددٝ 

 ّعمفث0اٌدعاًِ ِا اٌدم١ٕاج اٌدىٌٕٛٛض١ث اٌػف٠سث فٟ فـالت اٌ

ٖدددمٚلت ل١ددداَ اٌُدددمواج اًٌددد١اغ١ث بّػاف دددث ضٕدددٛ  يددد١ٕاء بدػًددد١ٓ ًِددددٜٛ  20

أـاء اٌعدددا١ٍِٓ، ٚقٌدددده ِدددٓ ؾدددد ي اٌدمو١ددده عٍددددٝ اٌّمٚٔدددث ٚاًٌددددمعث ٚخػًدددد١ٓ 

اٌطددددٛـت ٚا بددددفا  ٚا بدىددددال فددددٟ خػم١ددددك ا١ٌّددددهت اٌدٕافًدددد١ث ِددددٓ ؾدددد ي فـالت 

 اٌّعمفث اٌدىٌٕٛٛض١ث0

 انبحث: يراجغ

   ٍُِدلٍةدددددداج خلة١ددددددك فـالت اٌّعمفددددددث فددددددٟ اٌّددددددفالو  (02140اٌمَدددددد١ف، يددددددع١ف يدددددد٠ٛ

ي هنننت جُنننم انؼهنننىو اإلَضنننبَُت اٌسا٠ٛٔدددث ِدددٓ ٚضٙدددث ٔ دددم اٌمددداـت اٌدمبددد١٠ٛٓ بّف٠ٕدددث خةدددٛن0 

 1340-102(، ِ 34ِ، اٌعفـ  واالجتًبػُت

   0 ا يددددىٕفل٠ث: إدارة انًؼرفننننت وتطننننىَر انًُظًننننبث(0 0213اٌىة١ًددددٟ، عدددداِم ؾٗدددد١م

 0 38اٌّىدا اٌطاِعٟ اٌػف٠ر، ِ

   ُ0 عّددداْ: تمُُنننبث وَظنننى يؼبصنننرة فنننٍ إدارة انؼًهُنننبث(0 0213اٌ ِدددٟ، مًددداْ لايددد

 0 14ـال اٌسماء ٌٍُٕم ٚاٌدٛن٠ا، ِ

  0و١ٍدددددث األعّددددداي، ضاِعدددددث اٌُدددددمق األٚيدددددٙ بددددداأللـْ، رصنننننبنت يبجضنننننتُراٌُدددددمواج ،

ِ00 0 

   ٜ0 ٔػددددددٛ تفدددددداق ا ْدددددد ظ ٚاٌدلدددددد٠ٛم ا ـالٞ ألـاء األعّدددددداي 0222غّدددددٛـت، ٘ددددددف)

، ي هنننت ننننئىٌ انشنننرق األوصننن  ب بيؼنننت ػنننٍُ ننننًشَدددةىث ا ٔدمٔدددح0  فٌىدم١ٔٚدددا  عةدددم

 0 183(، 12ِاٌعفـ  
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   ٟ0 ا يددددىٕفل٠ث: انًُننننزة انتُبفضننننُت فننننٍ ي ننننبل األػًننننبل(0 0228ؾ١ٍددددً، ٔة١ددددً ِميدددد

 820اٌفال اٌطاِع١ث، ِ

   0 عّددددداْ: إدارة اإلَتنننننبع وانؼًهُنننننبث(0 0212ِػًدددددٓ، عةدددددفاٌىم٠ُ ٚإٌطدددددال، ْدددددةاظ

 0 20م، ِـال ٚا ً ٌٍلةاعث ٚإٌُ

   ٗ0 ؾٓدددا ّ ٔ دددُ اٌّعٍِٛددداج ا ـال٠دددث ٚأزم٘دددا 0212دمحم، يدددٍّٟ عّدددم اٌؿ١ٍفدددث ٘ددد)

فدددٟ خػم١دددك ا١ٌّدددهت اٌدٕافًددد١ث اًٌّددددفاِث: ِدددٓ ٚضٙدددث ٔ دددم اٌعدددا١ٍِٓ فدددٟ للدددا  اٌةٕدددٛن 

ي هنننننت انؼهننننىو االلتصنننننبدَت ب بيؼننننت انضنننننىداٌ نهؼهنننننىو اًٌددددٛـا0ْ  -بٛ ٠ددددث اٌؿم٘دددددَٛ

 220(، 1ِ (، اٌعفـ 13، اٌّطٍف  وانتكُىنىجُب

   0 ـٚل فـالت اٌّعمفددددددددث فددددددددٟ خفع١ددددددددً اٌدطددددددددالت ا ٌىدم١ٔٚددددددددث 0212ٚلاذ، غى١ّددددددددث)

ي هنننننت دراصنننننبث وأبحنننننب  بايددددددؿفاَ ٚيدددددا ً اٌدٛاْدددددً ا ضدّددددداعٟ: ِدددددفؾً اٌع١ّددددد0ً 

 1200(، 04ِ، اٌعفـ  جبيؼت ان هفت

   َٛ0 ـٚل ا بددددددفا  فددددددٟ فبدددددمان ١ِددددددهت خٕافًدددددد١ث فددددددٟ ِٕ ّدددددداج 0212ٚ٘دددددابٟ، وٍسدددددد)

ذراصنننننبث انًبنُنننننت وانًحبصنننننبُت واإلدارَنننننت ب بيؼنننننت أو انبنننننىالٍ ي هنننننت اناألعّددددداي0 

 8010(، 2ِ، اٌعفـ  ببن زائر
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