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 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"
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 تفوٌض

 مدى "رسالتً من نسخ بتزوٌدجامعة اإلسراء  أفوض ,المجٌبً عٌسى محسن محمد الطالب أنا

 المنظمات أو للمكتبات "عمان سلطنةب العام القطاع فً لكترونًاإل التدقٌق إجراءات تطبٌق إمكانٌة

 طلبها. عند العلمٌة والدراسات باألبحاث المعنٌة والمإسسات الهٌئات أو

 

 

 التوقٌع:

 التارٌخ:
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المناقشة لجنة قرار  

 العام القطاع فً لكترونًاإل التدقٌق إجراءات تطبٌق إمكانٌة مدى " وعنوانها الرسالة ههذ نوقشت

 ". عمان سلطنةب

 1028/../..بتارٌخ: أجٌزت وقد

 

 التوقٌع  اإلسم
 

 مبٌضٌن محمد ادرٌس هٌثم الدكتور
 

 ً ً  / مشرفا   رئٌسا
 

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

  العطار كاٌد الدكتور
 

 داخلٌاً  / عضواً 
 

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

 سعٌداتال محمد زٌاد الدكتور
 

 خارجٌاً  / عضواً 
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اقرار نموذج  

 التدقٌق تطبٌق إمكانٌة مدى " بعنوان المجٌبً عٌسى محسن محمد الطالب رسالة بمراجعة قمت لقد

  اللؽوٌة. الناحٌة من سلٌمة صبحتأو " عمان سلطنة فً العام القطاع فً لكترونًاإل

 

  االسم:

  األكادٌمٌة: الرتبة

  الجامعة:

 التوقٌع:

 التارٌخ:
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 اإلهداء

 والدي,واألصرار والعزٌمة بالصبر إال تتم ال الكبٌرة األعمال أن   وعلمنً أجلً من ضحى من إلى

 لها قدم التً ؼرسه ثمرات من ثمرة أهدٌه والعافٌة الصحة ثوب وألبسه, عمره فً هللا أطال العزٌز

الحصاد. ولحظةانتظاره, الرعاٌة,وطال  

ً  العظٌم بحرها من قطرة أهدٌها راحتً على سهرت من إلى الؽالٌة. والدتً وبراً  وطاعة حبا  

المشرق. المستقبل فٌهم رىأ الذٌن وأوالدي الؽالٌة زوجتً إلى  

والتشجٌع. المتواصل بالدعم علً ٌبخلوا لم الذٌن قلبً على األعزاء إخوتً إلى  

العمل. هذا أهدٌهم والعمل الدراسة رحلة فً زمالئً إلى  

 

 

 

                               

المجٌبً عٌسى محسن محمد :الباحث                                                                              
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وتقدٌر شكر  

 

 النعم..... به تتم الذي األحد الواحد هلل والشكر العالمٌن, رب هلل الحمد

 الدكتور الفاضل ستاذيأ إلى والتقدٌر بالشكر أتقدم واالعتزاز الفخر وبكل وجل عز   هللا   شكر وبعد

 النصح صدر رحابة بكل لً وقدم الرسالة, هذه على اإلشراؾ قبل الذي مبٌضٌن محمد درٌسإ هٌثم

 هٌئة أعضاء إلى موصول والشكر علٌه, هو ما إلى العمل هذا إخراج فً الفضل له فكان والتوجٌه,

 ما كل على والتقدٌر الشكر فلهم ,المحاسبة بكلٌة ساتذتًأ بالذكر وأخص ,اإلسراء بجامعة سالتدرٌ

 القسم. بهذا لباط كل إلى والمعرفة العلم من وٌقدموه قدموه

 وهذا , الرسالة هذه مناقشة بقبول تفضلهمل المناقشة لجنة أعضاء إلى والتقدٌر بالشكر أتقدم وأخٌراً 

 .لً كبٌر شرؾ
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 الملخص

 سلطنة عمانبالقطاع العام  فًلكترونً التدقٌق اإلإجراءات مكانٌة تطبٌق إمدى 

 إعداد الطالب:

 محمد محسن عٌسى المجٌبً

 إشراؾ: 

درٌس المبٌضٌنالدكتور هٌثم إ  

لكترونً فً القطاع التدقٌق اإلإجراءات مكانٌة تطبٌق إ لى معرفة مدىإهدفت هذه الدراسة 

ربعون فقرة أاثنان و  تولتحقٌق هدؾ الدراسة  قام الباحث بتطوٌر استبانة  تضمن,سلطنة عمانبالعام 

من العاملٌن بوظٌفة  مستجٌباً  12حٌث وزعت على عٌنة تكونت من ,ؼطت  كامل متؽٌرات الدراسة

 .مدقق فً القطاع الحكومً فً سلطنة عمان

وساط الحسابٌة واالنحرافات تم استخراج  األ SPSSحصائً اإل وباستخدام برنامج التحلٌل

 نً أحادي حٌث  بٌنت النتائج و تحلٌل التباٌن األ tوكذلك اختبار ,المعٌارٌة ومعامل ارتباط بٌرسون 

د بٌنت النتائج وجود لكترونً فً سلطنة عمان, وقحصائٌة لتطبٌق التدقٌق األإمكانٌة ذات داللة إناك ه

مكانٌة الربط إنً وكذلك توفر الكفاءة المهنٌة ولكترودارة العلٌا لتطبٌق التدقٌق اإلرؼبة لدى اإل

مام أمعوقا  تعدلكترونً والبٌئة المالئمة لبناء لتطوٌر البرمجٌات وبالمقابل تبٌن ان الكلؾ المالٌة اإل

  .رونًلكتال تنسجم مع متطلبات التدقٌق اإلن التشرٌعات القانونٌة ألى إضافة التطبٌق باإل

دارات ضرورة دعم رؼبة اإل:همهاأتم تقدٌم عدة توصٌات من  , وبناء على نتائج الدراسة

دخال تكنولوجٌا المعلومات من خالل توفٌر المخصصات المالٌة إالعلٌا القائمة على التدقٌق  فً 

ل من خالوالتركٌز على بناء  القدرات والكفاءات الوطنٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات  .الالزمة

المنظمة  جراء تعدٌالت علىإالبدء ب وكذلك .ن فً هذا المجالٌاالستفادة من الخبراء والمختص

جراء إو,  فً سلطنة عمان لكترونً فً القطاع العاممع متطلبات التدقٌق اإل ٌتالءمما التشرٌعٌة ب

عام فً سلطنة عمان لكترونً فً القطاع المن قبل الباحثٌن حول التدقٌق اإل دراسات نوعٌة مستقبلٌة

 باالعتماد على المالحظة والمقابالت المعمقة لجمع البٌانات الالزمة.



 ل
 

, تكنولوجٌا المعلومات ,البرمجٌاتبٌئة  ,لكترونًالربط اإل ,لكترونًالتدقٌق اإل الكلمات المفتاحٌة:

 القطاع العام فً عمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


