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 تقديرالشكر و ال

بي الكريم الن اللهعلى أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الموالس الةرب العالمين والص للهالحمد 

كون اب ألاألسب ليأن هيأ  تبارك وتعالى علي اللهلقد كان من عظيم فضل  ،وعلى أله وصحبه أجمعين

كما أتقدم بجزيل  .ومرشداً  رفًا ومعلمامش نيمراد سليم عطياالدكتور  من تعداد الطلبة الذين أشرف عليهم

عضاء لجنة المناقشة الكرام، وذلك على تكرمهم بإعطائي من وقتهم والمشاركة في ألالشكر والتقدير 

  .مناقشة وتحكيم وتحسين هذه الدراسة

وأنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى قامات العلم والمعرفة، والذين رفعوا 

ي طوال أساتذت دارية، مناإلمة البشرية و ألكاهلهم أمانة العلم والتعليم، والنهوض والرقي بموارد اعلى 

كمين ساتذة المحاأل، و في جامعة االسراء االعمال كليةي وأعضاء هيئة التدريس بحل تعليماسنوات ومر 

، لدراسةا في إنجاح هذهوالى كل من قدم لي النصح والتوجيه والمعونة، ومد لي يد العون القياس  اة دأل

  .البحث العلمي تنجازها وفقًا لمتطلباوا

ح دارة وعاملين لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاإاالسراء جامعة الى شكر اتقدم باليفوتني أن  وال

 الدها البب اللهستي هذه محل قبوله ونفع راعز وجل أن تكون د للهوختامًا أتمنى من ا .المسيرة التعليمية

 .دوالعبا

 اجد جالل ابو الغنم م
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 اإلهداء

 
 يقنعزوجل أن يكون قد وفلله على إتمام هذا العمل المتواضع وأتمنى من ا يكثيرا الذي قدرن للهالحمد 

 في ذلك 
  الذين تربيت على ايديهم روح والدي رحمه الله ووالدتي أطال الله في عمرهاإلى 

 الى اخوتي واخواتي 
 ريـب أو من بـعـيـد ســواء كـان بالـشـيء الـقـلـيـل أو الـكـثـيـرمن قـ نيمن ســاعـدالى كل 

      عـلى تـحـقـيـق هـذا الـنـجاح ني أســاتـذتـنا الكــرام الـذيـن سـاعـدو  من دراستيأثــناء  يوالى من ساعدن
 وزادهــم عـلـمافيهم  بـارك الله ،يـبـخـلوا عـلـيبـكل مـا أوتوا من عـلم دون أن ي زودونو 

 المحبة وألفت فيهم و لواء الصداقةمعهم  حملت من خير فكانوا الحياة مشوار معهم جمعني من إلى
 ..... زمالئي الرشد طريق
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 األردنيةاإلسالمية جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء في البنوك  أثر

 ماجد جالل جمال ابو الغنم الطالب:اعداد 

 مراد سليم عطياني الدكتور:أشراف 

 البنوك عم الءالعم رضا تحقيق على المصرفية الخدمات جودة اثر قياس  إلى الدراسة هذه هدفت

 االسالمي، يالعرب البنك االردني، االسالمي البنك وهي الكبرى  عمان مدينة في الواقعه األردنية اإلسالمية

 توزيع تم حيث الثالثة البنوك في المتعاملين كافة من الدراسة مجتمع تكون  وقد االسالمي صفوة وبنك

 استبعاد تم حيث استبانة( 073) منها استرجع وقد االسالمية البنوك مع  المتعاملين على استبانة(  251)

( 056) لىع الحصائي التحليل عمليات وجرت االحصائي للتحليل صالحيتها لعدم منها استبيان( 07)

 توزيعها. تم التي االستبانات عدد اجمالي من( % 6224) وبنسبة استبانة

ة اثر دال احصائيا لجود وبناء على نتائج التحليل االحصائي فقد خلصت الدراسة الى وجود

الخدمات المصرفية بابعادها مجتمعة ومتفرقة على تحقيق رضا المتعاملين مع البنوك االسالمية االردنية 

الثالثة، هذا وقد قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات المنبثقة من نتائج الدراسة واستنتاجاتها والتي 

بنك ان جودة الخدمة تعتبر اداة إستراتيجية للمنافسة وتخقيق ضرورة ان تتبن إدارة ال بين اهمهاكان من 

 التميز.

 البنوك االسالمية االردنية  العمالء،رضا  المصرفية،جودة الخدمات  :المفتاحيةالكلمات 
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The aim of this study is to determine the impact of quality of banking services on achieving  

customers satisfaction in the Jordanian Islamic banks located in Greater Amman City, which 

include Jordanian Islamic bank, the Arab Islamic Bank and Safwa Islamic Bank where the 

study population consists of all clients deal with the three Islamic banks, (250) questionnaires 

were distributed to the study sample a total of (173) questionnaires were retrieved from the 

study sample, (17) questionnaires were extracted due to the lack of validity for the statistical 

analysis. The statistical analysis was conducted on (156) questionnaires which equal to 

(62.4%) Questionnaires distributed. 

Based on the results of the statistical analysis, the study reached that there is a statistically 

significant impact of the quality banking services in terms of their combined and sporadic 

dimensions in achieving customers satisfaction of the three Jordanian Islamic banks. The 

researcher presented a set of recommendations reveled from  the study results and its 

conclusions, the most important conclusion was the management of Jordanian Islamic Banks 

must  make the quality of service strategic tool to compete others and to achieve the 

excellence,  
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