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 اإلىداء
 

 إلى مف عممني حب العمـ كالحياة...
 .الحبيبإلى كالدم  كالعطاء... إلى مف كاف لي القدكة في الصبر 

 ت تغمرني بدعكاتيا كبركاتيا.ئالدتي التي ما فتك إلى      
 إلى رفيؽ دربي الذم شجعني كشد مف أزرم إلكماؿ دراستي

 الى مف سمحكني باليمة كالعزيمة "أخكاني" حفظيـ اهلل.       
لى جميع مف ساعدك          ىذا العمؿ.  منجاز إكساىـ  في  نيا 

 جميعا أىدم ىذا الجيد المتكاضعإلييـ 
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 الشكر والتقدير
 

كلكميػػة أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لجامعػػة اإلسػػراء ممامػػة بييئتيػػا اإلداريػػة كا كاديميػػة  
إدارة ا عمػػػاؿ كأعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية  كالشػػػكر لقسػػػـ المحاسػػػبة ممػػػا  بػػػرئيس القسػػػـ 
كأعضاء الييئة التدريسية فيو لما قدمكه لنا طكاؿ فترة الدراسة  كمػا لقينػو مػف دعػـو مسػتمرو 

 كجيد متفافو معنا.
ضػػػؿ ـ شػػػكرم كعرفػػػاني كتقػػػديرم  سػػػتاذم الفاقػػػد  يطيػػػب لػػػي فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ أف أي ك 

الػػػػذم منحنػػػي جػػػؿد كقتػػػػو كجيػػػده طػػػكاؿ فتػػػػرة إشػػػرافو عمػػػى ىػػػػذه الػػػدكتكر ىيػػػاـ المبيضػػػيف 
 الرسالة  فنصحني كأرشدني  فمو مني االحتراـ كالتقدير ما حييت.

قػػػدير  عضػػاء لجنػػػة المناقشػػةمعمى تفضػػػميـ بقبػػكؿ مناقشػػػة كر كالتد ـ بالش ػػكمػػا أتقػػػدد 
بػػػػػداء  رائيػػػػػـ   اكتحمميػػػػػـ عنػػػػػاء قراءتيػػػػػا كمراجعتيػػػػػ  ىػػػػػذه الرسػػػػػالة كتصػػػػػحيا أخطائيػػػػػا  كا 

خراجػػػو عمػػى أحسػػػف  كم حظػػاتيـ التػػي سػػػيككف ليػػا الػػػدكر ا كبػػر فػػػي إاػػراء ىػػػذا العمػػؿ كا 
 كجو.

 ككؿ الشكر لكؿ مف ساعد كساىـ في إنجاز ىذا العمؿ.
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في المحاسبية عمى رضا العم ء نظـ المعمكمات أار تطبيؽ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

 .ال زمة البنكؾ التجارية. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد أداة الدراسة)االستبانة( لجمع البيانات
مف كاف مجتمع الدراسة مككف  حيث الكصفي المسحي كقد اعتمدت الباحاة عمى المنيج 

عم ء البنكؾ التجارية في ا ردف  أما عينة الدراسة فقد تـ اختيار عينة قصدية لعم ء البنكؾ 
( استبانة 113( استبانة استرجع منيا )143تـ تكزيع ) محافظة كعددىا خمسة فركع التجارية في
( 133) كنت عينة الدراسة مف( استبانات غير صالحة لمتحميؿ اإلحصائي كبذلؾ تك13ككجدت )

 .عميؿ
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كباستخداـ أساليب التحميؿ اإلحصائي:  

بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي   البسيطتحميؿ االنحدار ك   تحميؿ االنحدار المتعدداستخداـ ك 
 بعداحتؿ ك  جاء متكسطاتجارية تطبيؽ نظـ المعمكمات المحاسبية المستخدمة في البنكؾ ال مستكل أف
بمستكل متكسط في حيف حؿ بعد )االشخاص( في المرتبة ا خيرة ( المرتبة ا كلى االجراءات)

رضا العم ء عف الخدمات التي تقدميا ليـ البنكؾ مستكل  أف. كما بيىث الىحائج بمستكل متكسط
في حيف حؿ بعد   بمستكل متكسط ( المرتبة ا كلىسرعة الخدمة) بعداحتؿ ك   جاء متكسطاالتجارية 

أبعاد المتغير أف . وبيىث وحائج الذراسة )جكدة الخدمة( في المرتبة الاانية بمستكل متكسط أيضا
)ا شخاص  اإلجراءات  البيانات  البرمجيات  البنية نظـ المعمكمات المحاسبية  تطبيؽالمستقؿ 
 .عة الخدمة( في البنكؾ التجاريةرضا العم ء)جكدة الخدمة  سر  كاف ليا أار في التحتية(

العمؿ عمى تطكير نظـ المعمكمات المحاسبية لرفع مستكل  وبىاء على وحائج الذراسة جمث الحوصية 
تطبيقيا في البنكؾ التجارية لتصؿ إلى المستكل المرتفع. كاالىتماـ بتطكير طكاقـ العامميف لدل 

 محاسبية.البنكؾ التجارية في التعامؿ مع انظمة المعمكمات ال
 

 البنوك -رضا العمالء  –الكممات المفتاحية: نظم المعمومات المحاسبية 


