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                                                                                Abstract                                                                         المستخلص

 

لينا خزعل مظلوم الربيع ي   حاج ة الب احثين إل ى المعلوم ات ف ي مج ال الق  انون    

 المساعد  غنيه خماس صالح   رس الة ماجس تير   الجامع ة المستنص رية     اشراف االستاذ

2005  

حهذف الذراست إلً الخعرف علً مصادر المعلىماث القانىنيت ومذي حاجةت 

الخةي حقةذمها المبخبةاث   الباحثين إليها وحشخيص نقاط القىة والضعف في الخةذماث

ىياحها , والخعةةرف علةةً لىضةةا الحلةةىل والمقخرحةةاث البتيلةةت لخح ةةين م ةةخ تمحاولةة

ال ةب  والماافةا الخةي مةن ا لهةا يحصة  البةاحثىل علةً المعلىمةاث وسةلى ه  فةةي 

 البحث عاها . 

اسخخذمج الذراست الماهج الم حي , واعخمذث اسخمارة اسخبانه  أداة 

( م ختيذا"   ما ح  043رئي ت لجما البياناث وزعج علً عيات  بلغ حجمها )

المبخباث الجامعيت والمؤس اث القانىنيت األاري الخي  إجراء المقاب ث ألمااء

 بلغج امس مبخباث .

وتم تطبٌق الوسائل  احصاائلٌف  اً ية ٌاف تص ٌا  البٌئلائر الاوااالس  اً ا ساتبٌئ  

 . SPSSبئستخالام الصزةف احصائلٌف 

 أهةهئ: روقال خاجر الالااسف بعالس استلتئجئ

ئ  القائلو  والتاً تلاأ  أهةٌاف تبٌ  إ  أهم ألواع ةائالا الةع وةائر  اً ةجا 1-

قاوى  ً ت بٌف الصئجائر البصيٌاف لجةٌائ  لائر الالااساف صققتهائ الةاائالا ا تٌاف 

 ةاتبف ي ى التوالً:

 القواةٌس والةعئجم .  -الاسئل  الجئةعٌف. ال -الالواٌئر . ج -الأتب .  ب –ا 

 األاللف. -أيةئ  الةؤتةاار. ي -الةستخ ائر والألئ ئر . و -ه



إ  الةجئةٌئ  ً هذه الةأتبئر غٌا أئ ٌف لسال الصئجف وبخئاف لط بف تبٌ   -2 

 الالااسئر الع ٌئ  ً صٌ  الهئ قاٌبف لةواجهف الالااسئر األولٌف .

 

تفتقا الةأتبئر قٌال الالااسف إلى الةالك الةؤه  الةتخاص إذ ب غر لسبه  -3

%( وهذا ٌال  ي ى ضعف 62.2%( بٌلةئ صققر الةؤهالر األخاى )62.2)

 تو ٌا الةالك الةؤه  والةتخاص ل لهوض بهذه الةأتبئر. ً 

والتاااً تقتااااا ي اااى الخاااالةئر التق ٌالٌاااف أخالةاااف  فضاااعف الخاااالةئر الةقالةااا -4

احياائاس الالاخ ٌااف والخالةااف الةاجعٌااف   وخااالةتً احصئطااف الجئاٌااف والبصاا    ااً 

 ا تائ  الةبئلا  ً البعض ةلهئ .

اسااتخالام احلتالار لجةٌائ  لاائر أظهاار لتائلا الالااساف إ   هلاائك اغباف  اً  -5

%( ي ااى الاااغم ةا  أ  هااذه الخالةااف غٌااا 71.17ةجتةائ الالااسااف صٌاا  ب غار )

 ةتوا اس  ً ةأتبئر أ ٌئر وةؤسسئر القئلو  .

 -وقال خاجر الالااسف بجة ه ة  الةقتاصئر أهةهئ :

الةااسا ف والصااو  ي اى الأتاب والةساتالر  فتأسٌس ةاأاز ٌتاولى ةساؤولٌ -1

القطاا أو خئاجاه وبةقئبا  أجاوا اةزٌاف ةا  اجا  تساهٌ  و ات  سواء ةا  الاخا  

 ةلئ ذ جالٌاله ل صاو  ي ى الةع وةئر.

تألولوجٌائ الةع وةائر  اً القٌائم بةهائم العة ٌائر  اهلئك صئجف ةئساف  ساتيةئ -2

الاوتٌلٌاااف  ساااتيةئا وقااار وجهاااال ةاااوظفً الةأتباااف ةتةي اااف  اااً تقاااالٌم  خاااالةئر 

ي اى اساتيةئا قواياال البٌئلائر  اً ةجائ  ا ستلسئخ وخالةئر الصواساٌب والعةا  

القئلو   ضال" ي  اح ائالس  ةا  لابأف احلتالار وجع هائ  اً ةتلائو  ٌاال البائصيٌ  

ي اااى خبااااار  الوبلاااأ  جاااالو  زةلاااً )ٌاااوةً   أسااابويً   لاااهاي ( بئ يتةااائ

 الةوظفٌ  الةؤه ٌ  ةقئب  ةبئلغ ةلئسبف .

إلجااائز البصاااو   إقئةاااف الةاااؤتةاار الاخااا  القطاااا واحياااال  يلهااائ وتلاااجٌئ -3

 والالااسئر  ً الةوضويئر القئلولٌف.

 



 


