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 الصفحة الموضوع الرقم
 أ ؼ الدانمي الغ  
 ب إجازة الر الر 
 ت قرأف كربـ  
 ث اإلهدا  
 ج شكر وعرفاف 
 ح قائمر المحتوبات 
 ز قائمر الجداوؿ 
 ط قائمر األشكاؿ 
 ع الممنص بالمغر العرببر 
 ؼ الممنص بالمغر اإلنجمبزبر  

 
 

   األولالفصل 
 العام لمدراسة اإلطار

 

 0 المددمر 0-0
 3 رأهمبر الدرا  0-6
 1 أهداؼ الدرا ر 0-3
 5 مشكمر الدرا ر 0-1
 2  وأنموذجهامتغبرات الدرا ر  0-5
 7 الدرا ر أ ئمر 0-2
 4 فرضبات الدرا ر 0-7
 1 التعربفات اإلجرائبر 0-4
 03 نطر الدرا ر 0-1

 الفصل الثاني  
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

  النظري اإلطار:  أوال 
 25 األزمات : ألولاالمبحث  3-2
 05 األزمر 6-0-0



 خ 

 الصفحة الموضوع الرقم
 05 األزمرمفهـو  6-0-6
 07 المنظور التاربني ل زمر 6-0-3
 04 المنظور العممي ل زمر 6-0-1
 01 األزمرمدانؿ  6-0-5
 61 األزماتمناهج تشنبص  6-0-2-0
 62 األزمرنصائص  6-0-2-6
 67 األزمات أنواع 6-0-2-3
 30  راألزمدوافع وم ببات  6-0-7
 35  األزمر أبعاد 6-0-4
 47 األزمات إدارةالمبحث الثاني : 3-3
 37 األزمات إدارةتعربؼ  6-6-0
 31 األزمر بإدارةالناصر  ـالمفاهب 6-6-6
 31 مفهـو إدارة أالزمات 6-6-6-0

 31 باألزمات اإلدارةمفهـو  6-6-6-6

 10 ومبادئها ومراحمها األزمات إدارة أهداؼ 6-6-3
 10 األزمات إدارةأهداؼ  6-6-3-0

11 األزمات إدارةمبادئ  6-6-3-6

 15 مراحؿ إدارة األزمات 6-6-3-3
 12 األزمات إدارةمتطمبات تحدبؽ الكفا ة والفاعمبر في  6-6-1
 17 األزمات إلدارةالتنطبط  6-6-5
 17 األزمات إلدارةمفهـو التنطبط  6-6-5-0
 14 األزمات إلدارةالنطط المدترحر  6-6-5-6
 11 األزماتاالعتبارات التي برتكز عمبها التنطبط لمواجهر  6-6-5-3
 56 األزمرماذا بعد  6-6-2
 50 تكنولوجيا المعموماتالمبحث الثالث  3-4
 51 تكنولوجبا المعمومات  تد بمات 6-3-0
 51  اإلدارية:نظم المعمومات  األول قسمال 6-3-0-0
 55 اإلداربرظـ المعمومات مفهوـ وتعربؼ ن 6-3-0-0-0



 د 

 الصفحة الموضوع الرقم
 51  اإلداربرممبزات نظـ المعمومات  6-3-0-0-6
 51 اإلداربرفوائد نظـ المعمومات  6-3-0-0-3
 20 اإلداربرنظـ المعمومات  أنواع 6-3-0-0-1
 25 اإلداربروظائؼ نظـ المعمومات  6-3-0-0-5
 24 اإلداربرمكونات نظـ المعمومات  6-3-0-0-2
 76 األعماؿومنظمات  اإلداربرـ المعمومات نظ 6-3-0-0-7
 70 اآللينظـ المعمومات المتعمدر بالحا ب  6-3-0-0-4
 70 اإلداربر لألجهزةنظـ المعمومات  أهمبر 6-3-0-0-1
 70  اآلليالنظـ المبنبر عمه الحا ب  أهـ 6-3-0-0-06
 72  اإلداربروالم توبات  اآلليالنظـ المبنبر عمه الحا ب  6-3-0-0-00
 46 المحا ب اإلداريصفات نظاـ المعمومات  6-3-0-0-06
 40 اإلدارةا تنداـ الحا وب في  6-3-0-0-03
 46 اإلداريالحا وب في المجاؿ  إدناؿمبررات  6-3-0-0-01
 46 المحو بالهدؼ مف نظـ المعمومات  6-3-0-0-05
 43 اإلداريالحا وب في المجاؿ  إدناؿفوائد  6-3-0-0-02
 43 اإلداريالحا وب في المجاؿ  إدناؿمعوقات  6-3-0-0-07
المعمومات المعتمدة  أنظمرتتعرض لها  مف الممكف افالتي  اإلنطار 6-3-0-0-04

 اآلليعمه الحا ب 
45 

 42 الحاسوب أجيزةالثاني  القسم 3-4-2-3
 47 الرئب ر ال تنداـ الحا وب األ باب 6-3-0-6-0
 47 المادبر المكونات الحا وببر 6-3-0-6-6
 41 الثالث :البرمجيات القسم 6-3-0-3
 16 البرمجبات أنواع 6-3-0-3-0
 1: األزمات إدارةدور تكنولوجيا المعمومات في المبحث الرابع : 3-5
 16  األزمر إلدارةالمتطمبات المعموماتبر  6-1-0
 13  باألزمرنصائص المعمومات المتعمدر  6-1-6
 17 األزماتمات ونظـ دعـ اتناذ الدرار في ظؿ تكنولوجبا المعمو  6-1-3
 14 مفهـو الدرار 6-1-3-0



 ر 

 الصفحة الموضوع الرقم
 14 مفهـو صنع الدرار 6-1-3-6
 066 مفهـو نظـ دعـ اتناذ الدرار 6-1-3-3
 060 اتناذ الدرارات أهمبر 6-1-3-1
 066 نصائص نظـ دعـ اتناذ الدرار 6-1-3-5
 063 مزابا نظـ دعـ اتناذ الدرار 6-1-3-2
 063 مراحؿ اتناذ الدرارات 6-1-3-7
 062 مكونات نظـ دعـ اتناذ الدرار 6-1-3-4
 006 الن ؼ ببف نظـ دعـ اتناذ الدرار ونظـ المعمومات التدمبدبر  أوجي 6-1-3-1
 000 األزماتالعوامؿ المؤثرة في عممبر اتناذ الدرارات في ظؿ  6-1-3-06
 003 نظـ دعـ الدرار الجماعي 6-1-3-00
 001 مفهـو نظـ دعـ الدرار الجماعي 6-1-3-06
 001 نصائص نظـ دعـ الدرار الجماعي 6-1-3-03
 001 مكونات نظـ دعـ الدرار الجماعي 6-1-3-01
 007 األزمات إدارةفي نظـ دعـ اتناذ الدرار الجماعي  6-1-3-05
 004 المعوقات التي تواجي نظـ دعـ اتناذ الدرار  6-1-3-02
 066 ا المعمومات والذكا  االصطناعي في ظؿ الزماتتكنولوجب 6-1-1
 066 المجاالت الرئب ر لمذكا  االصطناعي 6-1-1-0
 066 نصائص الذكا  االصطناعي 6-1-1-6
 060 األزماتتكنولوجبا المعمومات والنظـ النببرة في ظؿ  6-1-5
 066 مفهـو النظـ النببرة 6-1-5-0
 061 مكونات النظاـ النببر 6-1-5-6
 062 نصائص النظـ النببرة 6-1-5-3
 067 عبوب النظـ النببرة 6-1-5-1
 061 األزمات إدارةدور النظـ النببرة في  6-1-5-5
 061 بوا طر النظـ النببرة األزمات إلدارةالبرمجبات والمعدات ال زمر  6-1-5-2
 036 األزمات إدارةالنظـ النببرة في  إنفاقات 6-1-5-7
 036 األزماتبا المعمومات والمحاكاة الحا وببر في ظؿ تكنولوج 6-1-2
 030 مفهـو المحاكاة الحا وببر 6-1-2-0



 س 

 الصفحة الموضوع الرقم
 030 األزمات إدارةتطببدات المحاكاة الحا وببر في  6-1-2-6

  :الدراسات السابقة  اثاني 
 033 الدرا ات ال ابدر 6-5
 الفصل الثالث 

 منيجية الدراسة
 

 050 منهج الدرا ر 3-0
 050 مجتمع الدرا ر 3-6
 056 عبنر الدرا ر 3-3
 054 الدرا ر أدوات 3-1

 020 تدنبف أداة الدرا ر 3-5

 020 األداةصدؽ  3-5-0

026 األداةثبات  3-5-6

 023 إجرا ات تطببؽ الدرا ر 3-2

 021 متغبرات الدرا ر 3-7
 021 اإلحصائبرالمعالجر  3-4
 025 ات الدرا ربدتح 3-1
 رابعالفصل ال 

 تحميل النتائج
 

 027 وفرضبات الدرا ر أ ئمرتحمبؿ  1-0
 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات
 

 616 النتائج 5-0
 656 التوصبات 5-6
  المصادر والمراجع 
 656 المراجع بالمغر العرببر 
 652 اإلنجمبزبرالمراجع بالمغر  
  المالحق 
 654  اال تبانر 



 ص 

 الصفحة الموضوع الرقم
 627 نرمحكمي اال تبا أ ما  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


