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 المحتويات ق ائمة
 رقم الصفحة الموضوع 

 ج قرآنية آية
 د اإلهداء

 هـ الشكر والتقدير 
 و قائمة المحتويات
 ي فهرس الجداول

 ن األشكالفهرس 
 س ملخص البحث باللغة العربية

 ف ملخص البحث باللغة االنجليزية

 للبحث لعاما اإلطار : األول الفصل
 1 مقدمة

 4 أهمية البحث
 5 مشكلة البحث
 6 أسئلة البحث
 6 أهداف البحث

 7 فرضيات البحث
 11 حدود البحث

 11 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث
 11 نموذج البحث

 نظري والدراسات السابقةال اإلطار : ثانيال الفصل

 المبحث األول : اإلطار النظري للبحث
 11 األول : تكنولوجيا المعلومات الفرع
 11 مقدمة

 14 تعريف تكنولوجيا المعلومات
 11 خصائص المعلومات

 11  القطاعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات 
 11 مراحل ثورة تكنولوجيا المعلومات  
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 رقم الصفحة الموضوع 
 11 مجتمع المعلومات  

 14 خطوات بناء مجتمع المعلومات
 15 خصائص مجتمع المعلومات

 16 احل تطور تكنولوجيا المعلوماتمر 
 17 على المؤسسات المعلومات تكنولوجيا تأثير

 11 مكونات تكنولوجيا المعلومات
 11 العنصر البشري

 11 الحاسوب 

 11 شبكات الحاسوب
 11 أهمية الشبكات
 11  أنواع الشبكات 

 11 االنترنت شبكة
 14 امن المعلومات

 16 افسيةالفرع الثاني : الميزة التن
 16 مقدمة
 16 التنافسية مفهوم

 11 مفهوم الميزة التنافسية
 41 التنافسية الميزة مصادر

 41 خصائص الميزة التنافسية  
 41 التنافسية الميزة تطوير مداخل

 44 القوى المؤثرة في بيئة المنافسة
 47 أبعاد الميزة التنافسية

 47 جودة الخدمات
 44 كفاءة العمليات

 51 بداع واالبتكار اإل
 51 السيطرة على األسواق
 54 االستراتيجيات التنافسية
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 رقم الصفحة الموضوع 
 54 إستراتيجية القيادة في التكاليف

 55 إستراتيجية التمايز
 55 إستراتيجية التركيز

 المبحث الثاني : الدراسات السابقة

 57 الدراسات المحلية
 54 الدراسات العربية
 75 الدراسات األجنبية

 11 السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين الشبه أوجه
 11 الحالية الدراسة تضيفه ما

 الفصل الثالث : المنهجية واإلجراءات

 11 مقدمة
 11 منهج البحث
 11 مجتمع البحث
 11 عينة البحث

 41 مصادر جمع البيانات
 41 أداة البحث

 41 أداة البحثصدق 
 44 أداة البحثثبات 

 45 لبحثمتغيرات ا
 47 المعالجة اإلحصائية

 الفصل الرابع : تحليل نتائج البحث
 41 مقدمة

 41 أسئلة البحث
 114 فرضيات البحث

 الفصل الخامس : النتائج والتوصيات
 117 نتائج البحث
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 رقم الصفحة الموضوع 
 111 االستنتاجات
 114 التوصيات

 141 قائمة المراجع بالعربية 
 144 قائمة المراجع باالنجليزية

 151 ع االنترنتمواق

  المالحق

 151 ( قائمة بأسماء المحكمين2ملحق رقم )
 151 ( االستبانه1ملحق رقم )
 161 تقرير المدقق اللغوي( 1ملحق رقم )
 161 نبذه عن شركة االتصاالت الخلوية "جوال"( 3ملحق رقم )

  


