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 ملخص الدراسة
 

أثر استخدام نظام الزاجل على إدارة الوقت لدى "هدفت هذه الدراسة التفسيرية النوعية الى التعرف على 
، آما هدفت الى التعرف على دور متغيرات "التسجيل في جامعة النجاح الوطنيةموظفي عمادة القبول و

فقرة تناولت الباحثات من خاللها العديد من ) 13(الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من 
 .الجوانب اذات الصلة بموضوع الدراسة

والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية، حيث تم توزيع إستبانة وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في دائرة القبول 
 إستبانات صحيحات تم تحليلها إحصائيا 9من العاملين في الدائرة المذآورة، وتم إسترجاع ) 10(الدراسة على 

 ).SPSS(بواسطة برنامج 
 :نتاجات الهامة مثلوبعد تحليل نتائج التحليل اإلحصائي وفهم الباحثات لها توصلت الباحثات إلى بعض اإلست

ل  • امج الزاج ى برن ل عل ة(أن العم ى اإلدارة اإللكتروني ق عل د ادي )آتطبي اح ق ة النج ي جامع ى  ف إل
 .اهم في تنظيم الوقت واالستفادة المثلى منه حيث ساالستغالل األمثل للوقت لدى الموظف

 .إن استخدام زاجل يؤدي إلى توفير وقت الطلبة في عملية التسجيل •
 

ه تط • وظفين واآلالت  يواج ى الم اد اإلدارة عل ة بسبب اعتم اآل التقني ة بعض المش ق اإلدارة اإللكتروني بي
 .التي قد يسبب تعطلها وقتا اضافيا النجاز األعمال

 .إن العمل على نظام الزاجل يحتاج إلى موظفين متدربين ومؤهلين علميا بشكل جيد •
ام • ات نظ ى تطبيق م التسجيل عل ي قس املين ف دريب الع راإن ت ا آبي تهلك وقت تم ,  الزاجل  يس ة لي ي البداي ف

 .استيعابها من قبل الموظفين
 :وفي نهاية الدراسة أوصت الباحثات بما يلي

 .وضع الئحة بمشاآل نظام الزاجل والعمل على تالفيها من قبل القائمين على برمجة وتصميم النظام •
التحسينات  تعامل مع   للتطوير المستمر لل   وجود تدريب مستمر من قبل اإلدارة للموظفين في قسم التسجيل          •

 . النظامفي
 .تطوير نظام الزاجل ليستوعب عددا أآبر من الطلبة المسجلين في الجامعة •

  
 
 
 
 

 
 
 
 


