
 ملخص البحث
 

التفتيش واإلشراف على "مكتب الشؤون الدينية" للزواج في حي كلين في  ,2015 . 1121009، فاتوروس  عمران أندي
قسم األحوال  .العلمى بحثال ،(SIMKAH) النظام ادارة اإلستعالمات للنكاحنغ )دراسات عن استخدام الما

 .اق النجاحإسر  .احلاج الدكتورحتت إشراف: األستاذ . الشخصية كلية الشريعة. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج
 املاجستري

 

 لكلمات الرئيسية: التزاوج نظام، معلومات، والتفتيش، واإلشراف،ا

قد استعمل الديوان السؤن الدينية بنظام الكتابة,  وىذه  (SIMKAH)استعمال النظام ادارة اإلستعالمات للنكاح  قبل
الذى استعمال ىف ( SIMKAHل تعددالزوجة وغير ذللك. )االنتحاىف املثال :  النظام )النظام الكتابة(, حيتمل اىل اقامة جتوز اإلدارية

نية األخرى. يريد يرجوا فيو )الديوان( انيقلل ان يضيع  ديوان السؤن الدينية ىف اإلدارة كلوجني مدينة املالنج وىف ديوان السؤن الدي
 ما يتعلق بتدارية او كل ما يتعلق بالنكاح وبهذه النظام تستطيع ان يجعل ويساعد فى مسإل النكاح فى هذه العصر. مقصو أو غير مقصود

 كلني، نجالما مقاطعة يف الدينية الشؤون مكتب يف (SIMKAH) استخدام فعالية مدى ملعرفة البحث ىذا ينصب
 (SIMKAH) الزواج وبعد قبل من واإلشراف التفتيش يتم كيف معرفة عن فضال

، واما البينات الذى استعمال ىف ىذ البحث يعىن دليل متهيذى  التجريبية وببحث با النهج النىعي واستعمال ىذالبحث 
 وصفيةودليل الثنوى الذى عمل وينهى بطريقة مقابلة وطريقة التوثيق مث بعملية اجليدة بوجو 

نج كلني ميكن القول أن فعالية انظر نتائج حتليل ال( يف مكتب الشؤون الدينية يف مقاطعة ماSIMKAHاستخدام )
فحص عملية  ”KUA Klojen".ومات، واألمن، والتكلفة. وىناك أيضا زيادة يف عدد الزجيات من سنة إىل أخرى يف "األداء، واملعل
( غري دقيقة ميكن SIMKAH( متيل إىل أن تكون خمتلفة فقط نفس املستخدمة، يف الوقت، قبل وجود )SIMKAHقبل وبعد )

املوظفني، مع ىذا النظام وجود أي محاية من البيانات، بيانات الزواج من الصعب القول، ويستغرق وقتًا طوياًل، ويتطلب الكثري من 
( SIMKAHجدًا الوصول إليها من قبل اجلمهور العام، مما يتيح العديد من املشاكل الزوجية ليست مشاكل يتعني حلها، بعد )

دت حقاً األداء أداء العاملني يف كوا، مع ىذا النظام عملية ريليفان أسرع، ودقيقة، وتتطلب أداء كل فرتة زمنية قصرية، حيث أن ساع
ال يتطلب الكثري من املوظفني والبيانات املوجودة وسوف تكون آمنة وموثوق هبا، التعاون مع مؤسسات أخرى مثل املديرية العامة 

قق حىت أنو مل يعد ىناك للسكان، والسجل املدين، واحملاكم و "مكتب اهلجرة"، مث يف وقت الحق إشراف على الزواج سوف تتح
انتهاكات القانون مثل االنتحال تفعل العروس، وتعدد الزوجات ىو قانوين وآخرين كمؤسسات مرتابطة متكاملة حيث أن استخدام 

(SIMKAH.باإلضافة إىل تسهيل مهام حفظ السجالت، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على وظيفة للزواج ) 

 


