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 ةمصراتقياس إنتاجية األستاذ الجامعي في جامعة 

 (ةمصرات -)دراسة حالة كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 •أحمد سعد أبو فناسو         •الجروشي مفتاح ميالد

 ملخص

خدد ل الرتددر   مصددراتةيهدددا الب ددى إلدد  قيدداة إألتاجيددة امسددتال الجددامعد بكليددة االقتصدداد والعلددوم السياسددية بجامعددة 
(، ولت قيق هلا الهددا اتتمدد 2016( إل  الرصل الدراسد ربيع )2007/2008الزمألية من الرصل الدراسد خريا )

سددددلوي القياسددددد، وللددددب باسددددتخدام البددددرامح الب ددددى تلدددد  المددددألهح الوصددددرد الت ليلددددد والمددددألهح الكمددددد مددددن خدددد ل ام
 .(Gretl, SPSS) اإل صائية

يجابيدة بصدرة تامدة  دد إأن مساهمة تضو هيئة التددرية كاألد   وقد توصل الب ى إل  مجموتة من الألتائح أهمها:
مددن معدددل ألمددو الخددريجين بالكليددة، وكاألدد  اإلألتاجيددة ال ديددة  (%61)زيدداد  معدددل ألمددو الخددريجين  يددى بل دد  ألسددبة 

وهدو مدا يددل تلد  أن إضدا ة أ  تضدو هيئدة تددرية تسدبي  ،لعضو هيئة التددرية موجبدة خد ل كامدل  تدر  الدراسدة
  د زياد  تدد الخريجين، كما تبين أن هألاب األخراضا كبيرا  د ألسبة تدد الكتي لكل طالي مقارألة بكليا  أخرى. 

 .السياسية والعلوم االقتصاد كلية ،اإلألتاجية، دالة اإلألتاج ات الدالة:الكلم

 قدمةم -1

 إليد  تهددا مدا هدو المجتمدع  دد لأل دراد المعيشة مستوى ر ع إن
 الهددا هدلا إلد  وللوصدول، والمتقدمدة مألهدا الألاميدة الددول جميع
 يتطلدددي امخيدددر وهدددلا ،اممدددام إلددد  التألميدددة تجلدددة د دددع مدددن البدددد

 مدن البشدرية المدوارد إن. واإلألتاجيدة اإلألتاجد بالمستوى الألهوض
 االهتمددام جددا  وبالتددالد، االقتصددادية والتألميددة الألمددو مصددادر أهددم
 وتطويرهدا التعليميدة المؤسسا  قيام سياسا  تبألد طريق تن ب 

 ال زمة المؤهلة البشرية الكوادر إلتداد المستويا  مختلا تل 
 .التألمية تملية إلألجاح

 البشدددر  العألصدددر تأهيدددل  دددد الألدددوا  تعتبدددر العلميدددة المؤسسدددة إن
 التعلدددديم إلدددد  وصددددوال   امساسددددد التعلدددديم مددددن ابتدددددا    بدددد  والرقددددد

 بصدددرة الجامعدددا  مخرجددا  ألسدددبة أن الم  دد  ومدددن الجددامعد،
 الثاألويددة، المر لددة مددن المقبددولين مددع تتألاسددي ال ليبيددا  ددد تامددة
  دد قبدولهم يتم اللين الطلبة أتداد بين تكا ؤ يوجد ال أأل  بمعأل 
   ألرسددها السددألة  ددد الخددريجين الطلبددة أتددداد وبددين امولدد  المرا ددل

 المدددر لتين بدددين  يمددا الطلبدددة أتددداد وتدددراكم تزايدددد تألدد  يدددألجم ممددا

 تزايددددد إلدددد  أدى الددددل  اممددددر ،اإلألتاجيددددة األخردددداض تلدددد  داللددددة
 الب دى مشدكلة بدرز  هألدا مدن. القطدا  هدلا تلد  العامة الألرقا 
 م اولدددة  دددد العدددالد التعلددديم لمؤسسدددا  اإلألتاجيدددة األخرددداض  دددد

 المقتر ددة ال لددول بعددض لوضددع الضددعا مكددامن تلدد  الوقددوا
 .لللب

 امسدددددتال( الكميدددددة) إألتاجيدددددة تلددددد  التعدددددرا إلددددد  الب دددددى يهددددددا
 مصددراتة بجامعددة السياسددية والعلددوم االقتصدداد كليددة  ددد الجددامعد
 بمخرجددا  الألدداتح تددن معبددرا    خطيددة غيددر إألتدداج دالددة باسددتخدام
 بأتضدددا  ممدددث    والعمدددل الطلبدددة، أتدددداد مدددن( الخدددريجين) الكليدددة
 لكددل الكتددي تدددد إضددا ة سدديتم للددب إلدد  إضددا ة، التدددرية هيئددة
 الصدددور  إلددد  الدالدددة ت ويدددل سددديتم كمدددا. مسدددتقل كمت يدددر طالدددي
 أ  لمعر دة مت يدر كدل ومروألدا  اإلألتاجيدة تل  للتعرا الخطية

 أسدددلوي اتبدددا  سددديتم كمدددا، غيدددر  مدددن اسدددتجابة أكثدددر المت يدددرا 
 معادلدة  دد  اآلخدر تدن مت يدر كدل أثر لرصل الجزئد االأل دار
 إلدد  وللوصددول. الكليددة اإلألتاجيددة اسددتخدام تددن  ضدد  االأل دددار

 والمددددألهح الت ليلددددد الوصددددرد المددددألهح الب ددددى يتبددددع الهدددددا هددددلا
 .ت قيق  تل  تساتد التد اإل صائية البرامح باستخدام الكمد
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 بعض المفاهيم المتعلقة بالدراسة:  -2

 :دالة اإلنتاج 

يمكددن تعريددا دالددة اإلألتدداج بأألهددا الع قددة الكميددة الموجددود  بدددين 
خددددما  توامدددل اإلألتددداج )المددددخ  ( التدددد يسدددتخدمها المشدددرو  

السدلع والخدددما  وبدين المألتجدا  التدد يألتجهدا هددلا المشدرو  مدن 
خدد ل  تددر  م دددد  )وللددب بددا تراض ثبددا  العوامددل امخددرى التددد 

ج( بخدد ا خدددما  تألاصددر اإلألتددا يمكددن أن تددؤثر تلدد  اإلألتدداج
 رد امدي االقتصاد  ُيعبَّر تن الع قدة ... الضرائي -كالطلي

 بين المدخ   والألاتح بدالة اإلألتاج.

ال اإلألتددداج، وقدددد تدددرا امدي االقتصددداد  مجموتدددة ألمدددالج لددددو 
مددة هددد الدددوال غيددر الخطيددة مثددل  لعددل أكثددر أشددكال الدددوال م 

دالة كوي دوج ة، التد تأخل شكل الدوال الخطية  د الصور  
ب يى توضد  المروألدا  اإلألتاجيدة لكدل تألصدر مدن  اللوغاريتمية

تألاصر اإلألتاج، أو بعض مألها  سي امهمية الألسبية للعألصدر 
 (.10، 1985)سعيد،   د مجمو  تألاصر اإلألتاج

 :اإلنتاجية 

معدددددل مددددا يمكددددن ) تعددددرا الموسدددددوتة العربيدددددة اإلألتاجيدددددة بأألهددددا
ال صدددول تليددد  مدددن اإلألتددداج تلددد  معددددل مدددا يصدددرا لل صدددول 
تل  هلا اإلألتداج، ويأخل هلا المعدل صي ة تألاسي بين مجمدو  
المخرجددا  التددد يددتم ال صددول تليهددا مددن سددلع وغيرهددا مجمددو  

ألتداج هل  السلع من تمل إالمدخ   التد يتم إدخالها  د سبيل 
 .(وآال  ومواد أولية

االختيدددددار ام ضدددددل )كتدددددداي االقتصدددددداديين بأألهددددداويدددددرى بعدددددض ال
واالستخدددددام ام ضدددل، واالسدددتخدام اممثددددل للمدخدددد   مدددن أجدددل 
ال صدول تل  مخرجدا  معيألدة، أو التدددوازن الدل  يمكدن ت قيقد  

كبدددر إألتدداج بأقدددل أبددين توامددل اإلألتدددداج المختلرددة لل صدددول تلدد  
 (.10، 1985قدر من التكاليا )سعيد، 

وتطرح الوكالة اموروبيدة لنألتاجيدة مرهدومين لنألتاجيدة، المرهدوم 
امول يشير إلد  أن اإلألتدداجية تعبدر تدن درجدة مسدتوى اسدتخدام 
كدددددل تألصدددددر مدددددن تألاصدددددر اإلألتدددددداج، والمرهدددددوم الثددددداألد يعدددددرا 
اإلألتدددداجية بأألهدددا موقدددا يقدددوم تلددد  الب دددى الددددائم تدددن التطويددددر 

وأدا  ال ددد أ ضددل مددن  باتتبدار أن أدا  اليددوم أ ضددل مددن اممدة
أدا  اليددددوم، ولهددددلا  ددددرن جهددددودا كبيددددر  يجددددي أن تبددددلل لتكثيددددا 

امألشطدة االقتصادية من أجل تطبيق الأل ريا  والطدرق الجديدد  
 (.1996 لنألتاج )ميأليكوألد والشريألد،

أما المركز الياباألد لنألتاجية  يرى أألها تع يم  ائد  اسدتخدام أو 
تخدمة  ددددد اإلألتدددداج مددددع تقليددددل اسددددت  ل المددددوارد البشددددرية المسدددد

اإلألتدددداج بمدددا يمكدددن مدددن توسددديع السدددوق وزيددداد  اسدددتخدام العمالدددة 
وتددأمين امجددور ال قيقيددة العاليددة وت سددين مسددتوى المعيشددة، وقددد 
ميددز  اللجألددة الوطأليدددة الررألسددية لنألتاجيددة بدددين اإلألتاجيددة الكليدددة 
ألتددددددداجية تألصدددددر العمدددددل،  هدددددد تدددددرى بأألهدددددا ألسدددددبة  للمددددددخ   واا

يا إلدددد  اإلألتدددداج، وميزتهددددا تلدددد  أألهددددا ت قددددة بددددين كميددددة التكددددال
المددددخ   )تكلرتهدددا ال قيقيدددة( وكميدددة السدددلع والخددددما  المألتجدددة 

 (. 1996)قيمتها ال قيقية( )أبو  بيل، 

أمدددا إلا أردألدددا ربطهدددا بمجدددال التعلددديم  ددديمكن القدددول بأألهدددا تعألددددد 
 دراسة الع قة بين المدخ   والمخرجا  التعليمية. ب يى تعبر
تدددددن ألسدددددبة المددددددخ   إلددددد  المخرجدددددا  ، وتشدددددمل المددددددخ   
 التعليميددة كددل العألاصددر الداخلددة  دددد التعلدديم مددن مبددان ومعددددا 
دار  وطلبدددة وبدددرامح، كمدددا تشدددمل المخرجدددا   وأدوا  ومدرسدددين واا

 (.260، 1993مرسد، الط ي الألاج ين والألمو المهألد )

وكلية االقتصاد والعلوم  مصراتةنبذة موجزة عن جامعة   -3
 السياسية:

 :مصراتةنبذة عن جامعة  .1

بدددأ   مصددراتةتجدددر اإلشددار  إلدد  أن بدددايا  التعلدديم العددالد  ددد 
با تتددداح قسددددم هألدسدددة المعددددادن التدددابع لجامعددددة طدددرابلة )الرددددات  

تدددم ا تتددداح كليدددة العلدددوم  1984، و دددد تدددام 1983سدددابقا( تدددام 
، 1991اآلداي تدام  كر دى كليا  جامعدة طدرابلة، تلتهدا كليدة

ا تددت  قسددم االقتصدداد كرددر   1993 -1992و ددد العددام الجددامعد 
من كلية االقتصداد بجامعدة سدر  )الت دد  سدابقا( وكليدة التربيدة 

 ببألد وليد كر دى كليا  جامعة الت د .  

ا تددت  قسددم القدداألون بمديألددة  1995 -1994و ددد العددام الجددامعد 
ر  )الت ددد  سددابقا( مصددراتة كرددر  مددن كليددة القدداألون بجامعددة سدد

مددع كليددة االقتصدداد  ددد كليددة  1997 -1996والددل  األدددمح تددام 
وا ددد  ت دد  اسددم )كليددة االقتصدداد والعلددوم القاألوأليددة( بألددا  تلدد  
قرار وزيدر التعلديم والتكدوين )أمدين اللجألدة الشدعبية العامدة للتعلديم 
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كر ددى كليدا   1996لسدألة  1228والتكوين المهألد سابقا( رقدم 
 الخمة.جامعة ألاصر ب

تأسس  كلية الطي البشدر   1998 -1997و د العام الجامعد 
تابعددة لجامعددة طددرابلة )الرددات  سددابقا( بألددا  تلدد  قددرار  مصددراتةب

وزير التعليم والب ى العلمد )أمين اللجألة الشعبية العامة للتعلديم 
( الصدددددددددددادر بتددددددددددداري  116والب دددددددددددى العلمدددددددددددد سدددددددددددابقا( رقدددددددددددم )

، أما بقية الكليا   قد تأسسد  مدع إألشدا  جامعدة 13/09/1997
-2000 ليدد ابتددا  مدن العدام الجدامعدوبألدد و  مصدراتةبامقسام 
. وتددم إطددد ق تسدددمية )السدددابع مدددن أكتدددوبر( تلددد  جامعدددة 2001
. وقددد ضددم  07/10/2003 اتتبددارا مددن تدداري  مصددراتةأقسددام 

( أقسددام 4)( كليددة و14اب الوقدد  ت دد  م لتهددا )الجامعددة  ددد ل
كليددددة  - مصددددراتةوبألددددد وليددددد هددددد  كليددددة اآلداي  مصددددراتة ددددد 

كلية  - مصراتةأقسام القاألون  - كلية القاألون -اآلداي بألد وليد 
أقسددام االقتصدداد والعلددوم السياسددية  -االقتصدداد والعلددوم السياسددية 

 - كلية المعلمدين بألدد وليدد - مصراتةكلية المعلمين  -بألد وليد 
كليدددة  -قسدددم الطدددي البشدددر  بألدددد وليدددد  - كليدددة الطدددي البشدددر 

أقسدام الهألدسدة  - كلية الهألدسة -كلية التقألية الطبية  -الصيدلة 
كليددة العلددوم  - مصددراتةكليدة العلددوم  -كليددة الزراتددة  -بألدد وليددد 
 كلية تقألية المعلوما . -بألد وليد 

بوضدددعها ال دددالد  مصدددراتةأصدددب   جامعدددة  2011وبعدددد سدددألة 
 –كليددة التربيددة  –د كليددة العلددوم هدد مصددراتةب( كليددة 15وتضددم )

كليددة القدداألون  –كليددة االقتصداد والعلددوم السياسدية  –كليدة اآلداي 
كليدة  –كليدة الصديدلة  –كليدة الطدي البشدر   –كلية الهألدسة  –

كليدة  – كليدة تقأليدة المعلومدا  -كلية التمدريض  –طي امسألان 
كليددة  –كليددة الرألددون واإلتدد م  –كليددة التربيددة البدأليددة  – الزراتددة

 الدراسا  اإلس مية. 

 نبذة عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية: .2

وللدب با تتدداح   1992/1993البدايدة  كاألد    دد العدام الجدامعد 
قسم االقتصاد الل  يتبع لكلية اآلداي  د للب الوقد ، ثدم جدرى 
ألقل تبعية للب القسدم إلد  كليدة العلدوم بعددها  دد العدام الجدامعد 

واستمر  تبعيت  لها  ت  تخريح الد عة امول   د العام  ،التالد
، بعد للب وبالت ديدد  دد العدام الجدامعد 1995/1996الجامعد 

تدددم ضدددم قسدددم االقتصددداد وقسدددم القددداألون  دددد كليدددة  1996/1997

وا ددددد  ت دددد  مسددددم  )كليددددة القدددداألون والعلددددوم السياسددددية( ب يددددى 
صدددار  تبعيتهدددا لجامعدددة ألاصدددر )المرقدددي  اليدددا (، واتتبدددارا  مدددن 

تددم  صددل العلددوم االقتصددادية تددن  1999/2000العددام الجددامعد 
كلية القاألون لتصب  كلية مستقلة ت   مسم  )كلية االقتصاد(، 
وتددم ألقددل تبعيتهددا مددن جامعددة الت ددد  )سددر   اليددا ( إلدد  جامعددة 

، تدد  للددب تعدددي   تلدد  اسددمها لتصددب  )كليددة االقتصدداد مصددراتة
و تددددد   2007/2008والعلددددوم السياسدددددية( مألددددل العدددددام الجددددامعد 

 الوق  ال اضر.

وقدد  ،تقع الكلية  د مبأل  وسط المديألدة يتكدون مدن ث ثدة طوابدق
ن طدددابقين، وأل دددرا  الزديددداد تددددد أل دددق بددد  مبألددد  آخدددر يتكدددون مددد

الطلبدددة تدددم ا تتددداح مبألددد  آخدددر مجددداور لكليدددة العلدددوم اتتبدددارا  مدددن 
وهددددو مكددددون مددددن ث ثددددة طوابددددق  2013/2014العددددام الجددددامعد 

وبعدددض المرا دددق، أمدددا أل دددام الدراسدددة المعتمدددد بالكليدددة  هدددو أل دددام 
الرصددل الدراسددد المرتددوحت  يددى تكددون الدراسددة و ددق هددلا الأل ددام 

همددددا  صددددلد الخريددددا والربيددددع، وتتددددي   :راسدددديينتلدددد   صددددلين د
الكليدددددددة للطالدددددددي أن ي صدددددددل تلددددددد  درجدددددددة البكدددددددالوريوة  دددددددد 

  إدار ، الم اسددددددددبة، االقتصدددددددداد)التخصصددددددددا  العلميددددددددة التاليددددددددة:
، واالسددتثمار التمويددل، العامددة اإلدار ، السياسددية العلددوم، امتمددال
 .(التسويق، الدولية التجار 

 الجانب التحليلي للدراسة: -4
 عدد الخريجين: تطور .1

( أن تدددد الخددريجين قددد شددهد تلبددلبا 1يتضدد  مددن الجدددول رقددم )
صددددددعودا وهبوطددددددا خدددددد ل الرصددددددول الدراسددددددية التددددددد اسددددددتهد تها 
الدراسة، إال أأل  وبشكل تدام ي  د  ارتراتدا  دد تددد الخدريجين 
بعددد أ ددداى السددابع تشددر مددن  برايددر التددد شددهدتها ليبيددا مقارألددة 

كدددان أتلددد  معددددل ألمدددو  دددد  بالرصدددول التدددد سدددبق  للدددب،  يدددى
%(، وقددددددد يرجدددددددع 86.8(  يددددددى بلددددددد  )2011/2012) الرصددددددل

الرصددل  السددبي إلدد  تدددم  ياديددة تقيدديم الطدد ي  يددى كددان هددلا
بعددددد ام ددددداى مباشددددر . ويجددددي م   ددددة أن هددددل  الألسددددبة هددددد 

(.كما 2010/2011) لة مقارألة هلا الرصل برصل الخريا صي
 ل الربيددددعصددددد  أن أقدددددل معدددددل ألمددددو للطلبددددة الخددددريجين كددددان  دددد

%( مقارألدددة بالرصدددل السدددابق، 55-(  يددى بلددد  )2014/2015)
وهو أدأل  مستوى لعدد الخريجين اتتبارا من ام داى إل  الرتر  

 ال اليدة.
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 (2016 -2007عدد الطلبة الخريجين خالل الفترة ) ( تطور1) جدول

Terms معدل النمو % عدد الطلبة الخريجين*
 Terms معدل النمو % عدد الطلبة الخريجين*

 

 39.39 138 2012 - 2011  ربيع - 56 2008 - 2007خريا 

 8.70 150 2013 - 2012خريا  1.79 57 2008 - 2007 ربيع 

 6.00 159 2013 - 2012 ربيع  42.11- 33 2009 - 2008خريا 

 10.69- 142 2014 - 2013خريا  6.06- 31 2009 - 2008  ربيع

 8.45 154 2014 - 2013  ربيع 9.68 34 2010 - 2009خريا 

 7.14- 143 2015 - 2014خريا  58.82 54 2010 - 2009 ربيع 

 55.24- 64 2015 - 2014 ربيع  1.85- 53 2011 - 2010خريا 

 31.25 84 2016 - 2015خريا  0 0 2011 - 2010  ربيع

 53.57 129 2016 - 2015  ربيع 86.79 99 2012 - 2011خريا 

 .بكلية االقتصاد والعلوم السياسية الدراسة واالمت األا  قسم المصدر:
 

 عدد الطلبة الجدد: تطور .2

( أن قبددول الطدد ي الجدددد بالكليددة قددد 2يتبددين مددن الجدددول رقددم )
شددهد تطددورا خدد ل  تددر  الدراسددة،  علدد  الددرغم مددن التلبددلي  دددد 

 ،وتير  واضددد ةبدددإال أن العددددد ال يسدددير  تأتدددداد الطددد ي الجددددد
اممر الل  يؤشر تل  تددم وجدود سياسدا  قبدول واضد ة،  قدد 

 وللددب تبعددا   ،شددهد  بعددض الرصددول الدراسددية قبددول أتددداد كبيددر 
 مثل دمح طلبة السألتين الثالثة  ،لخريجد الثاألويا  التخصصية

 

والرابعددددة مددددن الثاألويددددة التخصصددددية  ددددد بعددددض السددددألوا ، كمددددا 
الطلبددة الجدددد  ددد معدددال  ألمددو تدددد  ا  كبيددر  ا  وجددود تلبددلبي  دد  

، وتلددد  الدددرغم مدددن للدددب  دددرن تددددد الطلبدددة  دددد الرصدددل الدراسدددد
طالدددي  800طالدددي إلددد  أكثدددر مدددن  120المقبدددولين يتدددراوح بدددين 

سألويا ، وتاد  مدا يدتم قبدول العددد امكبدر  دد  صدل الخريدا مدن 
خ ل  تدر  كل تام مع العلم بعدم تو ر قاتا  أو مبان إضا ية 

 .2013/2014الدراسة بعد العام الدراسد 

 (2016 - 2007خالل الفترة )بكلية االقتصاد ( تطور عدد الطلبة الجدد 2جدول )

Terms معدل النمو % عدد الطلبة الجدد Terms معدل النمو % عدد الطلبة الجدد 

 898.11 529 2012 - 2011  ربيع - 168 2008 - 2007 خريا

 5.29 557 2013 - 2012 خريا 86.90- 22 2008 - 2007  ربيع

 97.67- 13 2013 - 2012  ربيع 513.64 135 2009 - 2008 خريا

 3430.77 459 2014 - 2013 خريا 80.00- 27 2009 - 2008  ربيع

 89.54- 48 2014 - 2013  ربيع 307.41 110 2010 - 2009 خريا

 1506.25 771 2015 - 2014 خريا 86.36- 15 2010 - 2009 ربيع 

 91.96- 62 2015 - 2014  ربيع 1200.00 195 2011 - 2010 خريا

 850.00 589 2016 - 2015خريا  0.00 0 2011 - 2010  ربيع

 66.21- 199 2016 - 2015  ربيع 72.82- 53 2012 - 2011 خريا
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 األساتذة:تطور عدد  .3

تددم ا تسدداي تدددد أتضددا  هيئددة التدددرية امساسدديين والمتعدداوألين 
( 3باتتبددارهم شدداركوا  ددد العمليددة التعليميددة،  مددن الجدددول رقددم )

( ألسددددبة 2010 -2009كددددان معدددددل الألمددددو  ددددد  صددددل الخريددددا )
%( وهو أتل  معدل ألمو. وقدد يرجدع السدبي إلد  أن أتدداد 63)

  %( من امساسيين120)امساتل  المتعاوألين بل  ما ألسبت  

 ،34بلدد   ألرسدد  أن تدددد امسدداتل  امساسدديين  ددد الرصددل  بمعألدد
. كمددددا أن هددددلا امخيددددر قددددد 41  ددددد  ددددين بلدددد  تدددددد المتعدددداوألين

تضاتا ثد ى مدرا  مقارألدة بالرصدل السدابق  سدي مدا أ داد بد  
مكتي شؤون أتضا  هيئة التدرية بالكلية. كما أن معدل الألمدو 

لرصدول بعدد ام دداى أل درا لترعيدل يتلبلي ويألخرض  د بعدض ا
 قرارا  اإليراد للدراسة بالخارج.

 ج

 (2016 - 2007( تطور عدد األساتذة خالل الفترة )3الجدول رقم )

Terms معدل النمو % عدد األساتذة Terms معدل النمو % عدد األساتذة 

 1.02- 97 2012 - 2011  ربيع - 41 2008 – 2007خريا 

 23.71 120 2013 - 2012خريا  0 41 2008 – 2007 ربيع 

 4.17- 115 2013 - 2012  ربيع 12.20 46 2009 – 2008خريا 

 3.48 119 2014 - 2013خريا  0.00 46 2009 – 2008  ربيع

 0.84- 118 2014 - 2013  ربيع 63.04 75 2010 – 2009خريا 

 19.49 141 2015 - 2014خريا  6.67 80 2010 – 2009  ربيع

 1.42 143 2015 - 2014  ربيع 15.00 92 2011 – 2010خريا 

 2.10- 140 2016 - 2015خريا  0 0 2011 – 2010  ربيع

 7.86 151 2016 - 2015  ربيع 6.52 98 2012 – 2011خريا 

 .االقتصاد والعلوم السياسية المصدر: مكتي شؤون أتضا  هيئة التدرية بكلية            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2016 - 2007( يوضح معدالت النمو لكل من األساتذة والطلبة الخريجين خالل الفترة )1) شكل
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 تطور عدد الكتب: .4

الكتدددي للطدددد ي توجدددد  دددد كليددددة االقتصددداد مكتبدددة وا ددددد  تدددو ر 
 ( يمكن م   ة أن معدل ألمو 4والب اى،  ومن الجدول رقم )

 

 

 

تدد الكتي شهد زياد   مستمر   وكان االتجدا  العدام هدو االرتردا ، 
%( تقريبدددا  دددد الرصدددل الدراسدددد 14إال أن أتلددد  ألسدددبة كاألددد  )

 .2008/2009خريا 
 (2016 - 2007لكل طالب خالل الفترة )( يوضح تطور عدد الكتب 4جدول )

Terms لكل طالب عدد الكتب المقيدين عدد الطلبة معدل النمو% عدد الكتب 

 2.58 2243 - 5781 2008 - 2007 خريا

 2.46 2355 0.19028 5792 2008 – 2007  ربيع

 3.19 2320 13.8985 6597 2009 - 2008 خريا

 3.06 2422 12.2177 7403 2009 - 2008 ربيع 

 3.15 2418 1.47238 7512 2010 - 2009 خريا

 3.06 2494 1.45101 7621 2010 - 2009  ربيع

 3.40 2455 4.77628 7985 2011 - 2010 خريا

 3.22 2597 4.57107 8350 2011 – 2010  ربيع

 3.52 2597 4.74251 8746 2012 - 2011 خريا

 3.58 2551 4.52778 9142 2012 - 2011  ربيع

 3.12 2942 0.25159 9165 2013 - 2012 خريا

 2.74 3349 0.25095 9188 2013 - 2012  ربيع

 3.52 3203 11.3082 10227 2014 - 2013 خريا

 3.64 3097 10.1692 11267 2014 - 2013  ربيع

 3.34 3725 5.18328 11851 2015 - 2014 خريا

 3.34 3723 4.93629 12436 2015 - 2014  ربيع

 3.13 4228 3.12802 12825 2016 - 2015 خريا

 2.98 4427 3.03314 13214 2016 - 2015  ربيع

 موقع مكتي المعلوما  والتوثيق  د جامع  مصراتة.       المصدر: الجرد السألو  للسألوا  السابقة  د مكتبة الكلية.           
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (2016 - 2007( يوضح تطور معدل نمو عدد الكتب خالل الفترة )2شكل )
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 (3) ( أن تدد الكتي لكل طالدي هدو4ي    من الجدول رقم )
بكليدا  كتي  د المتوسط وهد ألسبة ضعيرة جدا  إلا مدا قورألد  

اقتصاد أخرى  د جامعا  مختلردة،  ردد كليدة االقتصداد جامعدة 
كتدداي لكددل طالددي  ددد المتوسددط )باألاجدد   9.8تدددن بدداليمن بلدد  

 (.2010ومقبل، 

 :الجانب القياسي للدراسة -5

سيتم تقددير دالدة اإلألتداج كدوي دوجد ة  دد كليدة االقتصداد مدن 
 خ ل اتتماد تدد الطلبة الخريجين كمخرجا  للعملية التعليميدة
وهو المت ير التابع  د الدالة، وتدد امسداتل   وتددد الكتدي لكدل 

 طالي كمت يرا  مستقلة  د الألمولج.

      Q = A 𝑿𝟏
𝜶𝑿𝟐

𝜷   
  يى:

Qتدد الطلبة الخريجين : 

X1 : تدد امساتل 

X2.تدد الكتي لكل طالي : 

α مروألدددددة تألصدددددر العمدددددل )أتضدددددا  هيئدددددة التددددددرية( بالألسدددددبة :
 للخريجين.

β :)بالألسبة للخريجين. مروألة تألصر تدد )الكتي/طالي   

وتددم اسددتخدام اللوغدداريتم لت ويددل هددل  الدالددة غيددر الخطيددة )كددوي 
دوجدددد ة( إلدددد  دالددددة خطيددددة يمكددددن تقددددديرها باسددددتخدام برألددددامح 

Gretl :وكاأل  الألتائح كالتالد 
        LnQ  =  0.76+ 0.98 LnX1 - 0.67 Ln X2  

0.698) (11.09)  (-0.72)                                                                               

T : 

𝑹𝟐
 : 0.89  

F : 62.12 

ُي هددر أن المعلمددا   Tمددن المعادلددة السددابقة ي  دد  أن اختبددار 
غيدددر معألويدددة تألدددد مختلدددا مسدددتويا  المعألويدددة مدددا تددددا معلمدددة 

وهددد  المت يددر المسددتقل المتمثددل  ددد تدددد أتضددا  هيئددة التدددرية
وهددلا داللددة تلدد  أهميددة هددلا  %(99معألويددة تألددد مسددتوى ثقددة )

يشدير إلد  أن الألمدولج    Fالمت يدر  دد الع قدة، كمدا أن اختبدار
( وهدد أقدل مدن 3.68الجدوليدة )  Fمعألو  إ صائيا   يى بل د 

( ختيددار المت يددرا  )توصدديا الألمددولجالم سددوبة ممددا يعألددد أن ا
كدددان صددد ي ا . أمدددا تدددن القددددر  الترسددديرية للألمدددولج المقددددر  قدددد 

%(  داللدددددددة تلددددددد  أن هدددددددل  المت يدددددددرا  المسدددددددتقلة 89بل ددددددد  )
%( مدددن الت يدددرا  ال اصدددلة  دددد أتدددداد 89اسدددتطات  ترسدددير )

%( مددددن 11وأن الألسددددبة الباقيددددة وهددددد )الخددددريجين  ددددد الكليددددة، 
الت يرا   د أتداد الخدريجين سدببها توامدل أخدرى لدم يدتم لكرهدا 

  د الألمولج المستخدم.

 أمددددا مددددن الألا يددددة االقتصددددادية ي  دددد  أن معلمددددة ال ددددد الثابدددد 
معلمددة المت يددر الددل  يمثددل تدددد أتضددا  هيئددة التدددرية  وكددللب

دال  ألمددو كدد  ت مددل إشددار  موجبددة، وقددد يرجددع هددلا إلدد  أن معدد
مألهما يتج  ل رترا ، بيألما كاألد  إشدار  معلمدة تددد الكتدي لكدل 
طالي سالبة. إن مروألة أتداد الخريجين بالألسدبة متضدا  هيئدة 

 يددددى بل دددد   ،المتوقددددع اقتصددددادياوهددددو  ،التددددرية كاألدددد  طرديددددة
%( وهددددلا يعألددددد أألدددد  تألدددددما يت يددددر تدددددد أتضددددا  هيئددددة 0.98)

الخدددددددددريجين بمقدددددددددددار  %( يددددددددددزداد تددددددددددد1التددددددددددرية بمقددددددددددار )
%(.  د  ين بل د  مروألدة تددد الخدريجين بالألسدبة لعددد 0.98)

%(، ويمكن ترسير للدب بأألد  إلا ارتردع 0.67الكتي لكل طالي )
%(  دددددرن تددددددد 1متوسدددددط تددددددد الكتدددددي لكدددددل طالدددددي بمقددددددار )

%(، بمعألدددد  أن ألسددددبة تدددددد 0.67الخددددريجين يددددألخرض بمقدددددار )
ي والدددل  يدددربط الكتدددي لكدددل طالدددي تدددألخرض لزيددداد  تددددد الطددد 

امخير بعددد الخدريجين ت قدة طرديدة، وقدد ُيعدزى وجدود الع قدة 
العكسدددية بدددين تددددد الكتدددي لكددددل طالدددي وأتدددداد الخدددريجين إلدددد  
التوجددد  إلددد  المدددلكر  الجددداهز  مدددن قيبدددل امسدددتال )الشدددي ( والدددل  
األعكدددددة سدددددلبا  تلددددد  ضدددددعا أهميدددددة المكتبدددددة والكتدددددي بالألسدددددبة 

يدددددر تددددددد أتضدددددا  هيئدددددة للطالدددددي. كمدددددا ي  ددددد  أيضدددددا أن مت 
وهددلا  ،التدددرية يتمتددع بمروألددة تاليددة ألسددبيا  وهددو لو أهميددة كبيددر 

يوا دددق الأل ريدددة االقتصدددادية باتتبدددار أن امسدددتال يمثدددل العألصدددر 
 امساسد  د العملية التعليمية.

ومن خ ل استخدام أسلوي االأل دار الجزئد والل  يختلا تن 
يدرا  أكثدر أهميدة  دد االأل دار التقليد   د كوأل  ي دد أ  المت 

التأثير تل  المت ير التدابع بعدد تدزل تدأثير المت يدر اآلخدر، كمدا 
أن معام تدد  ال ت سددي بطريقددة مباشددر  والصددور  العامددة كالتددالد 

 (:2004)تطية، 
        Y = a + 𝒃𝟏.𝟐𝑿𝟏+𝒃𝟐.𝟏𝑿𝟐 
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تدم ال صدول تلد  معدام   االأل ددار الجزئدد باسدتخدام برألددامح 
SPSS  :كاأل  الألتائح كالتالد  

𝒃𝟏.𝟐 = 27.26                                                
         𝒃𝟐.𝟏  = - 1.33    
إن هلا يعألد أن مقدار الت يدر  دد تددد الخدريجين ألتيجدة للت يدر 
 دددد تددددد أتضدددا  هيئدددة التددددرية الجدددامعد مدددع ثبدددا  العوامدددل 

والددل   يدددل تلدد  أن أتضددا   ،امخددرى المددؤثر   ددد المخرجددا 
هيئددة التدددرية هددو المت يددر امكثددر تددأثيرا تلدد  تدددد الخددريجين، 
أما معلمة االأل ددار امخدرى  تشدير إلد  ضدعا مسداهمة مت يدر 

وهدو مدا يؤكدد  معامدل االرتبداط الجزئدد  ،تدد الكتي لكدل طالدي
بددددين كدددددل مدددددن المت يددددرا  المسدددددتقلة والمت يدددددر التددددابع.  قدددددد بلددددد  

( بدددين تددددد الخدددريجين وتددددد أتضدددا  0.71ئدددد )االرتبددداط الجز 
هيئدة التددرية مدع اسدتبعاد أثدر المت يدرا  امخدرى تلد  المت يدر 
التددابع )تدددد الخددريجين(،  ددد  ددين بلدد  معامددل االرتبدداط الجزئددد 

    ( بدددين تددددد الخدددريجين وتددددد الكتدددي لكدددل طالدددي مدددع0.187-)
. 

 

ة ئدددة التددددرية تلددد  الطلبددداسدددتبعاد أثدددر مت يدددر تددددد أتضدددا  هي
ومددددن الألتددددائح التددددد تددددم التوصددددل إليهددددا مددددن تقدددددير  الخددددريجين.

الألمدددددولج المسدددددتخدم  يمكدددددن  سددددداي اإلألتاجيدددددة الكليدددددة وكدددددللب 
( للعوامددددددل المشدددددداركة  ددددددد 1991اإلألتاجيددددددة الجزئيددددددة )كعيبددددددة ،

المخرجدددا  الألهائيدددة   اإلألتاجيدددة الجزئيدددة للعألاصدددر تدددم ا تسدددابها 
 كالتالد:

        LnQ = 0.76 + 0.98 Ln𝑿𝟏– 0.69Ln𝑿𝟐   
 وبرتاد  الدالة إل  أصلها أل صل تل : 

  𝑿 2
−0.67         Q = 2.14 𝑿1

0.98       
وبالتراضددل الجزئددد أل صددل تلدد  اإلألتاجيددة ال ديددة لعضددو هيئددة 

 التدرية كالتالد:

       = 0.98
𝑸

𝐱

𝒅𝒒

𝐝𝐱
    

 وكللب اإلألتاجية ال دية لعدد الكتي/الط ي:

       = - 0.67
𝑄

x

𝑑𝑞

dx
 

 

 (2016 - 2007( يوضح اإلنتاجية الحدية للعناصر المشاركة في العملية التعليمية خالل الفترة )5جدول )

Terms اإلنتاجية الحدية لعدد الكتب لكل طالب التدريس اإلنتاجية الحدية لعضو هيئة 

 0.90- 1.34 2008 - 2007 خريا

 0.91- 1.36 2008 – 2007  ربيع

 0.47- 0.70 2009 - 2008 خريا

 0.44- 0.66 2009 – 2008  ربيع

 0.30- 0.44 2010 - 2009 خريا

 0.44- 0.66 2010 – 2009  ربيع

 0.38- 0.56 2011 - 2010 خريا

 0.00 0.00 2011 – 2010  ربيع

 0.66- 0.99 2012 - 2011 خريا

 0.93- 1.39 2012 - 2011  ربيع

 0.82- 1.23 2013 - 2012 خريا

 0.91- 1.35 2013 - 2012  ربيع

 0.78- 1.17 2014 - 2013 خريا

 0.86- 1.28 2014 - 2013  ربيع

 0.67- 0.99 2015 - 2014 خريا

 0.29- 0.44 2015 - 2014  ربيع

 0.39- 0.59 2016 - 2015 خريا

 0.56- 0.84 2016 - 2015  ربيع
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ي  دد  مددن الجدددول السددابق وجددود تلبددلي  ددد اإلألتاجيددة ال ديددة 
وبالرغم من هلا التلبلي  رألها موجبدة  دد  ،لعضو هيئة التدرية

( ممدا يعألدد 1.4( إلد  )0.44جميع  تدرا  الدراسدة تتدراوح مدن )
أن أية إضا ة لعضو هيئة تدرية للطلبة ستؤد  إل  زياد  تدد 

الخريجين.  دد  دين أن اإلألتاجيدة ال ديدة للمت يدر اآلخدر الطلبة 
سددالبة داللددة تلدد  أألدد  كلمددا زاد  ألسددبة تدددد الكتددي إلدد  الطلبددة 

  رألها تؤد  إل  زيادا  متألاقصة تكة المت ير امول.

أمدددا مددددا يخددددص اإلألتاجيدددة الكليددددة وكددددللب ال صدددول تلدددد  ألسددددبة 
 تألاصدددر اإلألتددداج  دددد تمليدددة اإلألتددداج مسددداهمة كدددل تألصدددر مدددن

لتعليميدددة تدددم اسدددتخدام ألمدددولج سدددولو للألمدددو، وبعدددد إجدددرا  بعدددض ا

العمليددددا  الرياضددددية واالختصددددارا  تددددم التوصددددل إلدددد  الألمددددولج 
 التالد: 

          rQ = rA + 0.98r𝑿𝟏 - 0.67r𝑿𝟐 
 : معدل الألمو   r يى 

إن الدالددة السددابقة تعألددد أن معدددل الألمددو  ددد تدددد الخددريجين هددو 
اإلألتاجيدة الكليدة مضدا ا إليد  المروألدة تبار  تن معدل الألمو  دد 

مضددروبة  ددد معدددل ألمددو تدددد أتضددا  هيئددة التدددرية  مطرو ددا 
مألدد  المروألددة مضددروبة  ددد معدددل ألمددو تدددد الكتددي لكددل طالددي،  

  ويمكن التوصل للجدول التالد:
 

 (.2016 - 2007الخريجين في الكلية خالل الفترة )( يوضح نسبة مساهمة عناصر العملية التعليمية في معدل نمو 6جدول )

Terms نمو الخريجين معدل 
معدل نمو اإلنتاجية 

 الكلية

نسبة مساهمة أعضاء هيئة 
 التدريس في نمو الخريجين

عدد الكتب  نسبة مساهمة
 للطالب في نمو الخرجين

 د د د د 2008 – 2007 خريا

 0.13- 0.00 1.91 1.79 2008 – 2007  ربيع

 9.31- 11.95 44.74- 42.11- 2009 – 2008 خريا

 8.19- 0.00 2.13 6.06- 2009 – 2008  ربيع

 0.99- 61.78 51.12- 9.68 2010 – 2009 خريا

 0.97- 6.53 53.26 58.82 2010 – 2009  ربيع

 3.20- 14.70 13.35- 1.85- 2011 – 2010 خريا

 3.06- 0.00 3.06 0 2011 – 2010  ربيع

 3.18- 6.39 83.58 86.79 2012 – 2011 خريا

 3.03- 1.00- 43.43 39.39 2012 – 2011  ربيع

 0.17- 23.24 14.37- 8.70 2013 – 2012 خريا

 0.17- 4.08- 10.25 6.00 2013 – 2012  ربيع

 7.58- 3.41 6.52- 10.69- 2014 – 2013 خريا

 6.81- 0.82- 16.09 8.45 2014 – 2013  ربيع

 3.47- 19.10 22.77- 7.14- 2015 – 2014 خريا

 3.31- 1.39 53.33- 55.24- 2015 – 2014  ربيع

 2.10- 2.06- 35.40 31.25 2016 – 2015 خريا

 2.03- 7.70 47.90 53.57 2016 – 2015  ربيع
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يوجد تلبلي  د ألسبة مساهمة أتضا  هيئة التدرية  دد معددل 
 2012/2013ألمو الخريجين  كاأل  أدأل  ألسبة  دد  صدل ربيدع 

(،  دددد  دددين كدددان معددددل ألمدددو الخدددريجين -4.08 يدددى بل ددد  )
وهلا يدل تل  ضعا مساهمة هلا العألصر  د الرصدل  ،موجبا

 الملكور، ووجود توامل أخرى لدم يشدملها الألمدولج كاألد  السدبي
 دددد ر دددع معددددل ألمدددو الخدددريجين وهدددو مدددا يثبتددد  معددددل الألمدددو  دددد 

(. أمدا أتلد  ألسدبة مسدداهمة 10.25اإلألتاجيدة الكليدة والدل  بلد  )
ووصددددددددل  إلدددددددد   2009/2010 كاألدددددددد   ددددددددد  صددددددددل الخريددددددددا 

( وهدددددو مدددددا يعألدددددد أن أتضدددددا  هيئدددددة التددددددرية كاألددددد  61.78)
 مساهمتهم كبير   د هلا الرصل.

مت يددر امول )أتضددا  هيئددة وبصددرة تامددة  رألدد  يمكددن  هددم أن ال
يجابيدددددة ب دددددض الأل دددددر تدددددن بعدددددض إالتددددددرية( كدددددان مسددددداهمت  

التلبددلي  بيألمددا كددان المت يددر اآلخر)تدددد الكتددي لكددل طالددي( لدد  
مساهمة ضعيرة، مع العلم بوجود مت يرا  أخرى خارج الألمدولج 
المقدر كان لها مساهمة كبير  ولم يتم إدراجهدا  دد الألمدولج وهدو 

 ألمو  د اإلألتاجية الكلية.ما يثبت  معدل ال

 :النتائج  -6

     مددن خدد ل تتبددع مت يددرا  الدراسددة ي  دد  تدددم وجددود خطددة
 ،واض ة المعدالم مدن قبدل الكليدة توضد  أتدداد الطلبدة المقبدولين

وكددددللب امتددددداد المسددددتهد ة مددددن الخددددريجين المرتددددرض تخددددرجهم 
 خ ل الرتر .

     يوجدد األخرداض كبيدر  دد تددد الكتدي مقارألدة  بعددد الطد ي
المقيدين  د الكليدة، وهدو مؤشدر يددل تلد  وجدود خلدل  دد سدير 

كتي لكل طالي وهدد  (3)العملية التعليمية،  يى بل  المتوسط 
ألسددبة مألخرضددة جدددا مقارألددة بكليددا  مألددا ر   ددد جامعددا  أخددرى 

 دد  كليدة كتاي لكل طالدي  (9.8) قد وصل   هل  الألسبة إل  
 .االقتصاد بجامعة تدن مث   

     يوجددد تددراكم  ددد أتددداد الطدد ي،  يددى ال يوجددد تألاسددق بددين
 تدد الطلبة الخريجين وتدد الطلبة المقبولين )الجدد(.

     د بداية السلسلة كان تدد امساتل  المتعاوألين يتجاوز تددد 
 ددى العكدة  2011امساتل  امساسيين ولكن بعد أ داى سألة 
 واألخرض االتتماد تل  المتعاوألين ألسبيا.

     توضدددد  اإلألتاجيددددة ال ديددددة للعألاصددددر أن اإلألتاجيددددة ال ديددددة
      لعضدددو هيئدددة التددددرية موجبدددة خددد ل  تدددر  الدراسدددة وتتدددراوح بدددين

(، وهددو مددا يدددل تلدد  أن إضددا ة أ  تضددو هيئددة 0.44 – 1.4)
اجيتد  ال ديدة تدرية تسبي  د زيداد  تددد الخدريجين، أ  أن إألت

تددزداد بشدددكل متزايدددد.  دددد  ددين أن إألتاجيدددة تألصدددر تددددد الكتدددي 
وهو ما يؤشدر  ،لكل طالي كاأل  سالبة خ ل كامل  تر  الدراسة

تلددددد  أن هدددددلا العألصدددددر يسدددددبي  دددددد إضدددددا ا  متألاقصدددددة لعددددددد 
الخريجين، وقد يرجع السبي إل  األخراض ألسبة تدد الكتي إل  

 تدد الط ي. 

    ألتاجيدة الكليدة لعألاصدر العمليدة التعليميدة  مدن خد ل قيداة اإل
ي  دد  مدددى مسدداهمة كددل تألصددر تلدد   ددد ،  كاألدد  مسدداهمة 
تضو هيئة التدرية إيجابية بصرة تامدة  يدى وصدل  إلد  مدا 

%( من معدل ألمو الخريجين  دد  صدل الخريدا 61.78ألسبت  )
. وكاألددددددد  أقدددددددل مسددددددداهمة خددددددد ل  صدددددددل الربيدددددددع 2009/2010
ضددعا مسدداهمت  خدد ل هددلا  وهددو مددا يدددل تلدد  2012/2013
%( مددددن معدددددل ألمددددو الخددددريجين 10.25وكاألدددد  ألسددددبة )الرصددددل 

 سبب  توامل أخرى.

     أن مساهمة تضو هيئة التدرية كاأل  إيجابية بصدرة تامدة
مقارألددة بمت يددر تدددد الكتددي لكددل طالددي وهددو مددا يترددق مددع واقددع 

 العملية التعليمية  د كون امستال يمثل  جر امساة  يها. 

 :التوصيات  -7

      لصدددعوبة ال صدددول تلددد  البياألدددا  ال زمدددة لقيدددام الدراسدددا
وامب داى  ددد هدلا المجددال ألوصدد برألشددا  قاتدد  بياألددا  خاصددة 
بالكليددددة تشددددمل كددددل اإل صددددا ا  ب سددددي امقسددددام العلميددددة ليددددتم 

 مقارألة المخرجا  بكل قسم تلمد تل   د .  

    ممدددا   إن ألسدددبة تددددد الكتدددي لكدددل طالدددي هدددد ألسدددبة متدأليدددة
يسددتلزم م اولددة تددو ير تدددد كتددي أكبددر مددن المتددو ر  اليددا  تدد  

 يجار  الألمو الكبير والسريع   د تدد الطلبة المسجلين.

      وضدع سياسدة واضد ة المعدالم  للكليدة يدتم  يهدا ت ديدد آليدا
لكيريددددة التعامددددل مددددع الوضددددع الددددراهن وخصوصددددا سياسددددة قبددددول 

مروألددة بدداقد تألاصددر الطلبددة الجدددد، ال سدديما  ددد  ددروا تدددم 
 العملية التعليمية وبما يخدم المجتمع.
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       االهتمددام بعضددو هيئددة التدددرية باتتبددار  أ ددد أهددم مرتكددزا
العملية التعليمية ومراقبت   د لا  الوق  من خد ل المدواد التدد 
َدَرَسدددها والمدددواد التددددد يدركسدددها، وكدددللب مدددددى التزامددد  بددددالمرردا  

ومسدددتوى امسدددئلة ومددددى مراتاتهدددا  المقدددرر  مدددن القسدددم العلمدددد،
 ل  بما يخدم العملية التعليمية.إ .لمستويا  الط ي..

     القيام بالدراسا   د هلا الجاألي ب يى تمدأل  المسدؤولين  دد
الكليددة القدددر  تلدد  وضددع السياسددا  والبددرامح والخطددط لمعالجددة 
مكدددددامن الضدددددعا والخلدددددل  دددددد العمليدددددة التعليميدددددة تلددددد  الوجددددد  

 يوا ق معايير جود  التعليم العالد. الص ي  وبما

      تبددين مددن خدد ل ت ليددل اإلألتاجيددة الكليددة أألدد  توجددد توامددل
أخددرى لددم يتضددمألها الألمددولج المقدددر ولهددا دور  ددد زيدداد  معدددل 
ألمددددو تدددددد الخددددريجين. وتليدددد  ألوصددددد بالب ددددى والتقصددددد تألهددددا 

 إلدراجها  د دراسا  مستقبلية.

 المراجعقائمة 

(. قيدداة 2010و مقبددل، أ مددد م مدددد )مددر باألاجدددة، م مددد ت .1
 :جددددددود  التعلدددديم الجدددددامعد تبددددر مدددددخلد اإلألتاجيددددة والكرددددددا  

دراسة  ددالة  كليددة االقتصددداد  جامعدة تددن، المدؤتمر العلمدد 
 الرابع لجامعة تدن. جامعة تدن، اليمن.

(. ألمولج كمدد لقيداة اإلألتاجيدة 1996أبو  بيل، تبدالرتاح ) .2
اسة تطبيقية تل  شدركة ليبيدا للتدامين، در :  د شركا  التامين

 ألدو  اإلألتاجية  د االقتصاد الليبد، بأل از ، ليبيا.  

ب ددوى  دددد التعلدديم  دددد المملكددة السدددعودية.  (.1985سددعيد )  .3
 مصر، القاهر : دار الركر العربد.

(.ال ددديى  ددد االقتصدددداد القيدددداسد 2005تبدالقدددادر ) تطيدددة، .4
 درية، مصر: الدار الجامعية.بين الأل ريدة والتطبيق. اإلسكأل

 (. الت يدددر التقألدددد غيدددر الم ايدددد.1991كعيبدددة، م مدددد سدددالم ) .5
 .1العدد 3مجلة الب وى االقتصادية، المجلد 

(. اإلدار  التعليميدددددددة أصدددددددولها 1993مرسدددددددد، م مدددددددد مأليدددددددر) .6
 مصر، القاهر : تالم الكتي. وتطبيقاتها.

(. أثددددر 1996ميأليكددددوألد، مدددداركو والشددددربيألد، م مددددد سددددعيد ) .7
المعولية تل  اإلألتاجية، ألددو  اإلألتاجيدة  دد االقتصداد الليبدد، 

 بأل از ، ليبيا.

 دليل جامعة السابع من أكتوبر ، أتداد مختلرة. .8

 ، أتداد مختلرة.مصراتةدليل الخريجين بجامعة  .9

 .مصراتةمركز المعلوما  والتوثيق، جامعة  .10

 .متألوتةمركز الب وى الصألاتية تاجورا ، دراسا   .11

مأل ومدددددة التسدددددجيل والدراسدددددة واالمت األدددددا  بكليدددددة االقتصددددداد  .12
 .مصراتةوالعلوم السياسية 

 

 
 

 


