
 جودة البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات الليبية    (     1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
     2019مارس  ليبيا،  مصراتة،  ليبيا،   عدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤمثر الدويل الثاين للتعليم يف

________________________________________________________ 

140 

 

جودة البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات الليبية: معامل الواقع وحتدايت 
 ملستقبلا

                                                                                                                                                                                         
  1مصطفى اهلادي حممد الشريف

 الميةاجلامعــــة االمسرية االس - العلومكليـــــة 
 .ملخص البحث:

تزداد يوما بعد آخر أمهية البحث العلمي الرصني وخاصة يف الدول املتقدمة، هذا مع تقدم 
 .نسيب للبحث العلمي يف الدول النامية مقابل تراجع يف اخرى، يف ليبيا

و ابلرغم من التقدم الذي شهده ميدان البحث العلمي من خالل انشاء العديد من   
 املقدم املراكز البحثية وازدايد عدد املعاهد العليا واجلامعات، وانتشارا للمنتوج العلمي فان

عنصر الكم مع ازدايد ظل مرتكزا أساسا يف جماالت العلوم االنسانية وعلوم البيئة تقريبا، 
الدولية كمة فعدد الورقات العلمية املنشورة يف الدورايت العلمية احمل ،الكيفوغاب عنصر 

جدا نتيجة لعدم التزامها بقواعد ومعايري اجلودة يف البحث العلمي، وذلك  االزال ضعيف
يف الوقت احلايل تعاين منظومة البحث و بسبب التأخر يف تطوير ادوات البحث والتواصل. 

بية تراجعا ملحوظا بسبب العديد من املعوقات امهها االستقرار العلمي يف اجلامعات اللي
السياسي واالداري مع ضعف شديد يف االنفاق وشبه انعدام للتواصل فيما بينها. ومن 
املعلوم اليوم ان تقييم اجلامعة ودرجة تصنيفها اكادمييا مرهون جبودة حبوثها وخمرجاهتا 

رطة حبث وطنية للبحث العلمي، اة إعداد خالعلمية. ويوضح هذا البحث ويرشد اىل ضرور 
وإنشاء جملس اعلى يهتم ابألحباث العلمية خاصة التطبيقية منها واخضاعها ملعايري اجلودة، 
مع التواصل اجلدي مع املراكز البحثية يف الدول املتقدمة لالستفادة من اخلربات العاملية يف  

وصلت وضع البحث العلمي إىل دون كل اجملاالت، كما متت اإلشارة إىل العوامل اليت أ
                                                 

1 melsharif@asmarya.edu.ly 
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املستوى املطلوب، والصعوابت اليت تعيق اجلامعة والباحث. وختلص هذه الورقة البحثية اىل 
اشكالية جودة البحث العلمي التطبيقي، ابعتباره املادة اجلوهرية لدراسة كافة املشكالت 

اسبة، من اجل اللحاق العلمية ومسبباهتا مع حماولة إعطاء بعض من احللول الناجعة واملن
البحث العلمي ، مشكالت البحث : الكلمات املفتاحية بركب الدول املتقدمة علميا. 

 .العلمي ، اجلودة ، اجلامعات الليبية

 . املقدمة1
من لبلوغ جمموعة من احلقائق العلمية و آلالطريق ا ابنهيعرف البحث العلمي بصورة عامة 

 2010 اجمليدل ومشاسواالنتاج ورفاهية االنسان )تذليل الصعاب، هبدف زايدة املوارد 
(" أبنه عملية منظمة هتدف 245 ص 1998) زويلف والطراونهعرفه يكذلك   ،(22ص

إىل التوصل حللول ملشـكالت حمددة أو إجابة عن تساؤالت معينة ابستخدام أساليب 
وتصنيفاهتا علمية حمددة ميكن أن تؤدي إىل معرفة علمية جديدة. انواع البحوث العلمية 

وخلص عبيدات واخرون ) (، 2014يف البحث السابق )الشريف، لالستزادهرجع هلا ي  
( تعريف البحث العلمي أبنه" جمموعة اجلهود املنظمة اليت يقوم هبا 42ص 1984

يف سعيه لزايدة سيطرته على  -االنسان، مستخدما االسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية
انواع البحوث العلمية  اما .بيئته واكتشاف ظواهرها وحتديد العالقات بني هذه الظواهر "

البكالوريوس وحبوث الليسانس و اىل حبوث طالب مرحلة عادة  ميزتتداخل اجلامعة فهى 
مراكز األحباث االقسام املتخصصة ابالضافة اىل خرية تقوم به ألوا ،طالب الدراسات العليا

داخل اجلامعة، وهى مهمة اصيلة للجامعة فهى من تؤسس قاعدة للبحث يف جماالت 
به اجلامعة ويدعم من اجلهات املعنية  املعرفة املختلفة، و البحث العلمي هو مسؤولية تقوم

ومن رجال األعمال كذلك. وهنا البد ان حيصل التنظيم وتبادل املعلومات بني اجلامعات 
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واملؤسسات االخرى املعنية لتفادي الفجوة احلاصلة بني واضعي اخلطط التنموية 
راعة وغريها واالسرتاتيجية او الباحثني عن حلول ملشاكل متعددة كمشاكل الصناعة او الز 

ما مي كن  للبحث العلمي هو االستقرار والتطور املنظم وهو التنفيذين. كذلك  وؤسائهاوبني 
التغيري  هجنم عنيف الدولة الليبية حاليا، فالتغريات املتالحقة والتوسع االفقي  اما ليس موجود

مع  كل ذلك   ات والتغاضي عن الرتاتبية العلمية واالقدمية،دار الاو املستمر يف املسميات 
كل  ،كثرت اجلامعات وضعف للبنية التحتية واللجان واملراكز والتغيري املستمر يف اخلطط

وهو االمر الذي اىل تشتت اجلهود وتذمر البحاث واجلهات التنفيذية االخرى. ادى ذلك 
ايضا اىل حتول الكثري من البحاث اىل صناعات اخرى او االكتفاء ابلتدريس فقط، ادى 
عناصر هامه من امهها الدقة والعزمية والذكاء  االمانه البحثية والعلمية تقتضي توفر ألن 

 التنبؤ والقدرة على التحليل والتحديكذلك (،  57ص  2017خبولة )واألمانة العلمية 
ما ادى بطبيعة احلال اىل االنغالق والركود  ذاوه .(15-14ص 2017) شيخكما ذكرها 

يف جمال البحث العلمي والذي من املفرتض ان تكون اجلامعة هى الراعي االول واالساسي 
البحث العلمي من أكثر الوظائف التصاقا ابجلامعة وذلك امجاال لسببني ألنه  له، اذ يعترب

م اجلامعة وعضو هيئة التدريس ميثل مسلكا حيواي يف حياة الدول، وجزًءا رئيًسا من مها
رسم يتم واهليئة املعاونة ، فهو اساس كل ختطيط و كل تنمية، إذ بواسطة البحث العلمي 

على بىن رصينة ومتينة، وألن اجلامعة هي بيت اخلربة ملا وتصحيحها ووضع اخلطط التنموية 
لتنظيم للقيام تتوافر فيها من كوادر و موارد فكرية وبشرية مؤهلة على مستوى عال من ا

، كما أهنا املخولة من الدولة واجملتمع للقيام هبذه وخدمة اجملتمع ابلتدريس والبحث
% من العاملني يف جمال 80( أن اكثر من 3ص  2016) االنشطة، وقد ذكر العيسى

اننا و  البحث العلمي هم من اعضاء هيئة التدريس اجلامعي وذلك يف معظم الدول العربية.
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ضع حاولنا أن نقد ف ،اسباهبا ةعرفملة أتخران يف البحث العلمي التطبيقي و نشعر مبشك اذ
التطبيق اذا أرادوا  العزم علىعلى املسؤولني  ويبقىعدة حلول علمية ومنطقية للعالج، 

يقاس على  صاروالدول تمعات جملتصنيف اذلك أن  ،السري اىل طريق التقدم والنجاح
 (.32ص  2018 طوالبية وحروش ) العلمإنتاج واستخدام  أساس كثافة

 .همشكلة البحث وأمهيت  1.1
 طالعالألمهية البحث العلمي التطبيقي يف هنضة البلد والرفع من مستوى اجلامعة و 

متمثال يف ضعف االمكانيات وتذمر االسرة  ،املسؤولني فيها على نقاط القوة والضعف
والتباطؤ يف حتسني البيئة  (،559ص 2016)ضو  اجلامعية من الواقع التعليمي احلايل

 2014)الشريف اجلامعية مع ضعف من يقدمون اخلدمة فضال عن ضعف ثقافة اجلودة
 احلداد واغنيه ) ابالضافة اىل تقليدية البحوث العلمية بسبب معوقات االنفاق .(411ص

 ربط(، وغياب ال2012)هاشم وعبدالقادر وضعف العنصر البحثي (1ص 2016
 (.2014احملجويب ) ابلشركات وقطاع االعمال العلمية التطبيقية الكلياتوالتعاون بني 

 بحثية تساؤالت الورقة ال  2. 1
 اهدافه وما هي امهيته لبناء الدولة اما مفهوم جودة البحث العلمي التطبيقي وم - أ

 مستوي اجلامعة املفرتض والثانوي هل تالئم مدخالت التعليم االساسي - ب
 اجلامعي مبستوى مرموق وفقا ملعايري اجلودةهل اعضاء هيئة التدريس  - ت
متوفرة ابلشكل التطبيقي هل التجهيزات واملعدات اخلاصة ابلبحث العلمي  - ث

 املطلوب
مدى االستفادة الفعلية من األحباث العلمية املنشورة  يف اجملالت العلمية   - ج

 جلامعاتنا
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 أهداف البحث  3. 1
 هتدف هذه الورقة البحثية إىل:

 البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات الليبية.حتديد واقع  -
 التعرف على مدى توفر مؤشرات جودة البحث العلمي التطبيقي يف البحوث املنشورة. -
 رصد ألهم معوقات البحث العلمي التطبيقي -
 .الرئيسية مصطلحات البحث 4. 1

لتقصي تطوير او حل ملشكلة ما وذلك اب أبنه عملية ي عرفالبحث العلمي  .1
بغية التوصل اىل غاايت واهداف واضحة ومعلومات ونتائج دقيقة واملالحظة 

  .(46ص 2016 دشلي)
البحث العلمي التطبيقي هو ذلك النوع من البحوث اليت هتدف حلل مشكلة  .2

يضاف إىل املعرفة العلمية على الصعيد النظري  علمية أو الكتشاف شئ جديد
 .(407ص 2014)الشريف،أو التطبيقي 

قيم من خالهلا البحث العلمي وهي معايري واسس علمية ومنهجية معتمدة ي   ودةج .3
 .(130ص  2000)دويدري  يز مستواهميالبحث العلمي و 

 منهج البحث. 2
 ، وذلك بغيةيتبع هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة موضوع البحث

مسامهته يف النتاج العاملي وموائمته معرفة واقع البحث العلمي التطبيقي اللييب ومدى 
على ضوء التساؤالت السابقة، من أجل وذلك  ملتطلبات ومعايري التميز واملنافسة الدولية.

اقرتاح حلول واخلروج بتوصيات من شاهنا املسامهة يف الرفع من قيمة البحث العلمي 
 التطبيقي وجتويده.
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 . حدود البحث3
قراءة يف حبوث ودراسات ولقاءات علمية ومناقشات بني  اقتصر هذا البحث على     

ة التدريس، خبصوص وضع البحث العلمي التطبيقي واهم ئبعض البحاث واعضاء هي
 الصعوابت اليت تواجههم. 

 البحث العلمي التطبيقي                                                           .4
ى انه السبيل االمثل للوصول اىل حلول ملسائل حمددة، عرف البحث العلمي التطبيقي علي  

مستخدما الباحث يف ذلك طرقا استنباطيه او ابتكارية  بغرض زايدة الرصيد املعريف او حال 
(. و يهتم هذا النوع من البحوث ابلتحسني 35ص  2016ملشكلة ما )بورانن و شارف 

امللموسة و فوائدها وعوائدها  يف املعرفة أكثر من استعمال املعرفة ، وهو من البحوث
واضحة ألن مواضيعها تطبيقيه صرفه، كالبحوث اخلاصة بعلوم احلياة والطب، والصناعة 

ن و نعماوغريها. مبعىن ان نتائجه ظاهرة وواضحة و ميكن تطبيقها، حلل مشكلة. ويعرفه 
 ( على أنه "البحث الذي يعتمد على الواقع وعلى اإلستقراء17ص  1998 ي )لنمرا

له بعض املالحظات والتجارب بغرض معني  تلمحالعلمي، ويقوم الباحث به عادة بعدما 
حسب العلمية تقسم البحوث   و ."يصوغه صياغة دقيقة و حمددة وقابلة للقياس الكمي

الوصول إىل حقائق وقوانني  هاهدف ((Pure research: حبوث نظرية اىلالغرض منها 
تطبيق التوصل إىل املعرفة   هاهدف (Applied research)حبوث تطبيقية  ، وعلمية 

 حبوثاىل  من حيث جهات تنفيذهاها تقسيمكما ميكن  او حل مشكلة ما،العلمية 
كبحوث الرتقية او تلك البحوث حبوث تطبيقية  الدكتوراه و وهى  حبوث املاجستري و  كادميية ا 

وهتدف مجيع البحوث العلمية ، اخلاصة مبراكز االحباث العلمية سواء داخل او خارج اجلامعة
ما تطرحة من اشكاليات او  تساعد او حتللالتوصل إىل نتائج علمية ومعرفية دقيقة  اىل

 االذي يتبعهأو الطريقة ابألسلوب  ةمقرتنقيمة البحث العلمي وعلى هذا ف  .فرضيات
او  يف البحث فاذا مل تتوفر دراسه، البحث أو المن املرجو دف اهل للوصول اىلالباحث 

املتبعة مع الوضوح واالضافة  االلتزام ابخلطوات العلميةالدراسة اجلدية واجلودة والتمييز و 
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 احملجويب فقد ذكر .ةتعدم فاعليسلة القمامة نظرا لمكانه فسيكون ختالس الاوعدم  العلمية
جودة التعليم العايل أن  عترب يمستوي مؤشر التعليم العايل والتدريب  ( أن2014)

ألن انتاجها يتطلب  اقتصاد انتاج السلع ذات القيمة املضافة يف العوامل أهم  والتدريب من 
فقرا يف الكوادر املدربة على املستوى التنافسي وهذا تعاين علمية مؤهلة، وليبيا حاليا  كوادر

 2014 - 2013دولة يف عام  148من بني  104فكانت ترتيبها عامليا  يوضحه
 تقرير التنافسية الدولية. حسب

لسهولة يف التطبيق واملسامهة ابالبحوث  يفوالتميز  الوصول اىل العاملية ندو أنه جممل القول و 
 يهعالجوصفات او حتقيق الرفاهية، تبقى حبوث تقليدية مغمورة وحتتاج اىل  ليف حل املشاك

تنوير جيل البحاث  ، وكذلكوذلك بتطبيق معايري اجلودة الشاملة للتحسني والتطوير هانجع
الشباب من خالل التواصل و احلوار العلمي مع االجيال السابقة من كبار العلماء 

قضية جودة التعليم العايل خاصة اصبحت اليوم من الضرورايت اهلامة واملهمة ف ،والبحاث
ان  .يل من امهية يف انتاج بيوت اخلربة واملعرفة والقيادة والتطويرالعمبا متثله مؤسسات التعليم ا

الصعوابت واملشكالت اليت تواجه البحث والباحث العلمي حنو التقدم والرقي، بسبب قلة 
هى من ابعدته عن اجلودة واليت هى ضمان االستمرارية و االهتمام ابلبحث العلمي متعددة، 

وقياسات  حمددات وفقتوفر معايري قياس جناح اجلامعة  فاجلودة .والنماء للتنمية والتطور
د البيئة التعليمية مبا فيها البحوث العلمية يو سني وجتيف التعليم العايل حت وهى تعين. تقيمية

(، و 2010 ن هيئات اكادميية وجتهيزات وسياسات قبول )الببالوي واخرونموما تشمله 
انه ال ميكن ألية جامعة أن تنجح يف ضمان جودة حبوثها  (2017فضلون )حبسب 

العلمية ونشاطاهتا املختلفة بدوت توفر ابحثني متميزين متمتعني ابملناخ االكادميي املناسب 
 مع ما يتطلب البحث العلمي من وقت و تقنيات ومصاريف.

          . وضع اجلودة يف اجلامعات الليبية                                 1.5 
اليزال موضوع اجلودة وضماهنا يف التعليم العايل من املوضوعات اليت تشعل              

(، و هلذه 2017ابل الكثريين وجترى حوهلا العديد من املؤمترات والنقاشات )مرجني 
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جمموعة من  أبهنا" (2010) الكلمة تعاريف عدة  فعلى سبيل املثال عرفها املليجي
ليب واالجراءات اليت هتدف اىل حتقيق اجلودة واحلفاظ على استمراريتها األدوات واالسا

وفقا إىل التحسني املستمر يف املنتج التعليمي اجلودة دف وهت داخل املؤسسة التعليمية،
تعين الفعالية والتميز و الشك يف ان اجلودة  .(75ص  2012)عزت الحتياجات اجملتمع

الليبية اىل إنشاء  واعتماد املركز الوطين لضمان اجلودة ابلقرار واملنافسة. وهلذا سعت الدولة 
والقاضي بتسمية ادارة  2007لسنة  176وتبعه القرار رقم  2006لسنة  164رقم : 

م أصبح  2010لسنة  18ملراقبة جودة التعليم العايل،  ومع صدور قانون التعميم رقم : 
نفيذ السياسات العامة لتقومي االداء وضمان املركز هو اجلهة املوكل اليها مهمة متابعة وت

واىل نشر تفافة اجلودة مع التطوير املستمر ألساليبها. فهل قامت هذه االدارة  ،اجلودة
بواجبها املنوط هبا وعلى اكمل وجه ووفق املعايري اليت انشئت من اجلها ام هناك عراقيل 

 .وسياسة الدولةمتعددة تتعلق ابإلدارة نفسها وابلوضع القائم للجامعات 
مؤشر جودة  وحبسب (2014) حملجويبا ذكر كما حال اجلامعات الليبيةف        

 ، وبلغدولة 144 من امجايل 82دوىل الليبيا بلغ ترتيب  فلقد مؤسسات البحث العلمي
وحصلت اجلامعات   143  يف اجلامعات الليبية الرتتيب مؤشر توفري التكنولوجيا املتقدمة

 حسب تقرير التنافسية ، وذلكنيمؤشر توفر العلماء واملهندسيف  117الليبية على الرتتيب 
ترتيب اجلامعات الليبية يف تصنيف ويبمرتكس العاملي للجامعات أما  .الدولية

"Webometrics Ranking of World Universities " عن
العاملي  هاترتيب ليبية وكان تصنيفها او افضل جامعةجامعة بنغازي كانت م  2019يناير

فمن املعروف ان (. WRNA,2019) 71، وعلى مستوى مشال افريقيا  4198
و بناء شخصية الباحث او املتعلم يبدأ من التعليم االساسي والذي سيوفر اإلعداد اجليد 

ذا خمرجات جيدة للتعليم الثانوي والذي بدوره سيقدم للجامعة خمرجات جيدة وخباصة ا
اضيف اليها مهارات البحث العلمي من كتابة تقارير وحتليل وتفكر حىت يتمكن خريج 
اجلامعة من طرق البحث بكل مهارة ويسر. وهذا لن يتأتى اال من خالل برامج  و مناهج 
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تعليمية متطورة، جيري حتديثها ابستمرار على اسس فنية وعلمية ووفق خطط اسرتاتيجية 
جودة التعليم وتليب حاجات اجملتمع.  ولن تؤيت برامج  مدروسة لتساعد يف حتقيق

االستنساخ املعريف واملنهجي من العامل املتقدم ا كلها مامل نتمكن من توفري متطلبات التنمية 
ملهنة التعليم مع  نيالشاملة مع الرتكيز على التنمية البشرية، كذلك توفر اساتذة حمرتفني حمب

لتعليمية و التدريبيه، ويف عدم تطبيق معايري اجلودة يف أتمني كافة مستلزمات الربامج ا
خالل  ناجلامعات كنتيجة لنقص ثقافتها وللقصور البني يف اركان العملية التعليمية وذلك م

بعض االمثلة البسيطة ومنها مثال ما يتعلق ابجلامعات، فقد رصد تقرير صادر عن اجلمعية 
ما نصه انه هناك "عدم حرص من اإلدارة  2018الليبية للجودة والتميز يف التعليم سنة 

التقرير نفس العليا للجامعات على تطبيق مفهوم اجلودة يف مجيع الربامج اجلامعية، واضاف 
خرون آ" مرجني و انه ال توجد سياسات واضحة يف بعض اجلامعات لتحقيق اجلودة

اجلامعة إبجناز عىن ابلتزام املؤسسة او . فاجلودة هلا مفهومان االول ي  (98ص 2018)
اما املعيار الثاين وهو املعيار امللموس والذي  ،مؤشرات ومعايري حقيقية مثل معيار الكفاءة

ي عىن بشعور متلقي اخلدمة ورضاه كالطالب والبحاث مثال. فالبحث العلمي التطبيقي 
المتالك  ،وجودته اصبح من ضرورايت احلياة ألي جمتمع حديث للوصول اىل الرفاهية

ة ئة واملهارات الالزمة، وهو بذلك يعترب من اهم عناصر تقيم نشاطات اعضاء هيالقدر 
التدريس اجلامعي، وكذلك عنصر مهم لتقييم اجلامعة نفسها، وال بد للطرفني من الوصول 
اىل امتالك القدرة على البحث العلمي. وعلى هذا فان النهوض واالرتقاء مبستوى 

ليات القبول آالبحثية البد له من جتويد املدخالت ووضع  اجلامعات الليبية و من مث مراكزها
لالرتقاء ابلعملية التعليمية والبحثية اىل درجة املنافسة  ،مع املراجعة املستمرة للمخرجات

ي تقدمي منتج علمي رصني لن يتأتى اال عندما تتظافر كافة آاالقليمية والدولية. وهذا االمر 
ث العلمي اىل رؤساء األقسام العلمية واالدارية اىل عمداء اجلهود من ممتهنني للتدريس والبح

الكليات ورؤساء اجلامعات والوزارة املعنية فهذه جهود كلية ال تقع على عاتق عنصر واحد 
فقط. فمثال التفكري االسرتاتيجي السليم واملبين على اسس علمية دقيقة مهم يف تطوير 
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ي هو الذي ي عتمد عليه يف استشراف البحث العلمي، ذلك ألن التفكري االسرتاتيج
نفذ من خالل اجلامعة، و من خالل ادارة فاعلة متتلك املستقبل وحتديد توجهات الدولة وي  

مهارات تفكريية ابداعية متمتعة حبس مشاركة عايل متغلبة على جل العقبات كالعقبات 
 الشخصية والبيئية احمليطة والتخبطات االدارية.

، مل لكم اهلائل من البحوث والدورايت الصادرة عن اجلامعات الليبيةبنظرة سريعة اىل او 
االكادميية ، فأوضاعنا العاملية يف جمال البحث العلمي  تنافسيةال واعالية الودة اجل تصل اىل 

بسبب ضعف رمبا ، اخلارجإىل  احتياجمازلنا يف و كثريا تغري  يمل ومعايري جامعاتنا عامليا 
هل دورايتنا العلمية ف ، اجلامعات واألخذ أبساليب التطور وأسبابهالتنظيم والتكامل بني 

لديها فهى  المثكاجلامعة االمسرية االسالمية  ولناخذ ذات مستوى فين ومعريف مرموق، 
رجاهتا او  كمة، فهل هذه الدورايت مستفاد من خم  اليوم اكثر من سبعة دورايت علمية حم 

خرى وهل املسؤولية عن عدم تطبيق البحوث هي مركونة كغريها من نتاج اجلامعات اال
ما و مسؤولة عنه اجلامعة او اجلهات التنظيمية يف الوزارة املعنية فضال عن تكرار البحوث 

يصاحبها من اهدار للمال والوقت. وهل ايضا هذه الدورايت او اجملالت العلمية سوآءا يف 
العلمية يف لغة البحث واصالته ومدى  اجلامعة االمسرية االسالمية او غريها ملتزمة ابملنهجية

مسامهته يف اثراء املعرفة واالضافة العلمية واالبتكار، ال شك ومن خالل املعلومات املستقاة 
مع ما رصدته تقارير التنافسية الدولية من اوضاع، فىي توضح  من ندوات ومؤمترات سابقة

و ال خيدم األولوايت التنموية  ان اغلب النتاج العلمي التطبيقي تقليدي ومتواضع  وابرقام
وال يعدو إال أن يكون نوع من االجتهاد العبثي، ي عاد فيه إنتاج القدمي وتوليده على للبلد  

قلة االمكانيات والتجهيزات احلديثة وهذا مرده اىل نطاق واسع يف كل مفاصل البحث، 
صعوبة الوصول اىل اضافة اىل التأخر يف التواصل العلمي و مالحقة املستجدات هذا غري 

اجملالت العلمية املرموقة والنشر فيها، مع غياب الشراكات احلقيقية واليت تساهم يف متويل 
شركات او مصانع تتبىن نتائج  عدم وجود بيئات اواىل و  البحوث واملشاريع الكربى،

انهيك عن ضعف اخلربة العلمية لدى صغار البحاث ألن اغلب البحوث واالبتكارات، 
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سواء طلبة يقومون ببحوث التخرج او اساتذة جدد البد هلم من تنمية مواهبهم هؤالء 
وامكانياهتم وصقل ملهاراهتم، ألن اغلب احملاضرات يتم عن  طرق يسودها جو الدروس 

واالسباب املتقدمة نتج  ،و اجلانب العملي فيها قد يكون معدوما متاما ،النظرية النمطية
ب نشر العديد من النتاج العلمي احمللي يف عوهلذا  يص   .و االبتكار عنها قتل اإلبداع

اجملالت العلمية ذات معامالت التأثري العايل او حىت املشاركة يف مؤمترات علمية متخصصه. 
( ان هناك اختالفات قد رصدت بني  498ص  2011فقد ذكرت مثال دراسة التل )

لدى الباحث املنتج حيث   كمية اإلنتاج العلمي و سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي
وبني انه كلما  ،سنوات 10كانت كمية اإلنتاج العلمي لصاحل فئة اخلربة األكثر من 

ازدادت مدة خربة عضو هيئة التدريس زاد مستوى كمية إنتاجه العلمي، وهذا كنتيجة 
 اء للخربة الرتاكمية واملهارات اليت اكتسبها اثناء مسريته املهنية.  ففي نقطة تطوير االد

مثال نرصد ما يلي: ذكر تقرير صادر عن اجلمعية الليبية وصقل املهارات واخلربة واملسؤولية 
انه ال توجد مؤمترات ( 2018مرجني واخرون ) 2018 للجودة والتميز يف التعليم سنة

واحلقيقة كان  2017اىل  2014علمية اقيمت يف اجلامعة االمسرية االسالمية عن الفرتة 
مؤمتر علمي فعلى سبيل املثال مؤمتر البيئة الثاين الذي عقد خالل الفرتة من هناك اكثر من 

م برعاية كلية املوارد البحرية ابجلامعة االمسرية وعقد مبدينة 2015ديسمرب  17إىل  15
، ولكن رمبا لضعف املتابعة او عدم التمكن من الوصول اىل املعلومة الدقيقة جلهة زلينت

، وذلك لتثبيث مثل هذه من مقدم اخلدمة اذ كانت منوطة بهالبحث بسبب عدم اهتمام 
أي  ورمبا هذا االغفال  ،النشاطات وحتما هذا االمر يؤثر على اجلامعة ومستواها االكادميي

( 2004ذكر احلوات )وهو ليس ابالمر الغريب فقد  ،متكرر يف ابقي اجلامعات كان نوعه
متتاز كذلك و السريع ف ابالفتقار للتواصل أن االجهزة االدارية يف اجلامعات الليبية تتص

   ابلبريوقراطية والبطء يف تقدمي اخلدمة.
من تصنيف شنغهاي مثال و الذي يعتمد على معايري العلمية امجاال فاين حنن وحبوتنا 

، حمددة منها:  جودة اخلرجيني، جودة اسرة التدريس، البحوث االصيلة، املخرجات البحثية
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وهو أكرب نظام تقييم عاملي للجامعات حيث  Webometricsاو تصنيف ويبمرتكس 
جامعة. هدفه التحسني وجتود مؤسسات التعليم العايل والبحث  20,000غطي أكثر من ي  

أداء اجلامعات من خالل  معيار، ويعتمد على العلمي على اإلنرتنت وتشجيع النشر العلمي
اإلشارة إىل  حجم اجلامعة،وقع ، حجم امل منظمة مثلعايري مضمن و مواقعها اإللكرتونية 

 .معرتف به  هس دوليييمقا ه، علما أبن هذ األثر العام واألحباث 
 الليبية والبحث العلمي التطبيقي ات. اجلامع2.5

ابلرغم من عدد اجلامعات الليبية حاليا واليت يفوق عددها اخلمسة وعشرون جامعة حكومية 
، واالسباب مبتدأ العلمي التطبيقي فيها الزال ضعيفاالبحث إال أن  ،غري اجلامعات اخلاصة

واحملزن  ،ثهواصلة حبمل للباحثالتسهيالت  فرة يفو حقيقي و تقدير  عدم وجود: عديدة منها
برغم بل وبنشرها ه اخلاص معلى نفقته همحباثاب  يقومون البحاث اليوم ان بعض االساتذة او

تدخل  اجلامعات او الكليات اىل السكان،نسبة اعداد ، وله من موارد وغىندما متتلكه ال
، االيفاد اىل اخلارج الغري منظم سواء االساتذة او املعيدين الدولة يف برانمج التعيينات

، للمبتعتني وتنظيم ختصصاهتم حبسب التخصص املوفد من اجله املبتعث وضعف املتابعة
األسبوعي املطلوب من العبء التدريسي ضعف االنفاق و  مستوى الشهادات والتحصيل،

وغياب الدعم املادي واملعنوي شبه  عضو هيئة التدريس وما حيتاجه من وقت وجهد،
تدين مستوايت التخصصات املطلوبة للقيام  كامل للمؤسسات الغري حكومية للبحث معال

وهذا االمر الينطبق فقط على وضع البحث العلمي يف الدولة الليبية بل يتعداها  ،ابلبحث
عن وجود مشكالت يف  ةتدراسيف ( 2011التل )يع الدول العربية فمثال كشف اىل مج

العديد من اجلامعات منها الكورية والفلسطينية والسعودية وقد ذكر منها، نقص املراجع 
واألجهزة املخربية، وعدم اهتمام إدارة اجلامعة ابلبحث العلمي، واضاف اليه جعفر واخرون 

( نقص يف القاعات وضعف يف استخدام االساليب احلديثة للخدمات املقدمة 2012)
اضافة اىل احث، مع غياب التشجيع و بطء يف تطور اداء أعضاء هيئة التدريس للب

ولعل  ، (2012)فرحايت  املشاكل االقتصادية وما ينجم عنها من مشاكل صحية ونفسية
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كرب هذه املعوقات واالسباب هي املشاكل السياسية واملتمثلة اليوم يف عدم االستقرار أ
( 105ص 2013 ، وقد وصفه عبد العظيم )اتوتبع السياسي وما يصاحبه من مشاكل

اضافة اىل  الصراع العاملي من اجل االستحواذ ، نه "يساوي التخلف احلضاري والتخريب"أب
فقد ذكر العيسي وحجم االنفاق عليه وابلرجوع اىل البحث العلمي  .على املعرفة العلمية

وهو ليس ببعيد عن  % فقط، 0.03تل مييف ليبيا حجم االنفاق عليه ( ان نسبة 2016)
 من% 1يتعدى  ال ه( ان2014)مساعيل اذكر والذى  حجم االنفاق يف الدول العربية

%  1.5زادت مصروفات دعم البحث العلمي يف امريكا من مثال فاملعيار العاملي لالنفاق، 
% يف بداايت القرن احلايل، حيث بلغ ما تصرفه على  2.5يف منتصف القرن املاضي إىل 

) قنديلجي و السامرائي  2004مليار دوالر عام  5.6علمي ما مقداره البحث ال
نصيب يف الصرف على البحوث  او الشك ان إسهامات القطاع اخلاص هل (.2018

 55%، و 50العلمية والتطوير ففي الوالايت املتحدة األمريكية بلغت مسامهة هذا القطاع 
فاإلنتاج العلمي (. 2018مرائي % ) قنديلجي و السا 64% يف أملانيا ويف الياابن 

مرات كمة وعدد حملوالذي ميتل عدد االوراق البحثية املنشورة يف الدورايت العلمية الدولية ا
( أبن 2010فقد ذكر اجمليدل ومشاس ) او االقتباس منه الزال ايضا ضعيفا. هاالستشهاد ب

م يف  1996حبث علمي حمكم  ومنشور خالل العام  800الباحثني العرب أسهموا بنحو 
حني قدم البحات الربازيـليون ما يعادل ما قدمه العرب  لنفس العام ، وبنسة تزيد عن 

عدد  % عما نشره البحاث يف كوراي اجلنوبية لذات السنه، واضاف نفس الباحث أبن30
مرة للبحث الواحد يف مصر،  40االقتباسات او مرات االستشهاد ابلبحث بلغ 

والسعودية، والكويت، واجلزائر، بينما وصـل عدد االقتباسات واالستشهاد ابلبحث الواحد 
 (2018ذكر قنديلجي و السامرائي )و قد  يف سويسرا. 523يف أمريكا، و 10481إىل 
 Citation) 1994سنة  Scienceمبوقع  عدد مرات االستشهاد ابلبحوثأن 

Index) أن عدد مرات االستشهاد  ،علمية حمكمة تجماليف  3300 واليت بلغ عددها
%، تلتها  30بنسبة استشهاد و  يهمريكاالببحوثها كان النصيب االكرب فيها للبحوث 
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مجيع أن %، يف حني 1% و إسرائيل بنسبة 7%، وفرنسا و أملانيا بنسبة 8الياابن  بنسبة 
هبا مل تصل اىل ما وصلت اليه البحوث االسرائيلية من نسبة االستشهاد البحوث العربية 

ابلبحوث املنشورة.  وهذا ابلتأكيد مرده اىل عدة عوامل ولكن امهها نصيب املخصصات 
هناك مبادرات واصالحات ولكن ابملقابل هناك  نعماملالية اخلاصة ابلبحث العلمي.

صعوابت تعيق البحث العلمي املنتج وبني ما حيتاجه العميل او الشريك، فالفجوة املعرفية  
هية  كبرية جدا بيننا وبني الدول املتقدمة  وحىت النامية فالقضية ليست دائما مالية بقدر ما

اليوم ما هي إال حمصلة من نتائج الرتاكم  فكل التطورات العلمية املوجودة علمية،معرفية و 
ابإلضافة إىل ذلك عدم املعريف والعلمي القائم على أسس تطوير منهجية البحث العلمي، 

فيما بينها او االشرتاك يف وجود تنسيق بني اجلامعات وعرض لنتائج األحباث العلمية 
الليبية الزالت تعتمد  ، فاجلامعاتاو السماح ابستخدام معاملها من قبل االخرين البحوث

االسلوب احمللي التقليدي يف تقلد الوظائف واملرتبط ابملؤسسات احلكومية وابلسياسة 
التعليم على مهم  له اثثريالنظام السياسي ف ،االمنية للدولة واليت حتما ال تواكب العصر

للبحث  هصصختالذي املايل التمويل اىل مقدار  ، إضافةالبحاثأتهيل من خالل تطوير وال
( عن دور 2001ففي دراسة قامت هبا الباحث محزة )(.2018 طوالبية وحروش )العلمي

القيادة االدارية الرتبوية لرؤساء االقسام العلمية يف اجلامعات الليبية خلصت اىل ان رؤساء 
االقسام كان ادائهم دون املتوسط وخاصة يف جماالت املوضوعية واالتصال واستخدام 

اوجد تراكما لألحباث يف جانب على حساب جانب اخر مع اهدار  السلطة، وهو ما
للجهد والوقت واملال وهذا راجع اىل سياسة التكبيل اليت تنتهجها احلكومة يف تعيني رؤساء 
اجلامعات بدل من اختيارهم وفق شروط معينة من بني عمداء الكليات، وهو ينطبق على 

( عن جامعة 2015ل صت دراسة لسويدان ) فقد خ اضافة ملا تقدمتعيني العمداء ايضا. 
اىل قلة  ، اضافةاملرقب اىل عدم توفر االمكانيات املادية لدعم البحث العلمي ابجلامعة

االحتياجات املكتبية مع نقص يف الكفاءات واملهارات لدى البحاث يف استخدام التقنية 
الحتياجات احلديثة واضاف نفس الباحث ان اجلامعة ال تقدم أي خدمات مالئمة 
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الطالب هبا، فعملية قياس االداء واملراقبة والتصحيح الزالت بطيئة جدا وال تعتمد اسس 
( 191-188ص  2015علمية للتقييم. ابإلضافة اىل ما اكده الباحث اللييب الفرجاين )

بقوله ان هناك ضعف يف العالقة بني التعليم العايل وسوق العمل مع عدم استقرار اهليكل 
ذا غري تراجع املوارد املالية املتاحة ه ،للجامعات الليبية من حيث الدمج والضماالداري 

للتعليم العايل كما ذكر الباحث. ويف ليبيا ايضا وما خيص اجلامعات ونظام اجلودة فقد ذكر 
( على ضرورة العمل على نشر ثقافة ومفهوم اجلودة وذلك من خالل 2007) الطبيب

سياسات موضوعية لقبول للطالب مع الرتكيز على البحوث العلمية والدراسات العليا. اما 
خبصوص سياسة اجلامعات يف القبول ومعها الوزارة املعنية ابألمر فهي تكاد تكون غري 

ب ابجلامعات و أبعداد كبرية  خاصة يف العلوم واضحة املعامل من  قضية التحاق الطال
اإلانث  من أعداد الطلبة املسجلني أن( 2010يف دراسته ) العبيدي فقد ذكر اإلنسانية. 

 اتلباأن أعداد الطو  %53 وبنسبة بلغت اعلى من الطلبة الذكوريف جامعة بنغازي 
( يف دراسته 2015) سعود، و هذا ما الحضه الذكوراخلرجيني من فوق ات كذلك يجياخلر 

يرجع رمبا وهذا  ،علي البحث العلمي ةر سلبيالتعليم هلا أاثاملتبعة يف تأنيث السياسة من أن 
خصوصية اجملتمع اللييب احملافظ او بسبب عدم توفر االمكانيات اخلاصة ابلعنصر  اىل

ان  من( عن وضع قبول اجلامعات املغربية للطالب 2008عمار )عربيا نقل  النسائي.
% من الطلبة هم من يلتحق ابلكليات العلمية ، وهو كما ذكر مؤشر على  10نسبة  

عدم ارتكاز التعليم اجلامعي املغريب على سياسات واضحة او خطط اسرتاتيجية حتكم 
العملية التعليمية وتوجهها التوجيًه الصحيح. وعلى ما تقدم فقد أوصت دراسة قام هبا اغنيه 

جودة البحث العلمي جبامعة سرت اىل امهية الرتكيز واالهتمام ( عن 2016و احلداد )
هاشم و جبودة األحباث العلمية  وذلك بدعم الباحث ماداي ومعنواي. ايضا ذكرت دراسة )

ملوضوع البحث العلمي ومشكالته اىل ان تقليدية  دراستهم( من خالل 2012عبدالقادر 
العديد من املعوقات منها حجم  البحوث العلمية ال زالت هى السمة السائدة بسبب

االنفاق وضعف العنصر البحثي اىل السياسات العامة. فاذا كان حجم االنفاق على 
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البحث العلمي حاليا شبه معدوم من كل النواحي )املعامل، التجهيزات ، املواد وغريها(، 
ع اىل ضعف من يقوم ابلبحث او تراخيهم بسبب نقص االمكاانت وغياب احلوافز من صان

( يف حبثه 2012( ، وخ لص اىل هذا مرجني ) 2014كما ذكرت دراسة الشريف ) القرار
الذي تسأل فيه عن مقدرة  اجلامعات على إجياد نظام حبثي جديد ، تتوافر فيه األجواء 
الصحية لظهور علماء جديني وليسوا جمرد ساعني إىل ترقيات علمية ببحوث معادة 

عنيني ابلبحث العلمي رمبا تناسوا ان عضو هيئة التدريس او ومقتبسة ؟. فاجلميع وخباصة امل
الباحث هو العنصر املهم واالساسي والديناميكي يف نفس الوقت والضامن جلودة منتجه، 

( انه ومن خالل النظرة التقييمية لوضع البحث 411ص 2014فقد ذكر الشريف )
ا من قبل اساتذة وحباث العلمي من خالل املشاريع املقدمة هليئة البحث العلمي سابق

جامعيني واملقبولة قد تراجع لعدة اسباب منها ما ذكره تقرير ديوان احملاسبة من ضعف يف 
ايضا هناك بعض اجلامعات  .جدية االداء الوظيفي والتسيب االداري وعدم وجود رقابة

جتد بعض  إنكتنشط يف جمال املؤمترات العلمية بغية الدعاية االعالمية فقط، حيث 
املؤمترات العلمية تشرتط على الباحث املشارك ببحث حال عدم قبول حبثه ان يصبح حق 

 حىت مع البحاث هنائيا او ونتواصلياملؤمترات ال منظمي وبعض  ،للجامعة او لذات املؤمتر
او  عقد مؤمتر اصالعن  نانهيك عن التأخر يف االعال ،من عدمه مثهو بقبول حب ماعالمه

للبحاث  عطى الوقت الكايف هذا غري االستعجال يف االنعقاد وال ي   ، املؤمتراتالتداخل بني
االمر الذي ويف بعض االحيان ال يتم نشر وقائع او البحوث املشاركة،  ،مؤمترتحضري لللل

عزوف كبري للبحاث  ، كل ما تقدم سببالباحث ان املؤمتر مقاس على فئة معينةقد يشعر 
بصفة ملعاجلة أزمة البحث العلمي فاجلامعة الليبية امامها حتد كبري يف املشاركة واالبداع  

االدارة اليت تؤثر سلبا على دورها ورمبا استمرارها ومنها  وعامة والتطبيقي بصفة خاصة، 
واجلودة واالهم من ذلك هو تغري منط التفكري وأساليبه، وحتما عدد اجلامعات واالقدمية 

ادارات مع  نوعية اخلرجيني وكفاءاهتم العلمية و ،القليلة اصالهدار لالمكانيات اال والكبري 
  .قد ساهم يف هذا التدين بحث العلمي التطبيقيللي قيمة طال تععليا 
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 البحث نتائج .6
 من خالل ما مت مناقشته يف تنااي هذا البحث ميكن استنتاج ما يلي:

الـوظيفي والتسـيب اسباب تراجع وضع البحـث العلمـي هـو ضـعف االداء من أهم  .1
 االداري

، وعــدم وجــود خطــط حبثيــة علــى للبحــاث عــدم وجــود رقابــة حقيقيــة ومتابعــة دوريــة .2
 مستوى اجلامعة

وقلـــة دعـــم الباحـــث حلضـــور املـــؤمترات احملليـــة  دعـــم الباحـــث معنـــواي ومـــادايضـــعف  .3
 والدولية

 سياسة التأنيت املتبعة يف التعليم هلا أتثري سليب على البحث العلمي .4
 املؤمترات العلمية هدفها دعائي فقطبعض  .5
 اهدار االمكانيات بسبب كثرة عدد اجلامعات  .6
 ضعف االدارات العليا يف اجلامعات .7
 ضعف او عدم التواصل والتنسيق بني اجلامعات .8
 العلمية ضعف التواصل مع البحاث وضيق فرتة االعالن عن عقد املؤمترات .9

ان يكون ملكه للمـؤمتر  هحبثل اشرتاط بعض املؤمترات على الباحث حال عدم قبو  .10
 لباحث التصرف فيهلق حب وال

 . التـــــــــوصيات7

 وجتويد خمرجاهتا و تطوير مناهجها، العمل على اصالح منظومة التعليم  .1
 .اجلامعات قدر كبري من االستقاللية واملرونة االدارية واملاليةأعطاء  .2
والطالب، والرتكيز على توطني العمل على نقل وااتحة العلوم املعرفية للبحاث  .3

 التكنولوجيا املتقدمة
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رصد امليزانيات املالية الالزمة للبحث ب دعم البحث العلمي والبحاث ماداي ومعنواي .4
املتقدم عن طريق تبادل الزايرات واخلربات وتوفري املوارد  ابلعاملوربطهم  ،العلمي

 واملستلزمات البحثية
اكتساب مهارات البحث العلمي التدريس علي  يأةتدريب أعضاء هالعمل على ضرورة  .5

 وطرق ومعايري النشر الدويل
، إبقامة شبكات للمعلوماتية تربط والعلمي العمل على اعتماد سياسة االنفتاح الفكري .6

 .بني اجلامعات ومراكز البحوث
قهر السلوك النفسي والفكري لدى بعض البحاث من انه ال جمال  لدينا  العمل على .7

  والتشجيع على النشر الدويل  ،قيللتقدم والر 
% من امجايل الدخل 1.5ن جيب اال تقل قيمة االنفاق على البحث العلمي ع  .8

 .القومي للبلد
ان يكمل ابقي ساعاته يف على الساعات التدريسية لعضو هيئة التدريس عدد ل يتقل .9

 ةذاتيفي مبتطلبات األسلالراتب زايدة ، و العلمي اجملال البحثي 
والرتكيز على  عن البريوقراطية االدارية السبب الرئيس يف بطء االصالحاالبتعاد  .10

 تدريب الكوادر االدارية واالرتقاء هبا
 تقليص عدد اجلامعات حبيث يتماشى مع املعايري العاملية ولرتكيز االنفاق .11
االعالن املبكر واعطاء الوقت الكايف عند عقد املؤمترات مع ضرورة التواصل  .12

 د االنعقاد عرب قنوات التواصل املختلفةواالعالم مبواعي
إجراء دراسات جادة هتدف إىل قياس واقع البحث العلمي التطبيقي ومعوقاته   .13

 وامكانية تطويره يف اجلامعات الليبية.
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   اخلامتة. 8  
االقتصادية الصناعية و لتطوير قدراتنا ال خيار امامنا  هنأهل حان الوقت ان ندرك 

وهل حقيقة ما العلم، اال بواسطة كي تواكب التقدم العلمي العاملي املتسارع  االجتماعيةو 
وهل للمنظومة  يقال من ان امهال البحث العلمي ما هو اال ادامة للتخلف والقهر؟

ارادة جادة من سلطة القرار و اجلهات  فهل من. االجتماعية عالقة ابلتطوير العلمي؟
من خالل وضع اخلطط وذلك  ،وتوطينه حمليا العلميز اهتمامها ابلبحث يتركيف املسئولة 

وما هو املطلوب حتديدا خلدمة اجملتمع او  ،والدعم مع الرتكيز على وضع األولوايت للبحث
 البيئة مع الرتكيز على نوعية املنتج املطلوب. 

ولبناء قاعدة علمية جادة وهي اآلن ملحة يف جمال البحث البد من اقرار مبدأ 
لة واالستقاللية مع التعاون الداخلي واخلارجي اجلاد يف صورة االحباث اءواملسالشفافية 

والتعاون الفعال مع  لية االستضافة للبحاث املرموقني يف ختصصاهتم، املشرتكة والعمل آب
وقبله ضرورة جتويد التعليم اجلامعي بتوفري كافة القطاعات لدعم و اثراء البحث العلمي، 

ني مفهوم التدريس واالرتقاء ابملنهج و التأهيل العلمي الدائم االساس العلمي من حتس
لألستاذ مع التدريب الفعلي واملستمر، مع ضبط وتنظيم النظم االدارية واستيفاء حقوق 

العليا وجتويد  اإلدارةالعاملني واقرار مبدأ املزااي للمتميزين. و يف ضوء ما تقدم، نستنتج أن 
ه حتقيق التميز واملنافسة وهذا يتأتى من خالل اجلهد البحوث العلمية نظام فعال هدف

املشرتك جلميع منتسيب اجلامعة خاصة يف وجود عالقة ترابطية موجبة بني اجلميع، وهذا ما 
جيعل من هذه الورقة وما قدمته مفيدة ومادة انفعة بيد املعنيني لتحسني جودة البحث 

 العلمي التطبيقي خاصة والرقي مبعيار اجلامعة.
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 ئمة املراجعقا
.  معوقات البحث العلمي يف كليات الرتبية من وجهة 2010اجمليدل عبد اهللا ومشاس سامل.

كلية الرتبية بصاللة أمنوذجاً( جملة   –نظر أعضاء اهليئة التدريسية )دراسة ميدانية 
 ( 2+1العدد ) - 26اجمللد  –جامعة دمشق 

.دار الفكر للطباعة منهجية البحث العلمي .1998 زويلف مهدي و الطراونة حتسني.
  والنشر عمان

. واقع البحث العلمي يف ليبيا ومتطلبات التطوير. حبث منشور 2014الشريف مصطفي .
بكتاب اعمال املؤمتر العلمي الدويل االول "سياسات ختطيط التعليم العايل يف 

 418-405جامعة الزاوية ص-صرمان-ليبيا"  كلية االقتصاد

-.البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. دار الفكر1984ذوقان وأخرون. عبيدات 
 االردن

كتاب  .أخالقيات البحث العلمي وإشكاليات األمانة العلمية.2017.خبولة بن الدين 
 2017-7-11أعمال امللتقى املشرتك: األمانة العلمية  اجلزائر العاصمة 

كتاب أعمال  .العلمي يف العلوم اإلنسانيةأجبدايت وتقنيات البحث .2017شيخ هامل . 
 2017-7-11امللتقى املشرتك: األمانة العلمية  اجلزائر العاصمة 

. البحث العلمي التطبيقي اهلادف. خطوة لرتصني التعليم العايل 2016العيسى عبدالرزاق. 
 والبحث العلمي. سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

. املشاركة يف صنع القرارابجلامعات الليبية. جملة البحث العلمي 2016 ضو عمران حممد.
 يف الرتبية . العدد السابع عشر
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جودة البحث العلمي . 2016  .احلداد فيصل عبدالسالم واغنيه صاحل عبد اجلليل 
"د ا رسة  ألعضاء هيئة التدريس وأثرها يف تطوير احملتوي التدريسي أبقسام احملاسبة

املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان جودة  ية على جامعة سرت "حتليلية تطبيق
 التعليم العايل

زائر: الواقع جلا يفالبحث العلمي والتطوير  .2018.طوالبية حممد و المية حروش
نسانية ج/ قسم العلوم االجتماعية وااالية للدراسات ميكاداال  ومستلزمات التطوير

 4 - 32. ص  2018 جانفي - 19تماعية العدد االج

. التحدايت اجلديدة اليت تواجه البحث 2012هاشم أمحد خليفة. و عبدالقادر أمنة.
العلمي يف التعليم العايل، ورقة علمية مقدمة اىل املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان 

 جودة التعليم العايل اجلامعة اخلليجية : البحرين.

لتنافسية لالقتصاد اللييب واسرتاتيجيات تدعيمها، .  تطور القدرة ا2014احملجويب خالد. 
/  2/  4 - 3ورقة حبثية مقدمة ايل مؤمتر "القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب" 

 ، طرابلس. 2014

 منشورات جامعة محاة .منهجية البحث العلمي. 2016دشلي كمال. 

.  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية. دار الفكر 2000رجاء  دويدري
 1ط سورية. –املعاصر 

. واقع أنشطة البحث العلمي والتطوير يف 2016بورانن إبراهيم وشارف عبد القادر . 
الدول العربية حالة اجلزائر، من خالل كتاب االعمال الكاملة للمؤمتر العلمي 

 عنوان حنو بناء اسرتاتيجية حتويل الطالب اىل ابحث جلامعة بين سويف ب

. البحث العلمي حرفة وفن، األردن: دار الكندي 1998نعمان منصور و النمري غسان .
 للنشر والتوزيع
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اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري  .2010.البيالوي، حسن وآخرون
ة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االعتماد األسس والتطبيقات ، دار املسري 

 . 3ط

. ضمان جودة البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية بني النظري 2017.الزهراءفضلون 
والتطبيق قراءة حتليلية جلودة البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ،أعمال ملتقى 

 األمانة العلمية، اجلزائر 

التحدايت -. برامج اجلودة وضماهنا يف اجلامعات الليبية احلكومية 2017مرجني، حسني .
 جامعة سرت امنوذجا. -م2017واآلفاق 

.اجلودة الشاملة واالعتماد املؤسسي.رؤى 2010املليجي رضا إبراهيم و مبارك عواد.
  الكتبعامل -مستقبلية لتحقيق جودة التعليم يف عصر املعلوماتية، الطبعة االوىل 

مكانية تطبيق متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف أ .2012.حسني نورالدين عزت 
لة القادسية جم .كركوك  –دراسة حالة يف الكلية التقنية  .املؤسسات التعليمية

 2012 .1العدد  14لد اجملقتصادية ـــــــــــــــ دارية واالللعلوم إال

WRNA,2019.صنيف ويبمرتكس العاملي للجامعاتترتيب اجلامعات الليبية يف ت 
  2019عن شهر يناير

2019
www.webometrics.info/en/Ranking_africa/North_

Africa  

. تقرير بعنوان "اين تتجه اجلامعات الليبية احلكومية: التغيري 2018مرجني سامل وأخرون.
أييت من رحم املعاانة العظيمة"، منشورات اجلمعية الليبية للجودة والتميز يف التعليم 

 ليبيا  –طرابلس 
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مللك عبد . حتليل واقع اإلنتاج العلمي يف كلية الرتبية جبامعة ا2011التل وائل عبد الرمحن.
العزيز وحتديد معوقاته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف الكلية، جملة 

  3،ملحق  38دراسات، العلوم الرتبوية، اجملّلد 

. مسرية التعليم العايل يف ليبيا : إجنازات وطموحات، النقابة العامة 2117احلوات وأخرون
 .110ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي، طرابلس ص 

. امكانية تطبيق اجلودة الشاملة على خدمات التعليم العايل 2012.وأخرونريس جعفر اد
من اجل التحسني املستمر وضمان جودة املخرجات واحلصول على االعتمادية: 

  2102دراسة حالة فرع جامعة الطائف ابخلرمة. اجمللد الثالث، العدد السابع  
كادميية األمريكية العربية أماراابك: جملة علمية حمكمة تتدر عن األ 93 22ص 

 للعلوم والتكنولوجيا.

.  البحث اجلامعي : بني التحرير والتصميم والتقنيات، 2012فرحايت العريب بلقاسم .   
 االردن -دار أسامة للنشر والتوزيع عمان  

.ضمان جودة البحث العلمي يف الوطن العريب.اجمللة 2013عبد العظيم الطبيب مصطفى. 
 .13جودة التعليم اجلامعي.اجمللد السادس، العدد  العربية لضمان

. البحث العلمي بني املشرق العريب والعامل الغريب: كيف. 2014إمساعيل، حممد صادق 
 هنضوا. دار الكتب املصرية الطبعة االوىل.

.البحث العلمي الكمي والنوعي دار 2018قنديلجي عامر إبراهيم و إميان السامرائي .
 االردن -اليازوري

. التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف تطبيق حماور اجلودة 2015سويدان ابتسام حممد . 
ليبيا، رسالة ماجستري االكادميية  -الشاملة دراسة ميدانية على جامعة املرقب

 الليبية مصراته
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. القيادة االدارية و الرتبوية المناء االقسام العلمية يف بعض  2001محزة ابتسام على. 
ليبية وفقا ملتغريات اخلربة واملؤهل العلمي والتخصص. رسالة ماجستري اجلامعات ال

 بنغازي-جامعة قاريونس -غري منشورة، كلية االداب

.تطوير اداء امناء االقسام االكادميية ابجلامعات الليبية يف 2015.الفرجاين عادل مجعه 
 ة الزقازيق مصرضوء مدخل ادارة اجلودة الشاملة .رسالة دكتوراه كلية الرتبية، جامع

. ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف تلبية حاجات اجملتمع 2007.الطبيب، مصطفى
اللييب من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس اجلامعي، كلية اآلداب والعلوم، جامعة 

 املرقب، ترهونة، ليبيا.

تقييم األداء اجلامعي يف ليبيا: نظرة حتليلية. ورقة حبثية مقدمة ايل  .2010 .العبيدي حممد 
 - 4جودة التعليم العايل يف ليبيا إمكانيات التطبيق وحتدايت الواقع  مؤمتر مؤمتر

 مببين الدعوة اإلسالمية ،بنغازي. 2010/  12/  6

 .مواجهتهاالتحدايت الغري تقليدية للبحث العلمي يف ليبيا وسبل . 2015سعود رحاب.
 جامعة بنغازي. -قتصاداالكلية 

uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/e3df5-
.pdf 

:املنتدى الوطين للتعليم العايل  2008-2007عمار حممد: تقرير الدخول اجلامعي 
 1428شوال  23والبحث العلمي . الرابط 

،WWW.FNESRSc.com 

وضماهنا يف اجلامعات الليبية ؟    . هل حنن حباجة إىل اجلودة2012مرجني حسني.
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