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 تعالى  قال
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 فٙـوًاٌّٛػٛػبد

 اٌظفؾخ اٌّٛػــــــــــٛع

 أ ا٠٢خ

 ة اإل٘لاء

 د اٌشىوٚاٌزمل٠و

سضٌٍّقا

 ػ فٙوًاٌّٛػٛػبد

 ك فٙوًاٌغلاٚي

 م فٙوًاألشىبي

 ه فٙوًاٌّالؽك

 ٌٍلهاٍـخٙغٟٚإٌّاإلؽـبهإٌظـــوٞاٌفظًاألٚي:

 1 اٌّملِخ

 2 ِشىٍخاٌلهاٍخ

3 ِجوهادافز١بهاٌّٛػٛع

 3 أ١ّ٘خاٌلهاٍخ

 3 أ٘لافاٌلهاٍخ

 4 رَبؤالداٌلهاٍخ

4ِٕٙغ١خاٌلهاٍخ

 8 ِٕطمخاٌلهاٍخ

 11 اٌقٍف١خإٌظو٠خٚاٌلهاٍبداٌَبثمخ

15اٌظؼٛثبدٚاٌّشىالد

16رج٠ٛتاٌجؾش

اٌطج١ؼ١خٚاٌجشو٠خٌّٕطمخاٌلهاٍخاٌغغواف١خبئض:اٌقظاٌضبٟٔاٌفظً

17أٚال:اٌقظبئضاٌطج١ؼ١خ

17ٚاٌّٛػغاٌّٛلغ (1

18اٌزؼبه٠ٌ (2

18إٌّبؿػٕبطو (3

19كهعخاٌؾواهح (أ

19رغبٍٖٚوػخاٌو٠بػا (ة

20اٌوؽٛثخإٌَج١خ (ط

21األِطبه (ك

22ا١ٌّبِٖظبكه (4

22اٌزوثخٚإٌجبداٌطج١ؼٟ (5

23:اٌقظبئضاٌجشو٠خصب١ٔب 

23أطًاٌز١َّخٚإٌشأح (1

25اٌَىبْ (2

25إٌّٛاٌَىبِٟٔٚؼلالداٌّٛا١ٌلٚاٌٛف١بدفٟثٍل٠خاألث١به .أ

26اٌزٛى٠غٚاٌىضبفخاٌَىب١ٔخ .ة

27اٌٙغوح .ط

28إٌّٛاٌَىبٟٔ .ك

29َّزمجًاٌاٌزٕجإثؼلكٍىبِْٕطمخاٌلهاٍخفٟ

30اٌزوو١تاٌَىبٟٔ

32طخاٌقال

:اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخف١ٌٟج١بضبٌشاٌفظًاٌ



 ػ

 

33اٌّملِخ

33أٚال :اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟف١ٌٟج١ب

34(1958-1955اٌّوؽٍخاألٌٚٝ:ِوؽٍخاٌزأ١ٌٍٚاإلٔشبء)

34(1969-1959اٌّوؽٍخاٌضب١ٔخ:ِوؽٍخاٌزطٛهٚاالٍزمالي)

35(1985-1970بثخٌٍّزطٍجبدااللزظبك٠خٚاالعزّبػ١خ)اٌّوؽٍخاٌضبٌضخ:ِوؽٍخاالٍزغ

35(2000–1986اٌّوؽٍخاٌواثؼخ:ِوؽٍخاٌزٍٛغٚاالٔزشبه)

36(2000اٌّوؽٍخاٌقبَِخ:ِوؽٍخإٌٛػ١خٚاٌزقظض)ِٕن

38ٔظوحَِزمج١ٍخ

38صب١ٔب :اٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخف١ٌٟج١ب

39(1968-1951ِوؽٍخاٌزأ١ٌٍٚاٌقجوحاألعٕج١خ) (1

40(1989-1969ِوؽٍخاٌغٙٛكاٌٛؽ١ٕخاٌطّٛؽخ) (3

43(2000-1990اٌقطؾاٌز٠ّٕٛخاٌّزؼضوح) (2

45اٌؼاللخاإلل١ّ١ٍخث١ٓاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاٌز١ّٕخ

46اٌقالطخ

ِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟثّٕطمخاألث١بهٚأ٘لافٙب:اٌفظًاٌواثغ

47اٌّملِخ

47بىٞٚرطٛه٘بأٚال:ٔشأحعبِؼخثٕغ

49صب١ٔب:ِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟفِٟٕطمخاٌلهاٍخ)ثٍل٠خاألث١به(

52(و١ٍخا٢كاةٚاٌؼ1ٍَٛ

53أ(رطٛهػلكاٌطالة

55ة(رطٛهػلكاٌقو٠غ١ٓ

55ط(رطٛهػلكاٌّؼ١ل٠ٓ

56ك(رطٛهػلكأػؼبء١٘ئخاٌزله٠ٌ

57(رطٛهػلكاٌؼب١ٍِٖٓ

59ؾمٛق(و١ٍخا2ٌ

60(و١ٍخااللزظبك3

61صبٌضب :ٔظوحَِزمج١ٌٍّٗإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟفِٟٕطمخاٌلهاٍخ

63اٌقالطخ

هاءاٌطالةفِٟٕطمخاٌلهاٍخ٢اٌفظًاٌقبٌِ:رؾ١ًٍث١بٔبداٌلهاٍخا١ٌّلا١ٔخ

64اٌّملِخ

64أٚال:اٌقظبئضااللزظبك٠خٚاالعزّبػ١خ

69زؼ١ّ١ٍخصب١ٔب:اٌقٍف١خاٌ

71صبٌضب:اٌّٛلغٌٍٚٙٛخاٌٛطٛي

76هاثؼب:عٛكحاٌجواِظاٌزؼ١ّ١ٍخٚاٌزطج١م١خ

78فبَِب:فوصاٌؼًّثؼلاٌزقوط

83اٌقالطخ

أصوِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟفِٟل٠ٕخاألث١بهػٍٟئل١ٍّٙب:اٌفظًاٌَبكً

84اٌّملِخ

84وكاداٌؼ١ٕخأٚال :اٌقظبئضااللزظبك٠خٚاالعزّبػ١خٌّف

87صب١ٔب:االٔؼىبٍبداالعزّبػ١خٌٍزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ

89صبٌض ب:االٔؼىبٍبدااللزظبك٠خٌٍزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ

ب:اٌٛػغاٌوا٘ٓٚٔظوحَِزمج١ٍخ 90هاثؼ 
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93اٌّشىالدإٌبعّخػٓاٌى١ٍخ

93بٌى١ٍخثاٌّمزوؽبدٌٍَّإ١ٌٚٓ

94اٌقالطخ

بئظٚاٌزٛط١بداٌفظًاٌَبثغ:اٌقالطخٚإٌز

95اٌّملِخ

95أٚال :اٌقالطخ

96صب١ٔب :إٌزبئظ

100صبٌضب :اٌزٛط١بد

102اٌّظبكهٚاٌّواعغ

114اٌّالؽك

ٍِقضاٌوٍبٌخثبٌٍغخاإلٔغ١ٍي٠خ



ٙـوًاٌغــــــــلاٚيف
 اٌظفؾخ اٌغـــــــلٚيػٕٛاْ ولُاٌ

6رٛى٠غاٌؼ١ٕخؽَتاأللَب1َ

١7ٕخؽَتاٌّؾالدرٛى٠غاٌؼ2

21(2010-2004)اٌّزٍٛؾاٌشٙوٌٍٞوؽٛثخإٌَج١خٌّؾطخث١ٕٕب3

21ِٕطمخاٌلهاٍخّزٍٛطبداٌشٙو٠خٚاٌّؼليإٌَٛٞألِطبها4ٌ

27(2010-1973اٌىضبفخاٌؼبِخٌٍَىبْفٟثٍل٠خاالث١به)5

28ٌِٟٕطمخاٌلهاٍخئطبفٟاٌٙغوحاٌٛافلح6

200629-1973ٌَىبْفِٟٕطمخاٌلهاٍخرطٛهػلكا7

201631-2006فئبداٌؼّوٌَىبِْٕطمخاٌلهاٍخ8

201032اٌؾبٌخاٌزؼ١ّ١ٍخٌَىب١ٌْج١بِٕٚطمخاٌلهاٍخ9

34رطٛهِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟف١ٌٟج١ب10

201248ػٓعبِؼخثٕغبىٌٍٞؼبَرٍق١ظ١خث١بٔبد11

54(2013-2002ى١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛ)رطٛهاٌطالةاٌَّغ١ٍٓث12

55(2014-2005رطٛهػلكاٌقو٠غ١ٓثى١ٍخا٢كاةاٌؼٍَٛ)13

57(2002/2013رطٛهػلكأػؼبء١٘ئخاٌزله٠ٌثى١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛ)14

58(02/2013رطٛهػلكاٌؼب١ٍِٓثى١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛاالث١به) 15

58(02/2013ا٢كاةٚاٌؼٍَٛ)رطٛهػلكاٌؾوًاٌغبِؼٟثى١ٍخ 16

62األث١بهثٍل٠خؽالةاٌضب٠ٛٔخفٟ 17

66فئبدأػّبهاٌطالة 18

67ٔٛعاٌَى19ٓ

67فواكاألٍوحأػلك20

70اٍُاٌّلهٍخِٚىبٔٙب21

71اٌؼاللخثبٌزقظضاٌَبثك22

71ِلٞرٛافكاٌزقظضاٌؾبٌِٟغؽّٛؽبداٌطالةا١ٌّٕٙخ 23

74ٌٟاٌى١ٍخئ١ٍٍخإٌمًاٌَّزقلِخفٟاٌمل24َٚٚ

74اٌيِٓاٌَّزغوقٌٍملَٚئٌٟاٌى١ٍخثٛاٍطخا١ٌَبهح25

76ٌٟاٌى١ٍخئاٌؼمجبداٌزٟرؼولًاٌٛطٛي26

77عٛأتاٌزم١١ٌٍُجؤبِظاٌلها27ٍٟ

78ٚاٌزطج١م١خػٛاًِرؾ١َٓاٌؼ١ٍّخاٌزؼ١ّ١ٍخ28

81اٌزقوطِىبْاٌؼًّاٌّوغٛةثؼل29
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81إٌّبؽكاٌز٠ٟوغتاٌطالةفٟاٌؼًّثٙبػمتاٌزقوط30

82ِغبياٌؼًّثؼلاٌزقوط31

85هثبةاٌج١ٛداٌّشبهو١ٓفٟاالٍزطالعأفئبدأػّبه32

87ػلكأفواكاألٍوح33

93فواكاٌؼ١ٕخألؽج١ؼخاٌؼ34ًّ

88خٚاٌغبِؼ١خػلكاألثٕبءاٌن٠ٓ٠لهٍْٛثبٌّوؽٍز١ٓاٌضب35٠ٛٔ

88ئٍٙبِبداٌى١ٍخفٟرطٛهإٌّطمخ36

90ِظبكهاٌلف37ً

90اٌى١ٍخِٝظلهكف٠ًؼزّلػ38ٍ

92كٚهاٌى١ٍخفٟؽًاٌمؼب٠بااللزظبك٠خٚاالعزّبػ١خ39

92اٌطّٛؽبداٌز٠ٟزٛلغرؾم١مٙبِٓاٌى١ٍخ40

93أكاءاٌى١ٍخٝاٌّشىالداٌزٟرإصوػ41ٍ

94بٌى١ٍخثمزوؽبدٌٍَّإ١ٌٚٓا42ٌّ

97ٍِقضألثوىٔزبئظاٌلهاٍخٚفمبٌّٕٛمطاٌّلفالدٚاٌّقوعبد43

 االشىبيفٙـوً
 اٌظفؾخ شىًاٌػٕٛاْ هلُ

10ِٕطمخاٌلهاٍخ)ثٍل٠خاألث١به(1

اٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخفٟرأص١وِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼب2ٌٟ 12

26اٌزٛى٠غإٌَجٌَٟىبِْٕطمخاٌلهاٍخ3

29فؾاالرغبٖاٌؼبٌََىبِْٕطمخاٌلهاٍخ4

53ا١ٌٙى١ٍخاإلكاه٠خٚاٌؼ١ٍّخٌى١ٍخا٢كاة5

53ِٛلغو١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛثّل٠ٕخاألث١به6

56(2013-2005رطٛهػلكاٌّؼ١ل٠ٓفٟو١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛ)7

62األث١بهثٍل٠خاٌؼبٌَطالةاٌضب٠ٛٔخاالرغب8ٖ

63االرغبٖاٌؼبٌَزطٛهػلكؽالةو١ٍخا٢كاةٚاٌؼ9ٍَٛ

68اٌزؼ١ٌٍٍّٟٛاٌل٠ٜٓاٌَّز10ٛ

ئعّبٌٟكفًاألٍوح11 69

73ٔطبقٔفٛمفلِبدو١ٍخا٢كاةٚاٌؼٍَٛثّل٠ٕخاألث١به12

75اٌوؽٍخا١ِٛ١ٌخئٌٟاٌى١ٍخ13

80رمل٠وفوصاٌؼ14ًّ

86ألهثبةاألٍواٌزؼ١ٍّٟٜاٌَّز15ٛ

89ِمبهٔخث١ِٓزٍٛؾكفًاألٍوحلجًئٔشبءاٌى١ٍخٚثؼل٘ب16

91أّٔبؽإٌشبؽبداٌزغبه٠خٚاٌقل١ِخاٌّغبٚهحٌّجٕٝاٌى١ٍخ17





فٙوًاٌّالؽـــــــك
اٌظفؾخػٕٛاْاٌٍّؾكهلُ

115اٍزّبهحاالٍزج١بْاٌّٛعٙخٌطالةِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟثّٕطمخاألث١به1

118اٍزّبهحاالٍزج١بْاٌّٛعٙخألهثبةاٌج١ٛد2
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هَخ   ًُ  صُ اْن

تقدمو مؤسسات التعميم العالي في أقاليميا، نظرًا لما  ذىالدور التنموي التيدف ىذه الدراسة إلى معرفة 

التدريب ونقل األفكار واالبتكارات الحديثة، فضاًل عن إعداد البحوث وتقديم و توفره من فرص التعميم 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية لممجتمع المحمي الواقعة ضمن حدوده. كذلك  االستشارات في المجاالت

 أىمية البعد المكاني في دراسة وتقييم مؤسسات التعميم العالي. ىلين إلو توجيو اىتمام الباحثين والمسئو 

لي ممثمة الذي كان تاريخ إنشاء أول مؤسسة لمتعميم العا 02/2003وتمتد فترة الدراسة من العام الجامعي 

. ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم تطبيق عدد من المناىج 2013بكمية اآلداب والعموم وحتى عام 

واألساليب البحثية، ووضعت جممة من التساؤالت التي تسعى الباحثة إلى اإلجابة عنيا. ويعتبر التعميم 

مية اآلداب ، وتعتبر ك1956العالي في ليبيا حديث النشأة، حيث أنشئت أول جامعة في مدينة بنغازي 

نواتيا األولى، ومنذ ذلك التاريخ توالى إنشاء الكميات الجامعية والمعاىد العميا وانتشرت في كافة والعموم 

أنحاء البالد، وىي تسيم في تطوير األفراد والمجتمع بأكممو. وقد استندت الباحثة عمى البيانات النظرية 

يا من مصادر مختمفة، وتم تبويبيا وتمثيميا في جداول وأشكال بيانية والميدانية التي قامت الباحثة بتجميع

تركز التحميل في ىذه الدراسة وخرائط بما يخدم الخطة العامة لمبحث في إطاره النظري والمنيجي. و 

متعرف عمى الدور التنموي الذي تسعى إلى القيام بو مؤسسات التعميم العالي بمدينة األبيار ممثمة في ل

وقد تضمن  في تطوير النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إقميميا.و داب والعموم، كمية اآل

الفصل األول لمحة عن اإلطار النظري والمنيجي لموضوع الدراسة، وفي الفصل الثاني تناولنا أبرز 

قة بين وتضمن الفصل الثالث خمفية نظرية عن العال ،الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة

نماطيا منذ بداياتيا حتى الوقت الراىن، وعالقتيا أالتطور التاريخي لمؤسسات التعميم العالي في ليبيا و 

بالتنمية اإلقميمية المطبقة في البالد. وفي الفصل الرابع تم إلقاء الضوء عمى تطور مؤسسات التعميم 

القة المتمثمة في الطالب المسجمين العالي بمنطقة الدراسة وأىدافيا، من خالل المتغيرات ذات الع

والخريجين والمعيدين وأعضاء ىيئة التدريس القارين والمتعاونين والعاممين في المؤسسات التعميمية التابعة 
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لممنطقة. وتجدر اإلشارة إلى أن التحميل في ىذه الفصول استند بدرجة كبيرة عمى البيانات والمعمومات 

كز االىتمام في الفصل الخامس عمى التعرف عمى الجودة الداخمية لكمية تر و  ،المكتبية من مصادر مختمفة

رضاىم عن مستوى أداء  ىوجية نظر الطالب المسجمين بالمراحل النيائية، ومد مناآلداب والعموم 

المؤسسة التعميمية من خالل البيانات والمعمومات التي تم الحصول عمييا من خالل الدراسة الميدانية 

تضمنت تطبيق استمارة استبيان بالخصوص، وقد تضمن التحميل قضايا تتعمق بخبراتيم حول  األولى التي

البرامج التعميمية والتدريبية التي تقدميا ىذه الكمية وموقع الكمية وسيولة الوصول إلييا، ومدى تفاؤليم 

التعرف أما في الفصل السادس فقد تركز التحميل حول  ،بالحصول عمى فرص التوظيف عقب التخرج

عمى الكفاءة الخارجية من خالل وجيو نظر أرباب البيوت بمنطقة الدراسة لمعرفة اآلثار االجتماعية 

واالقتصادية لكمية اآلداب والعموم عمى إقميميا من النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية، من خالل 

، أما الفصل االخير)الفصل السابع( فيحتوي جراء الدراسة الميدانية الثانيةإبيانات تم الحصول عمييا أثناء 

 عمى الخالصة والنتائج والتوصيات.

حدوث زيادة واضحة في الطمب عمى السمع والخدمات التي ة باحثال أبرز النتائج التي توصمت إلييا منو 

 أيضا ،توفرىا السوق المحمية، نتيجة التطور الحاصل في أعداد الطالب واألساتذة  والعاممين بالكمية

استفادة واضحة من إنشاء الكمية حيث توفرت فرص تعميمية ألبناء السكان المحميين، وزيادة فرص 

حدوث تطور واضح في دخل معظم سكان المنطقة بعد و  ،التوظيف والعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة

. إنشاء الكمية
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 النظري لمدراسة اإلطار

 المقدمـــــة

الجغرافيرررررررا االقتصرررررررادية، والحقيقرررررررة أن موضررررررروع التنميرررررررة متعررررررردد فرررررررروع  ىحررررررردإتعتبرررررررر جغرافيرررررررة التنميرررررررة 

باىتمرررررررام العديرررررررد مرررررررن  يحظرررررررىالجوانرررررررب ويررررررردخل فررررررري مجالرررررررو دراسرررررررات وعمررررررروم مختمفرررررررة، ممرررررررا يجعمرررررررو 

المسرررررراواة بررررررين أفررررررراد المجتمررررررع وفئاتررررررو، وكررررررذلك بررررررين  إلررررررىالبرررررراحثين والمتخصصررررررين، والتنميررررررة تيرررررردف 

جغرافرررررري فرررررري الدراسررررررات المتعمقررررررة بالتنميررررررة موضرررررروعات األقرررررراليم المختمفررررررة داخررررررل الدولررررررة، لررررررذا يجررررررد ال

 ىعنرررررد دراسرررررة سياسرررررات الررررردول المختمفرررررة فررررري توزيرررررع الخررررردمات عمررررر اجرررررديرة بالبحرررررث والتقصررررري، السررررريم

تعتبررررر مؤسسررررات التعمرررريم العررررالي فرررري العديررررد مررررن دول العررررالم مشررررروعات تنمويررررة، فيرررري تقرررروم . 1األقرررراليم

يتمثرررررل دورىررررررا التنمررررروي فررررري ترررررروفير تطويرىرررررا و ة، و بررررردور أساسررررري وميرررررم فرررررري تنميرررررة التجمعرررررات السرررررركاني

فرررررري إعررررررداد البحرررررروث وتقررررررديم  ونقررررررل األفكررررررار واالبتكررررررارات الحديثررررررة، وأيضرررررراً  ،فرررررررص التعمرررررريم والترررررردريب

أن نجررررراح خطرررررط التنميرررررة وتحقيرررررق أىررررردافيا يتطمرررررب  ىاالستشرررررارات. ويتفرررررق العديرررررد مرررررن المختصرررررين عمررررر

العررررالي يصررررنف ضررررمن االسررررتراتيجيات الترررري تسرررريم  زيررررادة الكفرررراءات كمررررًا ونوعررررًا، كررررل ذلررررك جعررررل التعمرررريم

فرررري تطررررور المجتمعررررات وتقرررردميا. غيررررر أنررررو مررررن ناحيررررة أخرررررى فرررر ن زيررررادة نسررررب االنخررررراط فرررري التعمرررريم 

جررررودة مخرجاتررررو تعتبررررر مررررن  عمررررىالعررررالي وتحقيررررق العدالررررة والمسرررراواة فرررري توزيررررع خدماتررررو مررررع المحافظررررة 

ات التعمررررررريم العرررررررالي وأىدافرررررررو. وتفيررررررررد القضرررررررايا الحساسرررررررة التررررررري تفررررررررض نفسررررررريا عنرررررررد صرررررررياغة سياسررررررر

الدراسررررررات ذات العالقررررررة أن عرررررردم إتبرررررراع سياسررررررات حكيمررررررة وخطررررررط رشرررررريدة فرررررري توزيررررررع فرررررررص التعمرررررريم 

برررررو  زمّيررررنتررررائج سررررمبية. ونظرررررًا لمررررا يت لررررىإالعررررالي بررررين المنرررراطق وبررررين مختمررررف شرررررائح المجتمررررع يررررؤدي 

تو تتطمررررب تبنرررري وسررررائل وخطررررط التعمرررريم العررررالي عررررن غيررررره مررررن مراحررررل التعمرررريم، فرررر ن تخطرررريط مشررررروعا

اسرررررتيعاب أعرررررداد كبيررررررة مرررررن  عمرررررىخاصرررررة، ذلرررررك لكرررررون مؤسسررررراتو تتميرررررز بضرررررخامة حجميرررررا وبقررررردرتيا 

والعرررررراممين، وبكونيررررررا تتطمررررررب مرررررروارد واحتياجررررررات متنوعررررررة وعديرررررردة،  الطررررررالب وأعضرررررراء ىيئررررررة الترررررردريس

                                                 
1
 .45،ص،كاهإٌٙؼخاٌؼوث١خ،ث١وٚدرغزافٛخ انتًُٛخ ٔانجٛئخ(،2004)أثٛهاػٟفزؾٟػجلاٌؼي٠يػ١َٟػٍٟئثوا١ُ٘،-
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فع باتجررررراه تعزيرررررز دوره لسرررررريع لمتغيررررررات االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة والتقنيرررررة، يررررردافضررررراًل عرررررن أن المعررررردل 

التخطررررررريط المكررررررراني فررررررري تمويرررررررل نفقاترررررررو وتفعيرررررررل  ممرررررررا يؤكرررررررد أىميرررررررة عامرررررررل ،فررررررري مخططرررررررات التنميرررررررة

 .1أنشطتو وتحقيق أىدافو

األمم والشعوب قديميا  ىلد ،ويعد التعميم العالي أداة التغيير واإلصالح في جميع مجاالت الحياة  

المجاالت،  ىاصرة، التي تتصف بالتطورات العممية في شتفي حياتنا المع أىميتووحديثيا، وبذلك تزداد 

باعتباره  ،وتحقيق أىداف التنمية بيا ،والتعميم العالي أحد حمقات التعميم الذي يعول عميو في بناء األمم

بناء اإلنسان، حيث يمعب ىذا النوع من التعميم أدوارًا ميمة لكافة  يقطاعًا اجتماعيًا ركيزتو األساسية ى

 .2الشعوب، فيو الذي يصنع حاضرىا ويرسم خطوطيا األساسية في المستقبلاألمم و 

 مشكمة الدراسة 

، فاق كل التوقعات، وأسيم في تزويد اً شيد التعميم العالي في ليبيا في العقود القميمة الماضية تطورًا ممحوظ

ي أصبحت تنتشر الرغم من أن مؤسسات التعميم العال عمىالمجتمع بالكفاءات في مختمف التخصصات. و 

في كل المناطق، إال أنو من الواضح أن أغمبيا يفتقر لمعناصر البشرية والتجييزات الالزمة، لدعم برامجيا 

الرغم من االنعكاسات اإليجابية لمنمو والتطور الذي يشيده قطاع التعميم العالي،  ىالتعميمية والتدريبية. فعم

وجود العديد من السمبيات التي تعيق ىذا  ىعم المجال يؤكدونبيذا إال أن العديد من الباحثين والميتمين 

الدراسة حول معرفة الدور التنموي الذي تضطمع بو  تتركزو  .3مجمل أدائو ومخرجاتو ىالقطاع، وتؤثر عم

 مؤسسات التعميم العالي بمدينة األبيار في تطوير النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إقميميا.

 اختيار الموضوعمبررات 

السيما في  ين والميتمينباحثيعتبر موضوع البحث من المواضيع التي لم تناقش ولم تحظ باىتمام ال (1

 ، مما قد يفتح أفاقًا جديدة لمبحث والدراسة.ليبيا
                                                 

1
ٚهلخثؾشللِذفٟاٌٍّزمٟاٌغغوافٟاٌضبٌشػشو"،ِل٠ٕخاٌقٌّ"(،"اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخف١ٌٟج١ب2012ٍؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ)-

 .12،ص22-24/2012
2
"ثؼغِشىالد١ٍبٍبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟثبٌغّب١٘و٠خاٌؼظّٟ"،ٚهلخللِذفٟاٌّإرّواألٚي١ٌٍَبٍبد(،2007)اٌجلهٞػجلاٌوؽ١ُِؾّل-

.292،ص13/6/2007-11اٌؼبِخف١ٌٟج١ب،عبِؼخلبه٠ٌٛٔ،

،،اٌؼلكاٌضبٌش،ثٕغبىٞنهٛجٛخيزهخ انزًؼٛخ انزغزافٛخ ا("اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟف١ٌٟج١بكهاٍخفٟأّٔبؽاٌزٛى٠غاٌّىبٟٔ"،2009ٍؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ)-3

.140ص
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أقاليميا، مما يتطمب دراستيا والتعرف  ىيجابية، وسمبية عمإ امؤسسات التعميم العالي قد تعكس آثار  (2

 جابيات والسمبيات. يإلىذه ا ىعم

 أقاليميا. فيتقوم بو مؤسسات التعميم العالي  الذىمعرفة الدور التنموي  تساعد عمى (3

 أىمية الدراسة

تقدمو مؤسسات التعميم العالي في أقاليميا، نظرًا لما  ذيتكمن أىمية الدراسة في توضيح الدور التنموي ال

 إعداد البحوث وتقديمعن  فضالً  بتكارات الحديثة،التدريب ونقل األفكار واالو توفره من فرص التعميم 

كذلك  ،االستشارات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية لممجتمع المحمي الواقعة ضمن حدوده

 أىمية البعد المكاني في دراسة وتقييم مؤسسات التعميم العالي. إلىلين و توجيو اىتمام الباحثين والمسئو 

  أىداف الدراسة

 الدراسة إلي تحقيق اآلتي : تيدف

قميميا. األبيار ةيندراسة الخصائص الطبيعة والبشرية والتاريخية لمد (1   وا 

 واآلثار التنموية لمؤسسات التعميم العالي عميو. شكل اإلقميم وامتداده وحجمو تحديد (2

النشاطات والخدمات الجديدة التي أسيمت مؤسسات التعميم العالي في نشأتيا  عمىالتعرف  (3

 لمنطقة.با

  تساؤالت الدراسة

 توفيرالمعيشي لسكان اإلقميم من خالل  ىالمستو  ا فيىل أحدثت مؤسسات التعميم العالي تحسنً  (1

 جديدة؟ وظروف اقتصاديةفرص 

ىل أسيمت مؤسسات التعميم العالي في النمو االقتصادي واالجتماعي في إقميميا من خالل تطوير  (2

 الخدمات والمرافق العامة؟

ؤسسات التعميم العالي برسالتيا العممية والثقافية في خدمة المجتمع من خالل توفير الفرص ىل تقوم م (3

عداد البحوث وتقديم ا  ستشارات؟الالتعميمية وا 
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 منيجية الدراسة

 اإلجراءات المنيجية التالية: عمىىذه الدراسة  تعتمدا

 :"أوال: الجانب النظري "المكتبي

بقة من الكتب والدوريات والتقارير والرسائل العممية والمؤتمرات الدراسات السا ىعم االطالعحيث تم 

 .البحث ومناىجووالندوات ذات العالقة بموضوع الدراسة حتى تتكون فكرة جيدة عن موضوع 

 ثانيا: الجانب الميداني

 وكذلك تطبيق استمارتي استبيان عمى والمقابالت، ويتضمن ىذا الجانب الزيارات والمالحظات الميدانية

وقد تم  ،منطقةالإقميميا ب ىثر مؤسسات التعميم العالي عمأعينات من مجتمع الدراسة، وذلك لمتعرف عمى 

 جراءات الجانب الميداني وفق اآلتي:إتصميم 

دراسة ميدانية  لقد أجريت أداة جمع البيانات الميدانية: يعتبر االستبيان أىم األدوات لجمع البيانات، (1

مجموعة من األسئمة التي من شأنيا المساعدة في  عمىتحتوي  ،استبيانمن خالل تطبيق استمارتي 

 اإلجابة عن بعض تساؤالت الدراسة حسب اآلتي: إلىالتوصل 

لكمية اآلداب  Internal Efficiencyالكفاءة الداخمية  مستوى استبيان موجو إلى الطالب لمتعرف عمى (1

استمارة استبيان تتكون من  تطبيقالالزمة تم . ولمحصول عمى البيانات طالبيا من وجية نظروالعموم 

معمومات تتعمق بالخمفية االجتماعية واالقتصادية  ىتيدف إلى الحصول عم( 1)الممحق سؤااًل  43

بالسنة النيائية وذلك لخبرتيم التي اكتسبوىا خالل السنوات السابقة، فيم ليم دراية والتعميمية لمطالب 

لمحصول عمى البيانات . و مية والتدريبية داخل كمية اآلداب والعمومأكثر عن الظروف والمواقف التعمي

وفييا يتم  ،ة العشوائية الطبقية التي تعد من العينات شائعة االستخدامينتطبيق أسموب الع المطموبة تم

بحيث تكون كل طبقة متجانسة بالنسبة إلى  ،تقسيم المجتمع إلى مجتمعات جزئية تسمي طبقات

وحيث إن الكمية تنقسم إلى عدة أقسام بأعداد مختمفة من الطالب، ف ن  4دراستياالخصائص المطموب 

                                                 
.132،كاهطفبءٌٍٕشوٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ،صيُٓزٛخ انجحج انؼهًٙ: يذخم نجُبء انًٓبراد انجحخٛخ(،2011)ؽ١َِٓؾّلعٛاكاٌغجٛهٞ-1
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بناء عمى النموذج الذي  ةينالع. وقد تم تحديد حجم ىذا األسموب ىو األمثل لتمثيل المجتمع األصمي

ن العدد اإلجمالي ألفراد أ.  وحيث 2حسب عدد أفراد المجتمع األصمي (كريجي ومورجان)أعده 

ن حجم العينة المستيدفة  ، فيمثمون طالب السنة النيائية بالكمية طالباً  831ألصمي بمغ المجتمع ا

 ،% تقريبًا من العدد اإلجمالي لممجتمع األصمي32المذكور، بما يعادل  لمنموذجطالبًا وفقًا  265تكون 

  عمى األقسام وفقا لممعادلة التالية:وتم توزيع العينة 

 حجم الطبقة  م العينة الكمي حجم العينة من كل طبقة = حج
عدد أفراد المجتمع األصمي
 

       مثال قسم  الجغرافيا = 

   
  =7 

 

 : توزيع العينة حسب األقسام1الجدول
 2حجم العينة 1عدد الطالب القسم

 7 22 الجغرافيا
 22 70 نجميزيةإلالمغة ا

 15 48 عمم النفس
 10 31 المغة العربية
 159 499 الحاسوب
 17 52 الفيزياء

 35 109 الرياضيات
 265 831 اإلجمالي

 2. والعينة2016/ 1/ 7إدارة الدراسة واالمتحانات بكمية اآلداب والعموم/ االبيار، بيانات غير منشورة، بتاريخ 1المصدر: 
 من حساب الباحثة.

ألقسام في قاعات الدراسة بالتعاون مع منسقي ا ،وقد تم توزيع نسخ استمارة االستبيان مباشرة عمى الطالب

وفقا لمتعميمات الواردة، وتقوم الباحثة  ستبيانباألقسام المذكورة بالجدول أعاله، ويقوم الطالب بتعبئة اال

بالمساعدة والتوجيو لمن يرغب في االستفسار، ثم تم جمع النسخ بعد تعبئتيا ومراجعتيا لمتأكد من صحة 

 اإلجابات.

                                                                                                                                                         
2-R.V.Krejcie and  D.W. Morgan (1970) Determining sample size for research activities ,Educational  and  

psychological Measurement, Vol. 30, p. 607-610.
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لكمية  External Efficiencyالكفاءة الخارجية  ى مستوىبيار لمتعرف عماأل بمديةلسكان  واستبيان موج

لمخرجات ىذه المؤسسة التعميمية عمى المنطقة من وجية نظر ىؤالء األثر التنموي اآلداب والعموم، لقياس 

 بناء ينة، وتم تحديد حجم الع(2)الممحق  سؤاالً  21استمارة استبيان مكونة من  تطبيقمن خالل  السكان،

ن العدد اإلجمالي ألفراد أوحيث ، لتحديد أحجام العينات حسب عدد أفراد المجتمع السابق موذجنال ىعم

أسرة. وبما أن مجتمع الدراسة  364لمنموذج المذكور ىو  ةينالعن حجم  أسرة ف 7361المجتمع األصمي 

ب العينة العشوائية فقد تم تطبيق أسمو  ،مجموعة من التجمعات السكانية مختمفة األحجام ىيتوزع عم

 الطبقية أيضا، حسب الجدول أدناه وفق المعادلة السابقة:  

حجم العينو الكمي  إجمالي حجم الطبقة  حجم العينة من كل طبقة  =
عدد أفراد المجتمع   األصمي(بمدية األبيار )

   

         مثال: أبو مريم  =  

    
 أسرة  32تقريبًا  31.8=  

 

 المحالتزيع العينة حسب : تو 2الجدول 
 حجم العينة العدد االسر المحمة

 85 1724 األبيار الجديدة
 53 1081 األبيار القديمة

 110 2227 الردماني
 32 643 أبو مريم
 15 313 قبر جيرة
 25 496 المميطانية

 4 76 إبراىيم ابوراس
 14 283 سيدي مييوس

 29 518 الرجمة
 367 7361 اإلجمالي

. العينة 8-7، الصفحات 2010( النتائج النيائية لممسح السكاني 2010صدر: اإلدارة العامة لإلحصاء والتعداد )الم   
 .ةمن حساب الباحث

وقد تم توزيع استمارات االستبيان عمى العينات حسب المناطق من خالل االتصال المباشر مع أرباب 

فترة تطبيق االستبيان. ويتم طرح األسئمة األسر، حسب ظروفيم وحسب المتواجدين في بيوتيم خالل 
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وتمقي اإلجابات وتدوينيا باالستمارة مباشرة. وقد تم تطبيق االستبيان عمى أرباب األسر في المحالت 

 .30/08/2016-16المذكورة خالل الفترة 

ث والدراسات تعد ىذه المرحمة من أىم المراحل المتبعة في تنفيذ البحو ثالثا: تحميل البيانرات والمعمومات: 

 :5تحميل البيانات والمعمومات من خالل تطبيق األساليب المنيجية التالية تمالمختمفة وفييا 

 ى، وذلك لمتعرف عمبعدًا أساسيا وعنصر الزمن بوصف ىىذا المنيج عم المنيج التاريخي: يركز (1

 .ت التعميم العالي بمنطقة الدراسةالتطور التاريخي لمؤسسا

 بواسطتو وصف وتحميل الظاىرة موضوع الدراسة وصفًا دقيقًا. وتمالوصفي:  سموباال (2

المكتبية والميدانية التي تم الحصول عمييا من خالل المنيج التحميمي: يستخدم في تحميل البيانات  (3

 مجموعة من المقاييس ىعملتطبيق الدراسة  وقد اعتمدت، االتصال المباشرة مع الجيات المعنية

 . 6تخدمة في التحميل المكانياإلحصائية المس والمؤشرات

 

 منطقة الدراسة

 38و  °20 22 خطي طولبين  وماشمااًل،  °32 28و  °31 45َبين دائرتي عرض  األبيار  بمديةتقع 

المجاورة لممنطقة الساحمية إلقميم بنغازي في سيل منبسط يبمغ ارتفاعو  ىطبة األولالمص   ىعم شرقاً  21°

كم تقريبا جنوب  46كم تقريبا شرق مدينة بنغازي و 54بعد  ىعم البحر، ىمتر فوق مستو  300حوالي 

مدينة األبيار فيي بومريم من ناحية الغرب وتحدىا من الشرق  ىأما أقرب القرى إل .غرب مدينة المرج

 ن شماليا غابات خضراء وأرض خصبة وجنوبياأ(. وىي تتمتع بموقع متميز حيث 1المميطانية )الشكل 

الكثير من اآلبار. وتفيد  عمىا بمياه الشرب، وسميت األبيار بيذا االسم الحتوائيا آبار ارتوازية تمدى

 قديمة جداً سميا لممنطقة ولممدينة ىي آبار اتناقميا السكان أن اآلبار التي أعطت  بعض الروايات التي

لمحبوب التي الزراعة البعمية  ىالرعي التقميدي وعم ىألن سكان المنطقة يعتمدون في معيشتيم عم ونظراً 
                                                 

5
 .31،ص،ِإ١ٍَخاٌٛهاق،ػّبْػذاد انزسبئم انزبيؼٛخإلأسس انجحج انؼهًٙ (،2000)ِوٚاْػجلاٌؾ١ّلئثوا١ُ٘-
6
،بثغٍغًاٌؼوة،عبِؼخػ١ٓشٌّ،ِظو،ِطانجحج انؼهًٙ أصٕل ٔقٕاػذ انجحج ٔكتبثخ انتقبرٚز ٔانجحٕث(،1998)ِؾّلػف١فٟؽّٛكٖ-

.21ص



8 

 

ىذه اآلبار أىمية كبيرة لالستفادة منيا في سقاية قطعان الماشية  تبمياه األمطار، فقد اكتسب طبيعياً  ىرو تُ 

مدينة األبيار أىمية  تاالعتماد عمييا كمياه لمشرب. كما اكتسبى خالل فصل الجفاف، زيادة عم ،واألغنام

في القرن التاسع عشر . اء عدد من الطرق الميمةنقطة التقخاصة بفضل موقعيا الجغرافي المتميز عند 

داريا بالقرب من المدينة، استعمل كنقطة مراقبة وحماية عم طريق  ىالميالدي أقام األتراك مركزًا عسكريًا وا 

بين مجموعة الواحات الجنوبية،  السفوح الجنوبية لمجبل األخضر واصالً   ىيمر عم ىالقوافل القديم الذ

زيادة  ،مصر والقادمة منيا ىالمتجية إل وكذلك قوافل التجارة لقوافل الحجاج اً طريقبوصفو اشتير  ىوالذ

 .اتصالو بمدينتي المرج وبنغازي ىعم

وىكذا اكتسبت أىميتيا عندما تأسست بيا مدرسة داخمية أدت خدمة متميزة في نشر التعميم بين أبناء  

كما ازدادت في مجال  ،جتماعي في المنطقةكانت من أبرز عوامل التغير اال .البدو الرحل وشبو الرحل

وقد ازداد ىذا  أىم مراكز القوات المسمحة الوطنية منذ بداية تأسيسيا. ىحدإالخدمات اإلدارية باعتبارىا 

نشاء مصنع لألعالف و  التطور وضوحا بعد استصالح الطريق البري الواصل بين المرج وبنغازي وا 

من مجرد قرية صغيرة  تطور المدينة وتحولياإلى  ىلك أدكل ذ ،مخازن لمحبوب في شمال المدينة

بذلك أصبحت كل التجمعات السكانية األخرى من الرجمة غربًا حتى  ،مدينة تزدىر وتنمو ىلمخدمات إل

المباشر  ه. إن انتشار المؤسسات التعميمية كان لو أثر 7المميطانية وسيدي مييوس شرقًا فروعًا لتمك المدينة

 كذلك إن ما ،وذلك الرتباط األسرة بالمناطق المجاورة بيذه المؤسسات ،يجرة الداخميةفي تطور حركة ال

عمى مما شجع أكثر  ،المناطق المحيطة من تطور وفق استحداث نمط  الحياة الزراعية المنظمة ىعم أطر 

الوقت  وبذلك زيادة تطور المدينة حتى ،م فرص العمل والسكن المالئميستقرار، خاصة عندما توفرت لاال

 .  8الحالي

 

                                                 
7
طفؾخ،20(،"اٌٛػغاٌَىبٟٔفِٟل٠ٕخاألث١به":ٚهلخثؾشللِذفٟاٌٍّزمٟاٌغغوافٟاٌواثغ،ػلكاٌظفؾبد1994ِٕظٛهِؾّلاٌى١ق١ب)-

.5،صاٌّوط
8
،هٍبٌخِبعَز١وغ١و١خٌّؼٛلبدإٌّٛٚرٛلؼبداٌَّزمجًكهاٍخرؾ١ٍٍ(،"إٌّٛاٌؾؼوٞفِٟل٠ٕخاألث١به"2004فبؽّخػجلإٌجٟػط١خ)-

 ِٕشٛهح،لَُاٌغغواف١ب،و١ٍخا٢كاة،عبِؼخلبه٠ٌٛٔ،ثٕغبىٞ.
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 : يُطقخ انذراسخ )ثهذٚخ األثٛبر(1انشكم 

 

                                 





 .3.اٌٍّؾك164،ص1979،ِإٍَخكٚو١َبكًاٌؼب١ٌّخ،32-31،ص1978اٌّظله:ثزظوفاٍزٕبكآِ:أِبٔخاٌزقط١ؾ،

4ٙ53ْ1 

2ٙ832ْ 

38ٙ2ْ1 22ٙ2ْ0 
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 الدراسات السابقةالخمفية النظرية و 

 ةيعطي الباحث صور ذات العالقة، الدراسات السابقة موضوع البحث وخمفياتو و  بأساسياتإن اإللمام 

أخطاء الباحثين  ى، بحيث يتعرف عمواجراءاتو المنيجية الذي يقوم بدراستو ن موضوع البحثواضحة ع

اإلضافة لكونيا تعطي الباحث بالنقاط التي لم يتم تسميط الضوء عمييا،  ىعم ويركز جنبيا،يتالسابقين و 

من الدراسات السابقة  عددمن قد استفادت الباحثة و  .9 فية عن كيفية تناول الموضوع بالطريقة العمميةخم

 ى، بعض ىذه الدراسات يتعمق بالتعميم العالي، ويركز بعضيا اآلخر عمالبحثذات العالقة بموضوع 

ار التنموية لمؤسسات التعميم وعالقتيا بالتعميم في مستوياتو المختمفة. ويتطمب تتبع اآلث التنمية اإلقميمية

العالي معرفة النظريات والنماذج ذات العالقة، حيث ظيرت في الفترات الحديثة إسيامات ودراسات 

، ولعل من أبرز الدراسات ذات العالقة باآلثار التنموية لمؤسسات التعميم العالي  10اىتمت بيذا المجال

مؤسسات ، حيث أشار الباحثان إلى أن 200811م في أقاليميا، دراسة الباحثين ستروف وشيرر في عا

في المناطق التي تقع ضمن  بدور حيوي في تفعيل النشاطات االقتصادية واالجتماعيةتقوم التعميم العالي 

تتمقى (، فمؤسسات التعميم العالي 2وقد وضحا ذلك من خالل نموذج يبين العالقة بينيما )الشكل ،حدودىا

ومن السكان  ،المدخالت من المؤسسات العامة والخاصةوتأتي  مدخالت وتحوليا إلى مخرجات،

 Backwardالنفقات تمثل روابط خمفية فالمخرجات في األجور والمصروفات،  تتمثلالمحميين، في حين 

Linkages  الروابط األمامية وتعمل ة تتفاعل مع االقتصاد المحمي، لممؤسسة التعميميForward 

Linkages نتاج المعرفة، وجذب االستثمارات و الكفاءات.تكوين رأس الم عمى  ال البشري، وا 

( تأثيرات مؤسسات التعميم 2ويوضح الشكل )يمي مراجعة وعرض أبرز الدراسات ذات العالقة وسيتم فيما 

. فالتعميم العالي السيما الجامعي، يمعُب دورًا بالغ األىمية في التنمية، وىو 12العالي في التنمية اإلقميمية

مما ينعكس إيجابيًا عمى فرص  ،إلنتاج الكفاءات، والتركيز عمى البحث والتطوير يالمصدر األساس أيضاً 
                                                 

9
 .134صِوعغٍبثك،يُٓزٛخ انجحج انؼهًٙ: يذخم نجُبء انًٓبراد انجحخٛخ(،2011)ؽ١َِٓؾّلعٛاكاٌغجٛهٞ-
10
 .135،ص،كاهطفبءٌٍٕشوٚاٌزٛى٠غ،ػّبْٛظ انتًُٕ٘ اإلقهًٛٙيقذيخ فٙ انتخط(،2009ػضّبِْؾّلغ١ُٕ)-
11
ٔمالػٓ:16،ِوعغٍبثك،ص(،"اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخف١ٌٟج١ب"2012)ٍؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ-

-S.Strauf and R.Scherer (2008) Universities and  their contribution to regional development. Transfmation  in  

Business & Economics,  vol. 7, No. l, pp. 137-151   .
12
.17-16،ِوعغٍبثك،صٍؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ-
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التعميم والتعمم خاصة فيما يتصل باكتساب المعارف المتطورة، وبالتحديد التعميم والتعمم العالي، بذلك تكون 

محصول عمى المعرفة وتوفر التنمية الشاممة المتكاممة ىي أن يعيش اإلنسان الحياة طويمة وصحية ل

 .13الموارد الالزمة لمستوى معيشي الئق

 التنمية اإلقميميةفي ( تأثير مؤسسات التعميم العالي 2لشكل )ا

 

 

 

 

                                                                   

 







 

 

  

يط التربوي إطار مدخل تنموي جديد، في دراستو التي حممت عنوان: التخط  14(1992أشار )الحاج كما  

ال يمكن الفصل بينيما عند التوجو نحو تنمية المجتمع وتقدمو  ةواحد ةأن  التنمية والتعميم وجيان لعمم ىإل

بحكم عوامل ومتغيرات و ن العالقة بينيما وطيدة وتزداد وثوقا كمما تطور المجتمع وازداد تقدمألذلك 

رض قوة تفاعالتيا المتبادلة بحيث لو اختمفت أو ضعفت في جانب ىذه العالقة وتع عديدة تحتم أصر

 .ةحد عمىمنيا يحدث اختالل في النمو وتطوير كل من التعميم والتنمية 

                                                 
13
(،"اٌز١ّٕخاإلَٔب١ٔخٚاوزَبةاٌّؼوفخاٌّزملِخفٟاٌجٍلاْاٌؼوث١خكٚهاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ"،ٚاٌجؾشٚاٌزط٠ٛواٌزىٌٕٛٛعٟ،2003ٔبكهفوعبٟٔ)-

 .54،ص،٠ٛ١ٔٛهن11كهاٍبداٌز١ّٕخاٌجشو٠خٍٍٍَخ
14
،،اٌّإٍَخاٌغبِؼ١خٌٍلهاٍبدٚإٌشوٚاٌزٛى٠غ،ث١وٚد1(،اٌزقط١ؾاٌزوثٛٞ:ئؽبهاٌّلفًرّٕٛٞعل٠ل،ؽ1992أؽّلػٍٟاٌؾبطِؾّل)-

.34ص

 يؤسسخ تؼهٛى ػبنٙ

 انًخزربد

 هٚاثؾأِب١ِخ

)ِإصوادؽ٠ٍٛخاألعً

 (١ّ١خػٍٝاٌز١ّٕخاإللٍ

 انًذخالد

 هٚاثؾفٍف١خ

)ِإصوادلظ١وحاألعً

 ػٍٝاٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخ(

 االقتصبداد انًحهٛخ

اٌطٍتػٍٝاٌقلِبد

 اٌّؾ١ٍخ

رأص١واداإلؽالي 

 اإلدارح انًحهٛخ

اٌقلِبدٚاإل٠واكاد 

ًرؾَٓاٌلف 

ػبفٟإلاٌطٍتا 

ِشىالداالوزظبظ 
 

 انسكبٌ انًحهٌٕٛ

ْاٌي٠بكحفٟكفًاٌَىب

 فبرُِٙٚظوٚ

 

 رأس انًبل انجشز٘
ْٛفو٠غ 

هفغَِزِٜٛٙبهاد

 اٌؼّبٌخاٌّؾ١ٍخ

رأ١ٌٍشووبدعل٠لح 

 

 اَتبد انًؼزفخ

اٌجؾشٚاٌزط٠ٛو
(R&D) 
ِشبه٠غهثؾ١خِشزووخ 

 

انزذة انًحهٙ  

 نالستخًبراد ٔانكفبءاد

٘غوحلبكِخٌٍوأٍّبي

 ٚاٌؼّبٌخػب١ٌخاٌىفبءح
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وقد توصمت لسكان مدينة األبيار،  الديموغرافيالتركيب  ىدراسة تركز عم 15(1994وأجرى ) الكيخيا 

اقتصاديًا ثقيال  ًئاوىذا يمثل عب، سنة 15أعمارىم عن أن أكثر من نصف سكان المدينة تقل  إلىدراسة ال

يجابيا في الوقت إ، لكن رغم ذلك ال يعد عامال تق فئة السكان المنتجين اقتصادياً عمى عايتو مسؤولتقع 

وىكذا ترفع  ،المنتجة في المستقبل عندما تحل ىذه األعداد الكبيرة من صغار السن مكان الفئةوال الحالي 

الظروف واإلمكانيات إلعداد ىذه األجيال الصغيرة من  تج ومستوى المعيشة، إذا توفر معدالت اإلنتا

 سكان المدينة في الوقت الحالي إعدادًا وتكوينًا مالئمًا وصحيحًا.

منيا الدراسة  وقد بينت بعض الدراسات أىمية دور مؤسسات التعميم العالي في تنمية المجتمعات المحمية،

 ةيجابيإأن لمؤسسات التعميم العالي آثارا تنموية  ىوالتي توصمت إل 16(2004ة الكساسب)التي قام بيا

تزويد أقاليميا بالكفاءات واالستشارات بوخفض معدالت البطالة  ،الدخل ىممموسة في تحسين مستو 

 والبحوث.

في دراستيا "مخرجات التعميم العالي واحتياجات سوق   17 (2004كما أشارت الباحثة )الشكشوكي  

العاممة في ليبيا وعالقتيا بمخرجات التعميم الجامعي من حيث  ىتحميل لمقو  إلىالعاممة"  ىعمل من القو ال

القوى العاممة المتاحة في الدولة تعتبر من أىم العوامل المحددة لدرجة  الكم واحتياجات سوق العمل منيا:

وتحقيق التنمية االقتصادية  ،رالتجديد والتطوي ىالتقدم االقتصادي، وىي القوى الخالقة القادرة عم

 واالجتماعية في الدولة.

ن مؤسسات التعميم إ :الجامعات وتطوير المجتمع تحت عنوان 18(2009)الحسناوى  ىىناك دراسة أخر 

تزويد الطمبة بالمعارف والخبرات والميارات التي يحتاجون إلييا في حياتيم الحاضرة  ىالعالي تعمل عم

. االرتقاء بيا وتطويرىاى وجعميم قادرين عم ،تفاعميم مع البيئة االجتماعية ىبما يؤدي إل ،والمستقبمية

تنمية القدرات  ىكما تعمل عم نقل التراث االجتماعي والحضاري وعادات المجتمع، ىوىي أيضا تعمل عم

                                                 
15
،ِوعغٍبثك.(،"اٌٛػغاٌَىبٟٔفِٟل٠ٕخاألث١به"1994ِٕظٛهِؾّلاٌى١ق١ب)-
16
.3،اٌؼلك19(،"أصوعبِؼخِإرخفٟر١ّٕخاٌّغزّغ،ِإرخٌٍجؾٛسٚاٌلهاٍبد"،اٌّغٍل2004بٌؼاٌىَبٍجخ)ط-
17
اٌؼبٍِخ"،ٔلٚحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاٌز١ّٕخفٟٜ(،"ِقوعبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٚاؽز١بعبدٍٛقاٌؼًِّٓاٌم2004ٛف١ّٙٗاٌٙبكٞاٌشىشٛوٟ)-

ثٌٍ.اٌغّب١٘و٠خ،عبِؼخاٌفبرؼ،ؽوا
18
.49،ِإٍَخإٌٛه،اٌؼلكيزهخ َٕر انؼزاق(،اٌغبِؼبدٚرط٠ٛواٌّغزّغ،2009ِٛفكاٌؾَٕبٜٚ)-
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ثارة رغباتيم لمعمل واالستجابة لمتحديات الجديدة والمتغيرة في الم الفردية وتشجيعيا وتطويرىا. جتمع وا 

لمصادر األساسية لتطوير االجامعات من أىم  ومواكبتيا واستيعاب وتمبية متطمباتيا لذلك أصبحت

وانعكاساتيا لما تقوم بو ىذه المؤسسات من دور ميم وفاعل ومتميز  ،مجاالت الحياة ىالمجتمع في شت

 في التنمية الشاممة في الجوانب االجتماعية والثقافية وغيرىا. 

دراسة بعنوان "التعميم العالي في ليبيا دراسة في أنماط التوزيع المكاني، التي  19(2009يتني )الزل كما قدم

توضيح األسس المنيجية والنظرية التي تستند عمييا سياسات تخطيط التعميم العالي، وأىمية  إلىيدف ت

أداء مؤسسات ى المشكالت والمعوقات التي تؤثر عم ىوالتعرف عم ،نشاء مؤسساتوإالتخطيط المكاني في 

التعميم العالي في ليبيا.

مكانية تسويق برامجو"،  20(2010كما قدم الباحث )الرماني  دراسة بعنوان "االستثمار في التعميم العالي وا 

تيدف إلى معرفة أىمية التعميم في العصر الحاضر، وينظر إلى أن التعميم العالي ىو وسيمة إلعداد 

الميارات الالزمة لمواجية تحديات المستقبل، ولتشغيل عجمة حياة المجتمع البشر وتزويدىم بتمك القدرات و 

 في بيئة تتسم بالتقدم التقني، من خالل استثمار تمك القدرات اقتصاديًا وتسويق تمك الخبرات إعالميًا.

حول "االستثمار في التعميم مدخل عام لمتنمية المستدامة اىتمت بالتعميم  21(2011ودراسة )الدعمي 

حوٍر رئيسي لكافة خطط التنمية كما أنو ركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبمية لمتنمية كم

االقتصادية واالجتماعية، ىذا باإلضافة إلى الميام الرئيسة األخرى المرتبطة بالنواحي  االجتماعية 

 والثقافية وحتى السياسية.

فراد ألمتعميم العالي في تنمية اليم والحيوي تناولت الدور الم 22( 2012ي نىناك دراسة أخري )الزليت 

أىميتو في تزويد المجتمع باأليدي العاممة عالية الكفاءة والميارة، ويمعب دوراً  أساسًيا  ىوالمجتمعات، وعم

 سواء أكانت اجتماعية واقتصادية أم ثقافية. في أي تنمية فاعمة،

                                                 
19
ِوعغٍبثك.("اٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟف١ٌٟج١بكهاٍخفٟأّٔبؽاٌزٛى٠غاٌّىبٟٔ"،2009ٍؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ)-
20
ٚئِىب١ٔخر٠َٛكثواِغٗ"،ِغٍخعبِؼخاٌٍّهٍؼٛك،اٌؼٍَٛاٌزوث٠ٛخٚاٌلهاٍبد(،"االٍزضّبهفٟاٌزؼ١ٍُاٌؼب2010ٌٟى٠لثِٓؾّلاٌوِبٟٔ)-

 ،اٌَؼٛك٠خ.28اإلٍال١ِخ،اٌؼلك
21
 (،االٍزضّبهفٟاٌزؼ١ٍُِلفًٌٍز١ّٕخاٌَّزلاِخ،ِوويأّٔبءٌٍجؾٛسٚاٌلهاٍبد،اٌؼواق.2011٘لٞاٌلػّٟ)-
22
 ،ِوعغٍبثك.اٌز١ّٕخاإلل١ّ١ٍخف١ٌٟج١ب"(،"اٌزؼ١ٍُاٌؼب2012ٌٍٟٚؼلِؾّلاٌي١ٌزٕٟ)-



14 

 

يع خدمات التعميم العالي في منطقة التي تيدف إلى معرفة موقع توز  23(2013ودراسة ) طمالوي 

اجدابيا، ومدى قدرتيا عمى توفير الفرص التعميمية لمسكان بالمنطقة، وتزويد األنشطة اإلنتاجية والخدمية 

  بالكفاءات الالزمة.

 الصعوبات والمشكالت 

في كاممة، حيث تمثمت  الدراسة حالت دون تحقيق أىدافالتي من الصعوبات والمشكالت ىناك مجموعة 

 :اآلتي

 عدم توفر الدراسات السابقة، خاصة في مجال العالقة بين التنمية ومؤسسات التعميم العالي.  (1

عطاء البيانات المطموبة بشكل صحيح بحيث تساعد عم (2  ىعدم تعاون بعض أفراد مجتمع الدراسة، وا 

 .إتمام موضوع الدراسة

لدراسة حيث توقفت الدراسة لما يزيد عن سنة حال دون إتمام ا كبيراً  اظروف الدولة الراىنة، مثمت عائقً  (3

 تقريبًا.

مما سبب صعوبة في اختيار العينة  بعض اإلدارات ذات العالقة،لموظفين في عدم تعاون بعض ا (4

 .والسكان بمنطقة الدراسةالمطموبة الخاصة بالطالب 

ء ىيئة التدريس عدم توفر قاعدة بيانات كاممة، التي تتعمق بعدد الخريجين وعدد الطالب وعدد أعضا (5

 م وىي جامعة بنغازي. ألىذه البيانات من الجامعة ابعض ضطر األمر أخذ ابشكل دقيق، مما 

 

 

 

 

 

                                                 
23
(:كهاٍخف2013ٟ-1980(،رؾ١ًٍٚرم١١ُرٛى٠غِإٍَبداٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟفِٟٕطمخاعلاث١بفالياٌفزوح)2013ئثوا١ُ٘ػٍٟؽّالٚٞ)-

عغواف١خاٌقلِبد،هٍبٌخِبعَز١وغ١وِٕشٛهح،االوبك١ّ٠خا١ٌٍج١خفوعثٕغبىٞ.
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 انطجٛؼٛخ ٔانجشزٚخ نًُطقخ انذراسخانزغزافٛخ انخصبئص 

انًقذيخ

تضمن الفصل األول لمحة عن اإلطار النظري والمنيجي لموضوع الدراسة، وفي الفصل الحالي سيتم 

إللقاء الجزء األول من ىذا الفصل  خصصلخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة. حيث مناقشة ا

وعناصر المناخ  ،لظروف الجغرافية الطبيعية من حيث الموقع والموضع والتضاريسا عمى نظرة عامة

لجغرافية والموارد المائية والتربة والنبات الطبيعي. أما الجزء الثاني من ىذا الفصل فيتناول السمات ا

والمناطق المجاورة ضمن نطاق  ،البشرية لممنطقة من حيث أصل التسمية وتطور نشأة مدينة األبيار

 والتراكيب السكانية. ،وكثافتيم ،وتوزيعيم ،ونمو السكان ،البمدية

 انطجٛؼٛخ  ص: انخصبئ أٔالا 

 الموقع والموضع (1

 38َ و° 20 22َ طول خطي بين وما ،شماالً ° 32 28 و° 31 45َ  عرض دائرتي بيناألبيار بمدية تقع 

في سيل منبسط يبمغ ارتفاعو  ،طبة األولي المجاورة لممنطقة الساحمية إلقميم بنغازيالمص   ىعم ،شرقاً ° 21

كم تقريبا جنوب  46و ،كم تقريبا شرق مدينة بنغازي 54بعد  ىالبحر، عم ىمتر فوق مستو  300حوالي 

فية لبمدية األبيار من منطقة الرجمة غربًا إلي منطقة سمينا شرقًا، الحدود الجغرا تبدأو غرب مدينة المرج، 

وىي أيضا تقع  (.1) الشكلومن الشمال بمدية توكرة ومن الجنوب منطقة مسوس، كما ىو موضح في 

صالت وىو الطريق الذي يربط بنغازي بالمرج مرورًا ببنينا، كما اة لممو يإحدى أىم المحاور الرئيس ىعم

 .طقة زراعية ورعوية ىامةأنيا تتوسط من
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 التضاريس (2

عمى الحافة األولى لمجبل األخضر، ويتميز ىذا  ،تقع منطقة الدراسة بالكامل ضمن حوض وادي القطارة

الحوض بوجو عام بتموجو تموجًا بسيطًا، كما تقل فيو ظواىر التضرس ذات االنحدارات الشديدة، 

ننا نجد السطح يتموج أحيانًا في ىيئة أىذه المنطقة إال  ءابعض أجز  بو باإلضافة إلى االستواء الذي تتميز

وتنحصر بينيا منخفضات فسيحة ىينة انحدار، كما توجد بعض مجاري األودية ، ربوات مستديرة القمم

. يتميز الحوض سواء الجزء الواقع فوق 24الجافة، التي تأخذ مكانيا اتجاىًا عامًا من الشرق إلى الغرب

األجزاء الواقعة فوق الحافة األولى؛ بسطوح مموجة تموجًا ىينًا، وتقل فيو ظواىر الدرجة الثانية أم 

وتشرف  ،م عمى وجو التقريب 300التضرس ذات االنحدارات الشديدة وتبدأ الدرجة األولى من ارتفاع 

ًا الحافة شديدة االنحدار قرب البحر إلى الشرق من طمميثة، بينما تتراجع في الغرب جنوب الداخل بعيد

عن الساحل وتمتد ىذه الدرجة عبر األبيار جنوبًا لتختفي بالتدريج في النطاق الصحراوي، ويقع ثالثة 

أرباع حوض التصريف المائي لوادي القطارة فوق ىذه الدرجة األولى التي تشمل ىضبة الرجمة )األبيار( 

 .25م 400وىضبة تمتد شرقي األبيار حتى خط ارتفاع 

 المناخعناصر  (2

رغم من وقوعيا بعيدًا عن الساحل، وحيث يتميز الطقة الدراسة بالكامل بمناخ البحر المتوسط بتتمتع من

صيفيا بأنو حار جاف في حين يتميز في فصل الشتاء بالدفء واألمطار. وفي الفقرات التالية سيتم 

من محطة ح عناصر المناخ الرئيسية بالمنطقة، من خالل تحميل البيانات التي تم الحصول عمييا يتوض

رصاد الجوية بمنطقة بنينا باعتبارىا أقرب المحطات لممنطقة، باإلضافة إلى البيانات المتعمقة بكميات ألا

 سقوط األمطار المسجمة بمنطقة األبيار حسب اآلتي:

                                                 
24
.76،صثٕغبىٞ،ا٢كاةو١ٍخ،انهٛجٛخ األراضٙ رًٕٛرفٕنٕرٛخ فٙ أثحبث،(1973)عٛكحؽ١َٕٓعٛكح-
25
.49،صثٕغبىٞثٕغبىٞ،عبِؼخِٕشٛهاد،انطجٛؼٛخ انزغزافٛب فٙ دراسخ: ثُغبس٘ سٓم،(2004)الِٗهللاػجلِؾّل-
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ن متوسط الحرارة في أإال  (،تقريباً  مْ 22-12يتراوح المدى الحراري السنوي ما بين ) :درجة الحرارة (أ 

ْم تقريبا، أما في فصل الشتاء ف ن المعدل الشيري لمحرارة يصل إلى حوالي 28لى الصيف يصل إ

وزيادة عدد ساعات السطوع الشمسي  ،وطول النيار ،ألشعة العمودية شديدة التركيزلْم. ولعل 10

وصفاء السماء من السحب أثرًا كبيرًا في ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وقمة التضرس 

وبالتالي يندر سقوط  ،اء النباتي من األمور التي ال تساعد عمى حدوث تكاثف السحبوتدىور الغط

أما في فصل الشتاء نتيجة وصول األشعة الشمسية المائمة والميل الطويل تنخفض درجة  .األمطار

الحرارة. إن التوزيع الشيري لدرجات الحرارة يأخذ شكل منحنى توجد لو قمة خالل فصل الصيف 

الربيع والصيف ثم تبدأ باليبوط من جديد بعد  يّ د تدريجي لمحرارة مع تقدم فصمفيالحظ صعو 

لمقمة، والسبب في ىذا االنتظام ىو الزحزحة الفصمية لمكتل اليوائية ومناطق الضغط  وصوليا

وتعتبر منطقة الدراسة من المناطق الجبمية المتاخمة لمشريط الساحمي، كما أنيا تقع ضمن الجوي. 

الجبل األخضر الذي يتمتع بمناخ يختمف عن الظروف المناخية السائدة بالمناطق  نطاق إقميم

المحيطة بو؛ نظرًا الرتفاعو، وتأثير البحر عميو، ولكن كمما اتجينا جنوب منطقة الدراسة يسود المناخ 

 الصحراوي.

حيث  ،لية الغربيةتجاه وسرعة الرياح: يعد االتجاه العام السائد لمرياح في المنطقة ىو الرياح الشماا (ب 

%(، أما في 27.8نسبة ) 1990%(، وبمغت في عام 19.8نسبة قدرىا ) 1980سجمت في عام 

ولعل ىذا التغير في نسبة ىبوب الرياح السائدة يعود  ،26%(30.9فسجمت نسبة قدرىا ) 2000عام 

محمية من جية والظروف المناخية ال ،المناخ في العالم من جية إلى التغيرات العالمية التي يشيدىا

باإلضافة إلى ما يتعرض لو الغطاء النباتي من قطع لألشجار والرعي الجائر. ومن خالل  ،أخرى

الرياح خالل فصول السنة تبين أنيا متغيرة من فصل إلى آخر، فخالل فصل الشتاء ارغب٘بدتحميل

%(، ثم الرياح 21.3)%(، تمييا الرياح الجنوبية الشرقية بنسبة 22.8مثل السكون النسبة األعمى )ي

                                                 
26
ٔظُرم١ٕخثبٍزقلاَثٕغبىًٍِٕٞٙطمخفٟاٌطج١ؼ١خاٌج١ئ١خٔظّخاألِىٛٔبدػٍٝٚرأص١وارٙباألِطبهفظبئض"،(2011)اٌّظوٞػّوٕ٘ل-

.43-.38صثٕغبىٞ،لبه٠ٌٛٔ،عبِؼخلَُاٌغغواف١ب،و١ٍخا٢كاة،ِٕشٛهح،غ١وِبعَز١وهٍبٌخ،"اٌغغواف١خاٌّؼٍِٛبد
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%( وىي السبب في سقوط األمطار عمى امتداد الشريط الساحمي من 16.5الشمالية الغربية بنسبة )

سيل بنغازي. أما في فصل الربيع فتسود الرياح الشمالية الغربية التي تيب في مؤخرة االنخفاضات 

لرياح الشمالية بنسبة %(، تمييا ا25.9الجوية التي تغزو المنطقة خالل ىذا الفصل بنسبة )

%( ومن 43.7%(. أما خالل فصل الصيف فتيب الرياح القادمة من الشمال الغربي بنسبة )16.4)

%(، وذلك نتيجة لتمركز نطاق الضغط المرتفع األزوري الذي يمتد بين دائرتي 24.4الشمال بنسبة )

الظاىرية، وبالتالي يقتصر  شمااًل( ويتزحزح إلى الشمال صيفًا مع حركة الشمس  ْ 35ر  ْ 30عرض ) 

تأثيره في فصل الصيف عمى األجزاء الشمالية من البالد وتساعد عمى تمطيف درجات الحرارة، وتيب 

من الشمال إلى الجنوب ويساعد في ذلك تمركز نطاق من الضغط المنخفض فوق الصحراء الكبرى 

 الرتفاع درجات الحرارة صيفًا.

سيا لرطوبة اليواء لكونيا تعبر عن درجة اقتراب اليواء من التشبع الرطوبة النسبية: تعد مقياسًا أسا (ج 

ببخار الماء، فالرطوبة النسبية ىي عبارة عن نسبة كتمة بخار الماء الموجودة فعال في حجم ىذا 

ونالحظ من  ،ىذا عند درجة الحرارة نفسيا ،اليواء إلي كتمة بخار الماء الالزم لتشبع حجم اليواء

معدالت الرطوبة سجمت في أشير فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة والبعد ، أن أقل 3الجدول

وتبدأ معدالت الرطوبة في االرتفاع التدريجي خالل  ،وقمة الغطاء النباتي ،عن المسطحات المائية

 .27لتنخفض بعد ذلك في أشير فصل الربيع ،أشير الشتاء

 (.3.1-2..3)ُُٛبانًتٕسظ انشٓز٘ نهزطٕثخ انُسجٛخ نًحطخ ث: 2 انزذٔل

اٌّظله:
0

،46ص،ِوعغٍبثك،إٌّبف١خاٌغغواف١خفٟكهاٍخاٌغّب١٘و٠خشوقشّبي،(8112) ثٛفش١ُ ػجلاٌؼي٠يأثو٠ه
2

ِؾطخأهطبكث١ٕٕب.



                                                 
27
.17،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخإٌّبف١خ،اٌغغواف١خفٟكهاٍخاٌغّب١٘و٠خشوقشّبي،(2006)ػجلاٌؼي٠يثٛفش١ُأثو٠ه-
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ره يبمغ قد لبعض التقديرات سجمت كميات األمطار السنوية بمنطقة الدراسة معدالً  وفقاً األمطار:  (د 

فبالرغم من أن  منطقة الدراسة تقع ممم، غير أن ىذا المعدل يختمف خالل شيور السنة.  237

ضمن نطاق المصطبة األولى لمجبل األخضر الذي يتميز بارتفاع متوسط سقوط األمطار إال أن 

ىناك بعض الدراسات التي تشير إلى االختالف النسبي السنوي لألمطار بمنطقة الدراسة التي 

%. وفي 39.7لي ابعدم انتظاميا نسبيا، حيث يصل معامل االختالف في المنطقة إلى حو تتسم 

تقديرنا أن السبب األساسي في ىذا التباين في االتجاه العام لمعدالت األمطار تعود إلى امتداد 

المصطبة من الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي، فاألراضي الواقعة شمالي شرق المنطقة تتميز 

 ت سنوية مرتفعة ألنيا أكثر عرضة لمرياح الغربية.بمعدال

 متوسطات الشيرية والمعدل السنوي ألمطار منطقة الدراسةال: 4جدول ال
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 237 56 23 18 3 0 0 0 1 9 25 34 68 طالمتوس

 .53 -52ص سابق، مرجع المناخية، الجغرافية في دراسة الجماىيرية شرق شمال ،(2006) بوخشيم عبدالعزيز أبريكدر: المص
 

  
 يصبدر انًٛبِ (2

تعتمد منطقة الدراسة عمى المياه الجوفية التي تستخرج من طبقتين متميزتين تعود إلى ترسبات عصري 

م، وتتميز بوفرة مياىيا،  120-80بقة األولى ما بين ويبمغ عمق المياه بالط ،األوليجوسين و الميوسين

المنطقة الواقعة شرقي طريق الرجمة األبيار  دّ وبقمة تكمفة الضخ، نظرًا لقرب المياه من سطح األرض، وتع

م( ويقدر المخزون 300 -200)ويتراوح عمق مياه الطبقة الثانية ما بين  أنسب األماكن لضخ المياه،

وبصفة عامة تتزود منطقة الدراسة  .28( لتر في الثانية500 -200قتين بحوالي )المائي في ىاتين الطب

كيمومترات عن مدينة األبيار، وىذه  10 من خالل اآلبار الموجودة بغوط السمطان، التي تبعد حوالي 

عد الثانية، وتجمع المياه في خزان أرضي يبفي  /اً لتر  60.6اآلبار تعمل بدون توقف، ويبمغ مجموع تدفقيا 
                                                 

28
غ١وِبعَز١وهٍبٌخاٌج١ئ١خ،إٌٙلٍخفٟرطج١م١ٗكهاٍخ،"األث١بهثّل٠ٕخاٌظٍجخإٌّي١ٌخثبٌٕفب٠بداٌزٍٛس"،(2007)١ِالكأثٛهاًِب٘و-

.42،صثٕغبىٞاٌؼ١ٍب،اٌلهاٍبدأوبك١ّ٠خاٌج١ئ١خإٌٙل١ٍخلَُِٕشٛهح،
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ومن ىذا الخزان يتم ضخ الماء 3م800عن اآلبار سابقة الذكر مسافة كيمو متر واحد، وسعة ىذا الخزان 

يوجد بالمنطقة كذلك ثمانية خزانات عالية موزعة ، إلى المدينة عبر شبكة تتكون من مجموعة من األنابيب

حاليًا وعن طريقيا يتم ضخ م وكل ىذه الخزانات تعمل 20 -16داخل المدينة يتراوح ارتفاعيا ما بين 

 .3.29م200 -160وتتراوح سعتيا ما بين  المياه داخل الشبكة مع المحافظة عمى الضغط المطموب،

 انتزثخ ٔانُجبد انطجٛؼٙ (5

د الحديد، مما ييسود منطقة الدراسة التربة الطينية الحمراء، التي تتميز باحتوائيا عمى نسبة عالية من أكاس

كما تتميز ىذه التربة  ىي تعتبر من أجود أنواع التربة وأصمحيا لنمو النبات.أكسبيا المون األحمر، و 

بقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء، وذلك لدقة ذراتيا، وىي عادة تكون مغطاة بحشائش غنية صالحة لمرعي، 

 وتسود فييا العديد من النباتات الحولية. وتختمف كثافة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة من

 دّ الشمال إلى الجنوب، ففي الجزء الشمالي نجد امتداد الغطاء النباتي لمنطقة الجبل األخضر التي تع

بوجو عام أكثر مناطق البالد كثافة، وذلك نتيجة لممناخ المعتدل وغزارة األمطار، ثم تمييا النباتات دائمة 

تساعد عمى تكوين الشجيرات  الخضرة، وىي في مجمميا شجيرات متوسطة االرتفاع، ومن العوامل التي

الدائمة الخضرة تكيفيا مع المناخ شبو الجاف ذي األمطار الموسمية، ونموىا المتباعد، مما يساعد عمى 

امتداد جذورىا لمسافات بعيدة، باإلضافة إلى وجدود طبقة شمعية عمي أوراقيا تحول دون فقدان ىذه 

لحشائش تظير في موسم سقوط األمطار، وتختمف كثافة النباتات لممياه، كما يغطي المنطقة أنواعًا من ا

النباتات كمما اتجينا جنوبًا، وكما ىو معموم ف ن المدينة محاطة بمنطقة رعوية تحوى بعض المشاريع 

 .30الزراعية اليامة

 

 

 
                                                 

29
.اٌٍَطبْغٛؽِشوٚعػِٕٓشٛهغ١ورمو٠و،(دك،")اٌيهاػٟالٍز١طبٟٔااٌٍَطبْغٛؽِشوٚع"-
30
غ١وِبعَز١وهٍبٌخ،كهاٍخرؾ١ٍ١ٍخٌّؼٛلبدإٌّٛٚرٛلؼبداٌَّزمجً"األث١بهِل٠ٕخفٟاٌؾؼوٞإٌّٛ"،(2004)ػط١خإٌجٟػجلفبؽّخ-

 .26،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخا٢كاة،و١ٍخاٌغغواف١ب،لَُ،ِٕشٛهح
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 حبَٛبا: انخصبئص انجشزٚخ 

 ٔانُشأح   أصم انتسًٛخ (1

بئر، وىي اآلبار المحفورة في المنخفضات التي كممة  "األبيار" ىي النطق المحمي لكممة اآلبار جمع 

ن اآلبار التي أعطت اسميا أوتقول بعض الروايات التي يتناقميا السكان  ،كونتيا األودية في تمك المنطقة

لممنطقة والمدينة ىيا آبار " جيميو " ونظرًا ألن سكان المنطقة يعتمدون في معيشتيم عمى الرعي التقميدي، 

مية لمحبوب التي تروى طبيعيًا بمياه األمطار؛ فقد اكتسبت ىذه أىمية كبيرة لالستفادة وعمى الزراعة البع

مشرب، كما اكتسبت لمنيا في سقاية الماشية واألغنام في فصل الجفاف، فضاًل عن االعتماد عمييا كمياه 

وقد ،  31مةاألبيار أىمية خاصة بفضل موقعيا الجغرافي المتميز عند نقطة التقاء عدد من الطرق المي

أما ما يتعمق بنشأة  تميزت ىذه اآلبار بمياىيا التي كان يعتمد عمييا السكان من المناطق المجاورة.

في العصر الحديث في القرن التاسع عشر الميالدي، المدينة التي منحت ىذه اآلبار اسميا فقد ورد ذكرىا 

داريًا في ىذا المكان، اس القوافل  تجارةتعمل كنقطة مراقبة وحماية عمى حيث أقام األتراك مركزًا عسكريًا وا 

ضد الغزو اإليطالي  فترة معارك الجيادذكر ىذا الموقع خالل  كما ورد، بالمنطقة رالتي تم ةالقديم

كموقع ت األوضاع لإليطاليين ظل يستخدم وعندما استقر  المجاىدين، معسكرات تدريبباعتباره أحد 

الخط  ىمديرية، وكذلك محطة لمسكة الحديدية عم ىا عمى مستو أقاموا بو مركزا إداريا ثابتو عسكري، 

تعتبر تمك التطورات ىي البداية الحقيقية ووفقا لبعض المصادر  الحديدي الذي كان يصل بنغازي بالمرج.

وَظمت األبيار تمعب ىذا الدور  ،لظيور األبيار عمي شكل قرية لمخدمات العسكرية واإلدارية واالقتصادية

خالل الحرب العالمية الثانية، ثم ازدادت أىميتيا عندما تأسست بيا مدرسة داخمية أدت خدمة في المنطقة 

وقد ازداد في مطمع خمسينيات القرن الماضي. متميزة في نشر التعميم بين أبناء البدو الرحل وشبو الرحل، 

نشاء مصنع ىذا التطور وضوحًا عندما تم استصالح الطريق البري الواصل بين المرج وبنغازي،  وا 

ويمكن أن نعتبر تمك الفترة مرحمة ثانية من مراحل تطور  ،لألعالف، ومخازن لمحبوب في شمال المدينة

                                                 
31
20اٌظفؾبدػلكاٌواثغ،اٌغغوافٟاٌٍّزمٟفٟللِذثؾشٚهلخ":األث١بهِل٠ٕخفٟاٌَىبٟٔاٌٛػغ"،(1994)اٌى١ق١بِؾّلِٕظٛه-

 .1،صاٌّوططفؾخ،
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وفي أوائل  .حيث بدأت تتحول من مجرد قرية صغيرة لمخدمات إلى مدينة تزدىر وتنمو باطراد ،المدينة

عندما استحدث نظام إداري جديد ات من القرن الماضي تطورت المدينة بصورة مفاجئة وسريعة يالسبعين

أصبحت األبيار بمقتضاه عاصمة إدارية لبمدية تحمل نفس االسم، وأصبحت كل التجمعات السكانية 

وخالل العقود القميمة الماضية حدثت تغيرات عديدة لمنظام اإلداري . 32ةفروعًا لتمك البمدي ومن القريبة

كونيا بمدية مستقمة، غير أنو في الوقت الحاضر  لمنطقة الدراسة من حيث ضميا إلى بمديات أخرى أو

منطقة كما ىو موضح في الرسالة  21أضحت مدينة األبيار عاصمة إدارية لبمدية تحمل اسميا تضم 

، وىذه المناطق ىي: وادي المعقور، رقبة الناقة، 16/7/2015الواردة من السيد عميد البمدية بتاريخ 

، أسقفة، الرجمة، جيرة، بومريم، المميطانية، سيدي مييوس، سيدي بيار، قصر الشريف، بومشيفةألشمال ا

فريخ، شيداء ضاوي، غوط أبيار، الحقيفات، بوربوح، أفتيمة، تجمع ألبيار، جنوب األإبراىيم بوراس، ا

 (.3السمطان )الممحق 

 السكان  (2

بل يتطمب دراية تامة تعد دراسة السكان ذات أىمية بالغة في دراسات التخطيط والتنمية؛ فالتخطيط لممستق

وكثافتيم وخصائصيم الديموغرافية من  يموتركيب دراسة نمط السكانفبالمتغيرات السكانية واتجاىاتيا، 

األمور التي يجب أخذىا في االعتبار، سنتناول السكان بمنطقة الدراسة من حيث التعداد ومعدالت النمو 

اليجرة، كما سيتم تسميط الضوء حول بعض  السكاني عبر مراحل مختمفة من الزمن، إضافة إلى عامل

البيانات السكانية بالمنطقة المجاورة لما في ذلك من أىمية فيما يخص موضوع الدراسة. معدالت المواليد 

 والوفيات في بمدية األبيار:

.  1984معدالت المواليد والوفيات في بمدية األبيار: بمغ معدل المواليد في بمدية األبيار سنة  (أ 

ثم تراجع مرة أخرى  1986في األلف سنة  44.5في األلف ثم ارتفع قمياًل ليصل إلى   42.4

ليواصل تراجعو بعد ذلك في السنوات األربع األخيرة ليصل  1990في األلف سنة  42.4إلى 

                                                 
32
.3-2ِوعغٍبثك،ص،(1994)اٌى١ق١بِؾّلِٕظٛه-
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. ويعد ىذا االتجاه في معدالت المواليد ناتجًا 1994في األلف وىو أقل مستوى في عام  38إلى 

خاصة الوعي الصحي وارتفاع المستوى بو  ،ماعي واالقتصادي لسكان المدينةعن التطور االجت

التعميمي الذي يعد عاماًل من العوامل التي تؤدي الى انخفاض معدالت المواليد وما ىو متوقع 

مستقباًل ىو استمرار عدد المواليد في انخفاض باستمرار تطور سكان المدينة، أما معدالت 

، وقد ترتب عمى ‰9.4وقد بمغ معدلو  ،واًل نحو االنخفاض بشكل واضحف نيا تظير مي ،الوفيات

التي تمثل الفرق بين معدالت المواليد المرتفعة  ،ذلك ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية لمسكان

 ومعدالت الوفيات المنخفضة.

منطقة رتبط دراسة توزيع السكان بمعرفة نمط التركز السكاني في ت توزيع والكثافة السكانية:ال  (ب 

( نالحظ تركز السكان بمنطقة الدراسة في 2معينة دون األخرى، ومن خالل النظر إلى شكل )

توفير الخدمات وتعتبر أيضا عاصمة اإلقميم، أما  إلى% ربما يرجع 62مدينة األبيار بنسبة 

ويتبين من  ، 33جمالي عدد السكان في وحدة مساحية معينةإبأنيا  فتعرف الكثافة السكانية

من و كيمومترا مربعا،  4,792مساحة إجمالية قدرىا  ى( أن سكان المنطقة يتوزعون عم5ل )الجدو 

شخصين يمكن أن نالحظ نوعًا من التطور التدريجي لمكثافة من نحو  نفس الجدولخالل 

سبعة أشخاص لمكيمومتر المربع الواحد حوالي  ى، ال1973 عام لمكيمومتر المربع الواحد تقريبًا في

ا فيما يتعمق ا ممحوظٌ مما سبق يتبين أن بمدية األبيار حدث فييا تطورٌ  .2006 عام تقريبًا في

بمتغيري الكثافة والتوزيع، ولعل ذلك يعود إلى ما شيدتو المنطقة من تغيرات اقتصادية واجتماعية 

 نتيجة تطور المشروعات التنموية، غير أن ىذا التوزيع والكثافة يتباين بين مناطق البمدية، فعمى

% 62سبيل المثال نجد أن أعمى تركٍز لمسكان نجده في عاصمة البمدية التي تستحوذ عمى نحو 

من إجمالي سكان البمدية كما سبقت اإلشارة، ويبمغ متوسط الكثافة العامة في المدينة حوالي 

 .34شخصا لميكتار الواحد 120

                                                 
33
 .43صاالٍىٕله٠خ،اٌغبِؼ١خ،اٌّؼوفخكاه،5ؽ،انسكبٌ رغزافٛخ،(2002)اثٛػ١بٔخِؾّلفزؾٟ-

34
 .425،صث١وٚدٚإٌشو،ٌٍطجبػخاٌٍّزمٝكاه،انحضز٘ تخطٛظ ٔ انًذٌ تطٕر نٛجٛب،(1998)ػّٛهٖا١ٌٍّٛكٞػٍٟ-
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 : التوزيع النسبي لسكان منطقة الدراسة3الشكل

 
4اٌّظله:اٌٍّؾك

 ( .3.1 -1792: انكخبفخ انؼبيخ نهسكبٌ فٙ ثهذٚخ االثٛبر ) 5انزذٔل 

اٌَّبؽخ/وُػلكاٌَىبْإٌَخ
2

َّٔخ/وُ
2

1973
1
11.400



 
 
 

29783 

2.3

198416.900
1 

3.5

199521.979
2 

4.5

200626.865
2 

5.6

ثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخِٕشٛهاداٌجشو٠خ،١ٌج١بعغواف١خ،(1998)اٌّٙلٚٞاٌّجوٚنِؾّل1اٌٟ:ا اٌّظله:ِٓاػلاكاٌجبؽضخاٍزبك


145،3،ص
 

اكٍَؼ١لاٌؾ١َٓى٠ٕت

،ىٞثٕغبفوعا١ٌٍج١خاالوبك١ّ٠خِٕشٛهح،غ١وِبعَز١وهٍبٌخاٌّلْ،عغواف١خفٟكهاٍخ:اٌغغواف١خاٌّؼٍِٛبدٔظُثبٍزقلاَاألث١بهٌّل٠ٕخاٌٛظ١فٟاإلل١ٍُرؾل٠ل،(2014)اٌقبشغ،

.26االؽٌٍاٌٛؽٕٟ،ص40،2ص

، منطقةالعوامل التي تؤثر في الخصائص السكانية لم أبرزالرريرررجرررررة: يعد عامل اليجرة من  (ج 

، وىي تعني في تمك المنطقة كما أن ليا دورًا في تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية

أو لمحصول عمى عمل  ،أو لطمب الرزق ،حركة السكان، كاالنتقال بسبب تغير الوظيفة

والسياسية، فضاًل عن  االجتماعيةاالقتصادية و  مثل العواملأو لدوافع أخرى  ،أفضل

. وتعتبر معظم مدن العالم في العصر الحديثالنمو السريع الذي شيدتو عوامل أخرى مثل 

اليجرة من العوامل الميمة التي تمعب دورىا في اختالف معدالت النمو السكاني، ويتم 

بيا عن طريق معرفة الزيادة الطبيعية أو الفرق بين المواليد والوفيات وطرح الزيادة حسا
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القتصادية ونتيجة لمتغيرات ا .35الطبيعية من الزيادة الكمية الناتجة عن فرق تعدادين

إلييا من  سكانيشيدت حركة نزوح فقد  منطقة الدراسةالتي طرأت عمى  واالجتماعية

في خالل النصف األول من عقد السبعينيات من القرن الماضي  ، السيماالمناطق المجاورة

شخصًا، ولعل ذلك يعود إلى  463 1973حيث بمغ صافي اليجرة الوافدة في عام 

نشئت بالمنطقة، إال أن معدالت صافي اليجرة بدأت تتناقص أمشروعات التنمية التي 

شخصا  286ث سجمت شخصا( ثم أخذت تتزايد تدريجيا حي 202ات )يخالل عقد الثمانين

 (.6)الجدول  2005شخصا في عام  291و  1995في عام 

 : صافي اليجرة الوافدة الي منطقة الدراسة6الجدول
 صافي اليجرة الوافدة السنوات
1973 463 
1984 202 
1995 286 
2005 291 

–1973 الفترة خالل األبيار مدينة في السكان عوتوزي تركيب في وأثره السكاني النمو" ،( 2009) الزايدي مختار السالم عبد المصدر:
من ، نقاًل 66ص .قاريونس جامعة اآلداب، كمية الجغرافيا، قسم ،ةمنشور  غير ماجستير رسالة ،"السكان جغرافية في دراسة: 2007

 جغرافية في دراسة: لجغرافيةا المعمومات نظم باستخدام األبيار لمدينة الوظيفي اإلقميم تحديد ،(2014) الخاشع، دمآ سعيد الحسين زينب
 .46، صسابق مرجع المدن،

وبناء عمى ذلك ،  36يرتبط النمو السكاني بمسألتين ىما الزيادة الطبيعة واليجرةلنمو السكاني: ا (د 

 سيتم تناول معدالت الزيادة الطبيعية ومعدالت صافي اليجرة بالمنطقة حسب اآلتي:

الت المواليد والوفيات، فيي تمثل الفرق بين مجمل عدد الزيادة الطبيعة: "ىي نتيجة التوازن بين معد

، وفي بمدية األبيار نجد أن ىذا المعدل يمغ أعمي مستوى لو بين فترتي 37الوفيات في سنة معينة"

-1999%، ثم بدأ في االنخفاض التدريجي في الفترة الواقعة بين 36.2فوصل إلي  1969-1973

ممحوظ لموفيات ما ىو إال نتاج التطور في مستوى %، وأن االنخفاض ال32.2فوصل إلي  2003

 ( يالحظ أن تطور عدد السكان في منطقة 7الخدمات الصحية في منطقة الدراسة. ومن الجدول)

                                                 
35
.189،صث١وٚداٌؼوة،اٌطٍجخكاه،انسكبٌخرغزافٛ يجبدئ،(1969)اٌغٛ٘و٠َٞوٜ-
36
ٚاٌزٛى٠غ،ٚإٌشوٌٍلهاٍبداٌغبِؼ١خاٌّإٍَخ،انًؼبصز نهؼبنى ٔانسكبَٛخ ٔاالقتصبدٚخ سٛبسٛخان انزغزافٛب،(1994)ؽ١َٓا١ٌَنػلٔبْ-

.205،صث١وٚد،2ؽ
37
 .98،ِوعغٍبثك،صانسكبٌ رغزافٛخ،(2002)اثٛػ١بٔخِؾّلفزؾٟ-
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 9,630نسمة، منيم  18,705 1973، حيث بمغ في 2006إلي سنة  1973الدراسة من 

جمالي عدد السكان بمغ إ 2006%( إناث، وفي تعداد عام 48.5) 9,075%( ذكور، و51.5)

%( إناث. نستنتج من ىذا الجدول 57.4) 21,134%( ذكور و42.6) 15,675، منيم 36,809

أن التجمعات السكانية التابعة لبمدية األبيار لم تحقق نموًا ممحوظًا فاستمر نموىا السكاني يسير بشكل 

سكانيا خالل فترة قصيرة  بطيء نوعا ما، بينما مدينة األبيار تمكنت من تحقيق قفزة ىائمة في نمو

 من الوقت، ويرجع ىذا النمو السكاني لعدة عوامل أىميا الزيادة الطبيعة والزيادة غير الطبيعة.

 2006-1973: تطور عدد السكان في منطقة الدراسة 7الجدول 

 التجمع
1973 2006 

 % العدد % العدد
 62.1 49176 57.9 10833 اإلبيار
 8.7 6851 8.9 1657 أبومريم
 5.2 4153 5.9 1115 جيره

 2.4 1909 3.5 662 إبراىيم أبوراس
 4.3 3397 4.0 747 سيدي مييوس

 10.8 8556 14.3 2668 الرجمة
 6.5 5122 5.5 1023 المميطانية
 100 79,164 100 18,705 المجموع
 دراسة: الجغرافية المعمومات نظم باستخدام األبيار مدينةل الوظيفي اإلقميم تحديد ،(2014) الخاشع، دمآ سعيد الحسين زينبالمصدر: بتصرف من 

 ، النسب من حساب الباحثة.45مرجع سابق، ص المدن، جغرافية في

: لكي نعرف عدد السكان في المستقبل ىل ىو في التنبؤ بعدد سكان منطقة الدراسة في المستقبل

طريقة المربعات الصغرى، من  زيادة أو نقصان، يتم تطبيق معادلة االتجاه العام عن طريق تطبيق

ن خط االتجاه العام أن القيم االتجاىية)عدد السكان( قريبة من ي( يب3خالل النظر إلى الشكل )

 ويمكن ،ةكبير االتجاه العام، وىذا يدل عمى أن عدد السكان في زيادة مستمرة، كما ان الفروق ليست 

 .عمييا االعتماد يمكن بدرجة الظاىرة سير باتجاه التنبؤ

 

 



27 

 

 : خط االتجاه العام لمسكان منطقة الدراسة 4الشكل

 
 4المصدر: الممحق

بأن إجمالي عدد  التنبؤوبتطبيق معادلة االتجاه العام عمى تطور نمو السكان بمنطقة الدراسة أمكن 

شخصا  4,407بمعدل زيادة سنوية قدرىا  2025عام  فيألفا  162بالمنطقة سيبمغ نحو  السكان

خطوات استخراج إجمالي عدد السكان، ومقدار الزيادة السنوية وفق المعادلة  يما يم(. وفي4)الشكل

 التالية: 

 فرق السنوات  ×+ الزيادة السنوية  2006= عدد السكان 2025عدد السكان 

  4,407الزيادة السنوية =  

 نسمة . 162,897=   19 × 4,407+  79,164=  2025عدد السكان 

منيا التركيب النوّعي والعمري واالقتصادي  متعددةٌ  نواعٌ أيب السكاني : التركالتركيب السكاني
لسكان  االجتماعية واالقتصادية والثقافية الخصائصكيب ليا دور ميم في معرفة اوالتعميمي، وىذه التر 

 منطقة معينة، وسيتم مناقشة ىذه التراكيب بصورة موجزة في الفقرات التالية:

، مقابل 109ما مقداره  1973غت النسبة النوعية في منطقة الدراسة في عام وفقًا لمبيانات المتوفرة بم

. أما فيما يتعمق بالتركيب 2010مقابل كل مائة ذكر في عام  102كل مائة ذكر وانخفضت إلى 

نيا تساعد أن دراسة فئات أعمار السكان ليا أىمية خاصة في الدراسات السكانية من حيث العمري ف 
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وتحديد اإلمكانيات البشرية العاممة. دراسة أعمار السكان تعتمد  ،ت العامة لمسكانفيم االتجاىا ىعم

ومن خالل  .38ىي كاآلتي : فئة صغار السن ومتوسطي السن وكبار السنو ثالث مجموعات  ىعم

عمار خالل ألن الشكل التطور في فئات اي( تم تقسيم األعمار الى ثالث فئات، حيث يب7الجدول)

 .2006/2016نالفترة مابي

 ( تمثل قاعدة اليرم السكاني بأنيا فئة غير منتجة، حيث 14-0فئة صغار السن :)سنة

% وىذا مظير ديموغرافي مألوف في كل مدن العالم 52، 2006شكمت نسبتيم في عام 

حيث انخفاض نسبة صغار السن  2016الثالث السيما ليبيا، غير أن المشيد اختمف في 

منطقة إلى سياسة تحديد الرجع ىذا االنخفاض لوعي سكان ، ربما ي36.6التي وصمت إلى 

 النسل أو تأخر سن الزواج أو إلى ظروف البالد الحالية .

 ( وىي الفئة المنتجة ويقع عمييا إعالة عبء بقية الفئات  64-15فئة متوسطي السن :)سنة

يا وصمت نسبت 2016، وارتفاع في 2006% في 45.8العمرية، ولقد بمغت النسبة حوالي 

59.9.% 

 ( وتمثل قمة اليرم السكاني حيث بمغت النسبة  65فئة كبار السن :)2.2سنة فيما فوق %

 .2016في سنة  3.5، وارتفعت النسبة الي 2006سنة 

 

 2016-2006: فئات العمر لسكان منطقة الدراسة 8الجدول
 8102 8112 ع ار 

 % ع     % ع     ع فة  

1-02 00311 0821 32221 3222 

00-22 03220 2022 02312 0727 

20 + 203 828 3827 320 

 011 72133 011 87232 ع ممملع
، ع را  م  8109/ 01/9ع م  ر: ع ام  ع م رأ عأل   ر،    ر   غ ر مرشلرل، لةم ع ح ل    أ ع    ر    ة ر خ             

 حا   ع   حث ي

                                                 
38
 .135،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخِٕشٛهاد،انجشزٚخ نٛجٛب رغزافٛخ،(1990)اٌّجوٚناٌّٙلِٚٞؾّل-
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 ىن اقتصاديًا، الذين يمكن تشغيميم بمعنالتركيب االقتصادي: ُيعرف بأنو توزيع السكان الناشطي

سنة حيث إن  64-15السكان القادرين صحيًا وعقميًا وقانونيًا عمى العمل، وىم يمثمون الفئة العمرية 

حيث بمغ إجمالي  .39قوانين العمل في معظم الدول تمنع العمل عمى من ىم دون ىذه الفئة العمرية

بنسبة  1,253يمثل غير الميبيين منيم  15,096الدراسة سنة فما فوق في منطقة  15القوى العاممة 

%، وتمثل أبرز النشاطات التي يمارسيا السكان بمنطقة الدراسة صناعة محاجر البناء والزراعة 7.9

والخدمات اإلدارية والتعميمية. التركيب التعميمي: يعرَّف بأنو توزيع السكان البالغين حسب درجة 

تعميم المختمفة الممثمة في مراحل ما دون التعميم الجامعي ومراحل ما التحصيل العممي في مراحل ال

بعد التعميم الجامعي، ويعطي ىذا التقسيم داللة ىامة لقدرة البمد عمي التنمية االجتماعية واالقتصادية 

. ومن 40كما يمكن تحديد االحتياجات المتوقعة مستقباًل من المتعممين حسب النشاطات االقتصادية

، نجد أن الحالة التعميمية في منطقة الدراسة تختمف حسب درجة التحصيل العممي، 9جدول خالل ال

%، وتقل في المراحل األخرى، وبالمقارنة مع 34.2فأعمى نسبة نجدىا في المرحمة الثانوية بنسبة 

، حيث الحالة التعميمية عمى المستوى الوطني نجد أن المرحمة االبتدائية تزيد عنيا في بمدية األبيار

عمى  اق نسبة الحاصمين عمى التعميم العالي في البمدية عن مثيمي%. وتتفوّ 48.4شكمت نسبة قدرىا 

%. أما بالنسبة لمحالة التعميمية العامة فنجدىا تقل في البمدية 29.1المستوى الوطني حيث تشكل 

 (. 9% عمى التوالي )الجدول 25.2% و 21.3عنيا في ليبيا حيث سجمت نسبة قدرىا 
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ٚاٌجؾٛساٌؼ١ٍباٌلهاٍبدأوبك١ّ٠خ،رغزافٛخ ٔيفبْٛى يصطهحبد انتؼهًٛٙ االَسبَٛخ انؼهٕو يؼزى،(2000)اٌّؾ١شِٟظطفٟاٌمبكهػجل-

 .47،صؽواثٌٍااللزظبك٠خ،
40
 .378صٍبثك،ِوعغ،انسكبٌ رغزافٛخ،(2002)اثٛػ١بٔخِؾّلفزؾٟ-
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 2010: الحالة التعميمية لسكان ليبيا ومنطقة الدراسة 9الجدول 

 الحالة التعميمية
 بمدية األبيار ليبيا

 النسبة العدد النسبة العدد
 13.1 2720 48.4 653742 المرحمة االبتدائية
 23.6 4902 28.8 388362 المرحمة اإلعدادية
 34.2 7113 7.4 100541 المرحمة الثانوية

 29.1 6047 15.4 208227 يم العاليالتعم
 21.3 20782 25.2 1350872 اإلجمالي

 -17ص طرابمس، والتعداد، اإلحصاء مصمحة ،2011-2010 اإلحصائي الكتاب ،(2010) والتعداد اإلحصاء مصمحة التخطيط، وزارة المصدر:
 . النسب من حساب الباحثة.78

 
 

 الخالصة
أبرز الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة، حيث اىتمت الباحثة في ىذا الفصل بتوضيح 

تضمن في الجزء األول وصفًا لمموقع الجغرافي والظروف المناخية السائدة والتضاريس والنبات 

الطبيعي والموارد المائية، وتم التطرق في الجزء الثاني من ىذا الفصل إلى الخصائص البشرية حيث 

النمو والتوزيع  معدالتمياًل مختصرًا عن سكان المنطقة من حيث ، وتحوتسميتيا تضمن أصل المنطقة

 والتنمية العالي متعميموالكثافة وتركيباتيم المختمفة. وسيتضمن الفصل التالي مناقشة التطور التاريخي ل

 .ليبيا في اإلقميمية
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 انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانتًُٛخ اإلقهًٛٛخ فٙ نٛجٛب

 ًقذيخ ان

من حيث الموقع والموضع والتضاريس  ،الطبيعية الجغرافية شة الخصائصتم في الفصل السابق مناق

 شممتالبشرية التي  الجغرافية ، وكذلك الخصائصوالموارد المائية والمناخ والتربة والنبات الطبيعي

رئيسيين،  نمعدالت النمو والتوزيع والكثافة والتراكيب السكانية. وينقسم ىذا الفصل إلى جزئييمن  ،السكان

إلقاء الضوء عمى تطور مؤسسات التعميم العالي في ليبيا،  وذلك من خالل اول في الجزء األول نح

، ومن المعموم أن مؤسسات التعميم أنواعو المختمفةو التطور التاريخي لمتعميم العالي  التعرف عمى مراحل

ن الكفاءات المؤىمة تسعى إلى تمبية احتياجات المجتمع م العالي في ليبيا وفي غيرىا من دول العالم،

لى تقديم الخدمات االستشارية والعممية إلى مؤسسات المجتمع من ناحية أخرى،  المتخصصة من ناحية، وا 

ومن المعروف أن التعميم العالي يشمل الدراسة في المعاىد الفنية العميا، والتعميم الجامعي المتمثل في 

 .41لفنية التي يحتاجيا المجتمعالكميات الجامعية، التي تتوفر من خالليا الكوادر ا

  أواًل: التعميم العالي في ليبيا 

التعميمية المتقدمة ويحتل موقعًا بارزًا في سمم النظام التعميمي في أي  يعتبر التعميم العالي أحد المراحل

أن ( 10)جدول وقد شيد التعميم العالي في ليبيا مراحل مختمفة من التطور حيث يتبين من المجتمع، 

عددىا في عام ووصل  1975تطورت تدريجيًا من جامعة واحدة في سنة سات التعميم العالي في ليبيا مؤس

معيدًا في  122إلى  1985معيدا في عام  16كما زاد عدد المعاىد العميا من  عشر جامعات، 2011

من  العديد الىخالل السنوات الماضية  وقد تعرضت مؤسسات التعميم العالي في ليبيا .2011سنة 

  سيتم استعراضو في الفقرات التالية: وىذا ما بنيتيا وىيكميتياالتغيرات في 
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رؾ١ٍ١ٍخٔظوح:اٌؼظّٟاٌغّب١٘و٠خفٟاٌَّزمجًٚرؾل٠بدٚاٌؼبٌٟاٌغبِؼٟاٌزؼ١ٍُ"،(1997)اثوا١ُّ٘لِؾػٍٟػط١خاٌفبئلٞ،ِؾغٛة-

 .186،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخِٕشٛهادٚاٌواثغ،اٌضبٌشاٌؼلكاٌؼبشوح،إٌَخ،انؼهًٛخ قبرَٕٚس يزهخ،"ٚٔمل٠خ
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 : تطور مؤسسات التعلٌم العالً فً لٌبٌا20الجدول 

 2011 2007 2000 1995 1985 1975 نوع المؤسسة
 10 16 8 5 5 1 جامعة عامة

 4 4 5 5 5 - جامعة تخصصية
 1 1 1 1 1 - الجامعة المفتوحة

 122 88 85 54 16 - عالمعيد 
 العدد ،الميبية الجغرافية الجمعية مجمة ،"المكاني التوزيع أنماط في دراسة ليبيا في العالي التعميم" ،(2009)الزليتني محمد سعدالمصدر:     

 العالي، التعميم مؤسسات واعتماد جودة لضمان الوطني المركز، 145، صبنغازي الثالث،
 .22 ص ،2012

 خمس مراحل رئيسية:   ىيمكن تقسيم تطور التعميم العالي في ليبيا إل وبصفة عامة

 (1958-1955المرحمة األولى: مرحمة التأسيس واإلنشاء )

أول جامعة ليبية بالمفيوم الحديث باسم الجامعة الميبية كجامعة واحدة فقط  1955تأسست في عام 

دارتيا ا لعامة في بنغازي، وكان كل فرع يقوم عمى كمية بفرعييا األول في طرابمس والثاني في بنغازي وا 

، وفي ىذه المرحمة (1957)وكمية العموم في طرابمس  (1956)واحدة ىي اآلداب والتربية في بنغازي 

وأساتذة ضيوف أغمبيم من  ،تكونت الجامعة الميبية من عدد محدود من الطالب ال يزيد عن ثالثين طالباً 

اتيم ك عانة لميبيا، وفي ىذه المرحمة عممت ودربت الجامعة الميبية التي كانت أيضًا تدفع مرتب ،مصر

ثالثة أنواع من الخريجين: مدرسين لمتعميم الثانوي في تخصصات اآلداب والعموم، ومختصين في اإلدارة 

العامة واإلدارة االقتصادية وموظفين في االقتصاد والمحاسبة، وفي ىذه المرحمة أيضًا كانت البداية 

 تيال؛ لقمة الخبرة واإلمكانيات، ومن خريجي المرحمة تكون العديد من الكفاءات المينية واإلدارية متواضعة

 .42عممت في كافة شؤون الدولة الميبية في ذلك الوقت
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ٚاٌضمبفخٌٍزوث١خا١ٌٍج١خاٌٛؽ١ٕخاٌٍغٕخِٕشٛهاد،1ؽ،ٔطًٕحبد إَزبساد: ٛجٛبن فٙ انؼبنٙ انتؼهٛى يسٛزح،(2004)ٚآفوْٚاٌؾٛادػٍٟ-

.44-43،صؽواث١ٌٌٍج١ب،فٟاٌغبِؼٟاٌزله١ٌ٘٠ئخأػؼبءٚٔمبثخٚاٌؼٍَٛ
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 (1969-1959المرحمة الثانية: مرحمة التطور واالستقالل )

لجامعة الميبية تتوسع في كمياتيا تم في ىذه المرحمة فتح العديد من الكميات وخاصًة بعد أن بدأت ا

وكمية المعممين العميا في مدينة طرابمس  ،وبرامجيا فقد ضمت إلييا كمية الدراسات الفنية العميا في طرابمس

أيضًا، وىاتان الكميتان سبق أن أنشأتيما الحكومة الميبية في ذلك الوقت باالتفاق مع منظمة اليونسكو، 

 ،تعرف بكمية اليندسة ىأصبحت األول 1967لي الجامعة الميبية في العام وعندما ُضمت ىاتان الكميتان إ

فتحت كمية الحقوق بمدينة بنغازي، ثم أنشئت كمية  1962وأبقيت في مقرىا األصمي طرابمس، في عام 

 .1966الزراعة بمدينة طرابمس عام 

 (1985-1970االقتصادية واالجتماعية ) لممتطمباتالمرحمة الثالثة: مرحمة االستجابة 

فتوسعت الجامعة  ،خالل ىذه المرحمة بدأ التفكير في النمو والتنمية والحداثة بمفيوم مختمف عن الماضي

وجامعة في بنغازي، وتكونت في كل منيما كميات  ،جامعة في طرابمس :الميبية وانقسمت إلى جامعتين

بية في بنغازي،  وىنا توسعت كل أخرى مثل الطب واليندسة والتربية في طرابمس، والطب والقانون والتر 

عداد طالبيا ومرافقيا وأساتذتيا، بل وتبدلت األىداف فأصبح من أىم أىدافيا خدمة أجامعة ونمت في 

واإلسيام في التحول االجتماعي واالقتصادي الذي شيدتو ليبيا طوال فترة الثمانينيات من القرن  التنمية،

ناثًا عمى حد الماضي،  وزاد عدد الطالب الجامعيين من  بضعة مئات إلى آالف من الطالب ذكورًا وا 

واإلسيام في تحوالت  ىذه الفترة ىي خدمة النمو والتنمية، سواء، فالعالقة بين الجامعة والمجتمع خالل

  .43المجتمع الميبي
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.34-33،صاٌيا٠ٚخاألٚي،اٌؼلك،ػهًٛخ حقبفٛخ يٓٙ يزهخ،"ٚأغبىارٗٚرطٛهٖٔشأٔٗ:١ٌج١بفٟاٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُ"،(1993)اٌؾٛادػٍٟ-
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 (2000–1986)ر المرحمة الرابعة: مرحمة التوسع واالنتشا

، وانتشر التعميم وعم معدالتيابعد أن انخفضت األمية إلى أدنى  بدأت الجامعة أو الجامعات الميبية تتوسع

لمذكور واإلناث عمى حد سواء، وتخرج ما يكفي من المختصين والموظفين والباحثين، ىنا بدأ  ،كل البالد

نتاج المعرفة وتطبيقيا  التفكير في تغيير دور وظيفة الجامعة إلى وظيفة أخرى ىي التخصص الدقيق وا 

العممية وىياكميا وبرامجيا  وىنا خضعت الجامعات الميبية إلى تغييرات جذرية في طبيعتيافي الحياة، 

العممية، فاستحدث ما يعرف في التاريخ العممي لميبيا بالجامعات التخصصية مثل جامعات الطب، 

والبحث العممي المتقدمة، واستحدثت برامج لمدراسات العميا  والتربية، والتقنية والتعدين، والزراعة، والنفط،

وانتشرت الجامعات والكميات الجامعية والمعاىد العميا في كل  عمى مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه،

أنحاء البالد، حيث كانت ىناك ضرورة أو حاجة اجتماعية لمتعميم العالي، وبدأت ىذه الكميات الجامعية 

نمائي في محيطيا، ونقاط في القرى واألرياف إلى جانب المدن كمنابر ومراكز إشعاع  فكري وثقافي وا 

يث بكل قيمو االجتماعية ميمة في تحوالت المجتمع الميبي الريفي التقميدي إلى مجتمع صناعي حد

وبذلك أسيمت مؤسسات التعميم العالي في التطور الحضاري لممجتمع الميبي طوال العقود . الثقافية

محيطيا االجتماعي، وأصبحت في جدلية وتفاعل مستمر الماضية. وىكذا تفاعمت الجامعة أو المعيد مع 

ولعمو من دواعي البحث العممي أن يدرس الباحث أو يقيس التأثيرات والتغيرات التي أحدثيا التعميم العالي 

. انتشار 44ووسموك ووقيممن مؤسسات التعميم العالي  ل المواطن الميبي المتخرجفي ىذه الفترة في عق

غمب مناطق البالد، لمعالجة مشكمة غياب العدالة المكانية وتحقيق ألمعاىد العميا في الجامعات والكميات وا

 التنمية اإلقميمية المتوازية في توزيع ثمار التنمية.
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 .45،صؽواثٌٍاٌفبرؼ،عبِؼخِٕشٛهاد،انهٛجٛخ انزًبْٛزٚخ فٙ انزبيؼٙ انتؼهٛى تطٕٚز،(2009)ػبشٛهعّؼخػٍٟػٍٟاٌؾٛاد،-
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 (2000 منذالمرحمة الخامسة: مرحمة النوعية والتخصص )

يرىا في مجتمعيا المباشر نظرتيا لذاتيا ولغ وفي ىذه المرحمة التي تشيد في الجامعات الميبية تحواًل في

وفي العالم، فالجامعات الميبية إلى جانب وظائفيا المعتادة في التدريس والتعميم أصبحت من خالل 

أساتذتيا وبرامجيا وأقساميا تعمل كمؤسسات لمبحث والتخطيط واالستشارات الفنية، فعمى سبيل المثال ف ن 

يمية يعممون كمستشارين مشاركين سواء في مشروعات أساتذة الجامعات الميبية إلى جانب وظائفيم التعم

ليبية أو مشروعات إقميمية أو مشروعات دولية، وىذه المرحمة تشيد فييا الجامعات الميبية أيضًا تحوالت 

مشروع النير الصناعي، وفي  نوعية وكيفية بمعنى الكممة، حيث عمل أساتذة من الجامعات المبيبة في

طرق والمركبات الصناعية إلى جانب نظرائيم األجانب من جميع أنحاء مشاريع ىندسة المرافق وال

خاصة في ىذه الفترة، حيث زاد بال يجادل أحد في أن التعميم العالي في ليبيا قد شيد قفزة ىائمة  .45العالم

عدد الجامعات من جامعتين إلى أكثر من خمس عشرة جامعة رسمية،  وأضعاف ذلك من الجامعات 

في أنحاء البالد. وبالمقارنة مع أعداد الجامعات العربية والعالمية ف ن ىذا العدد من  األىمية موزعة

الجامعات يفوق كل المعدالت، ففي جميورية مصر العربية عمى سبيل المثال التي يبمغ عدد سكانيا أكثر 

ونين مميون نسمة توجد ثالث عشرة جامعة فقط، كما أن المعدل العالمي ىو جامعة لكل ممي 70من 

ونصف من المواطنين، كما ازدادت أعداد المعاىد العميا ومعاىد التدريب والتكوين لتصل إلى أكثر من 

معيدًا عاليًا لممعممين ومثميا لمتدريب والتكوين. ونظرًا ليذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات  85

لعالي إلى عشرات األضعاف، ولكن ىذه أعداد الطالب في التعميم الجامعي وا فقد ازدادت ،والمعاىد العميا

من الناحية  اتالزيادة الكمية في الجامعات وأعداد الطالب لم تصاحبيا أو تواكبيا إمكانيات واستعداد

فالكثير من الجامعات تم إنشاؤىا عمى عجل، وكانت تفتقر إلى المقومات األساسية  ،الكيفية والنوعية

تفتقر إلى أعضاء ىيئة التدريس المؤىمين، كما تخمو من  العصرية، فقد كانت في معظميا لمجامعات

المكتبات والمعامل، بل والقاعات الدراسية المناسبة، كما أن الخدمات التعميمية في الجامعتين الرئيسيتين 

                                                 
-

45
.ِٕشٛهحغ١وف١ٕخٚص١مخاٌؼبٌٟ،اٌزؼ١ٍُؽٛيرمو٠و،(2005)اٌغّب١٘و٠خفٟاٌؼبٌٌٍٟزؼ١ٍُاٌؼبِخاٌشؼج١خاٌٍغٕخ
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لم تتطور وظمت عمى ما ىي عميو، بل ربما تراجعت إلى الوراء، فالمباني الجامعية المجيزة بالوسائل 

واقتصرت الصيانة  ،اعينة كاإلضاءة والتيوية ومكبرات الصوت أصبحت في حالة يرثى ليالتعميمية الم

ت العممية،  ومواكبة اعمى عدد قميل منيا كما أن الخدمات المكتبية المتمثمة في توفير الكتب والدور 

 . 46مستجدات العمم في األجيزة التعميمية والمعامل قد شيدت تراجعًا ممحوظًا ىي األخرى

 مستقبمية نظرة 

ف ن العديد من المختصين والميتمين  ما حققو المجتمع الميبي من تطور في مجال التعميم العالي،رغم كل 

الكميات الجامعية والمعاىد العميا في ليبيا بدأت تواجو تحديات جديدة تمثمت في ظيور ما يعتقدون أن 

. وىم اإلقميمية والتكتالت اتالتنافسو  لمعرفةا ياتاقتصادو  المتقدمةوالتقنيات لعولمة اصطمح عمى تسميتو با

، مع وتوسعًا كميًا  بصورة واضحة بكافة مدن ومناطق البالد اً يرون أن التعميم العالي في ليبيا شيد انتشار 

مب ضرورة يتط، األمر الذي مخرجات ضعيفةعدم االىتمام بالنواحي النوعية أو الجودة، مما أدى إلى 

.  كما يتطمب وضع إستراتيجية وذلك 47اصالحيا  و  ئف مؤسسات التعميم العاليإعادة النظر في دور ووظا

بتوجيو مؤسسات التعميم العالي إلعداد رؤية جديدة وكفاءات جديدة تكون قاِدرة عمى العيش في العالم 

عداد اإلنس ،عالم المعرفة والتقنية ويكون ليا القدرة عمى التواصل والتفاعل ىالجديد الذي سيستند عم ان وا 

ىذه الحياة التي  تتطمب تحول التعميم العالي من مستوى التمقين إلى و ، ومتطمباتو لحياة العصر الحديث

عداد الطالب من المعرفة أواًل، والقدرة  مستوى التفكير، والتحول من التعميم إلى التعمم العالي، أي تمكين وا 

 .48عمى التفكير والعمل ثانياً 

 

 

 

                                                 
46
.49،صثٕغبىٞثٕغبىٞ،عبِؼخِٕشٛهاد،1ؽ،انُفس ٔػهى انتزثٛخ فٙ داقزاء،(2012)أث١ٍٍٍٍَّٛٛبْاٌىو٠ُػجل-
47
 22ِوعغٍبثك،ص،ٔطًٕحبد إَزبساد: نٛجٛب فٙ انؼبنٙ انتؼهٛى يسٛزح،(2004)ٚآفوْٚػٍٟاٌؾٛاد-
48
.22ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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 ة في ليبياثانيًا: التنمية اإلقميمي

عمميات التخطيط التي تمارسيا مؤسسات الدولة لتحفيز النمو االقتصادي "يقصد بالتنمية اإلقميمية 

اما التخطيط اإلقميمي يعرف بأنو دراسة الموارد الطبيعية  ،49"معينة جغرافيةواالجتماعي ضمن منطقة 

وقد بدأت الخطط التنموية في  .50والبشرية سواء المستغمة أم غير المستغمة في رقعة محددة من األرض

، وسيتم مناقشة خطط التنمية التي وضعتيا الدولة الميبية 1951ليبيا منذ حصوليا عمى االستقالل عام 

 :2000 -1951خالل الفترة من 

 (1968-1951مرحمة التأسيس والخبرة األجنبية ) (1

حيث اىتمت المرحمة  حل،مرا ثالثأولى ىذه الخطط التي تكونت من  1951وضعت األمم المتحدة عام 

صالح ما أفسدتو الحرب العالمية الثانية أما المرحمة الثانية  .األولى بالتدريب والتعميم، وتنشيط الزراعة، وا 

نشاء بعض الصناعات الخفيفة أما  ،فكان ىدفيا الرئيسي تحقيق المزيد من التحسن في قطاع الزراعة، وا 

من الناتج اإلجمالي، وكان من أىم أىدافيا خمق التوازن % 15المرحمة الثالثة واألخيرة فقد خصصت ليا 

 في القطاع الخارجي )االستيراد والتصدير( ومواصمة تنمية قطاعي الزراعة والصناعة. 

أما الخطة الثانية فجاءت قبل اكتمال خطة األمم المتحدة، ووضع بنود ىذه الخطة البنك الدولي لإلنشاء  

المتحدة في الفترة من  الخطة خمُس سنوات، وقد بمغت مساىمة الواليات . ومدة ىذه1960والتعمير سنة 

 %.14مميون دوالر بنسبة  7.38لمتعميم حوالي  1960إلي  1955

 1961وتصديره عام  1958لم تستمر خطة البنك الدولي لمتنمية في ليبيا طوياًل، فاكتشاف النفط عام  

 قد كان النفط ىو المصدر الرئيسي لمنمو خالل الفترة أحدث تعدياًل جذريًا كبيرًا فييا، وبدون شك ف

من الناتج  %42% من مجموع الصادرات، ونحو 97.8بمغت صادراتو نحو  حيث، 1969إلي1962

                                                 
49
اٌق١ٌِّل٠ٕخ،"ػشواٌضبٌشاٌغغوافٟاٌٍّزمٟفٟللِذثؾشٚهلخ١ٌج١بفٟاإلل١ّ١ٍخٚاٌز١ّٕخاٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُ"،(2012)اٌي١ٌزِٟؾّلٍؼل-

.5،ص22-24/2012
50
 .25،صاإلٍىٕله٠خاٌغبِؼ١خ،اٌّؼوفخكاه،انزغزافٛخ ٔأثؼبدِ اإلقهًٛٙ انتخطٛظ،(2005)اٌيٚوخفٌِّؾّل-
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المحمي اإلجمالي، وىكذا أصبح االقتصاد الوطني الذي كان يعتمد بصورة كاممة عمى المساعدات والمنح 

المال، ووضعت أول خطة لمتنمية في البالد خالل السنوات  األجنبية اقتصادًا يحقق فائضًا في رأس

، أطمق عمييا )خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية( أو الخطة الخمسية األولى، وكان 1968إلي 1963

% من إيرادات النفط عمى المشروعات والبرامج التنموية، ولم 70الغرض األساسي منيا توزيع ما يعادل 

مًا كافيًا لقطاع التعميم، واقتصرت عمى بعض المشروعات الصغيرة، التي لم تكن تعر ىذه الخطة اىتما

مميون دينار ليبي، وكان  324.9أىدافيا واضحة ومحددة  ولقد بمغت مخصصات ىذه الخطة حوالي 

% من إجمالي مخصصات الخطررة. وعمى الرغم من التحسن الذي 20نصيب قطاع التعميم منيا حوالي 

لقطاعات خالل فترة الستينيات إال أن التنمية في تمك الفترة اعتراىا الكثير من نقاط طرأ عمى أغمب ا

الضعف ومنيا: إىمال التنمية المكانية؛ األمر الذي أدى إلى ىجرة السكان إلى المدن، وبالتالي خمق عدم 

ادية ت االقتصتوازن في عمميات التنمية بين مناطق البالد، وعدم مراعاة النمو المتوازن بين القطاعا

 واألنشطة الخدمية.

  1989)-1969) مرحمة الجيود الوطنية الطموحة (2

جديدة اتسمت باالعتماد عمى الخبرات الوطنية في وضع الخطط واإلشراف عمى تمثل ىذه الفترة مرحمة 

التخطيط الشامل كوسيمة وىدف نحو تحقيق تنمية متوازنة في كافة القطاعات،  إاألخذ بمبد التنفيذ مع

مع التركيز عمى شكل خطط قصيرة ومتوسطة المدى في  ،عمى نطاق كل التجمعات الحضرية واإلقميميةو 

وقد بدئ في تنفيذ الخطة  .51المناطق الريفية عمى المدننزوح السكان من من  لمتخفيفالتنمية القروية، 

يمكن ئيسية عامة ر التي ارتكزت عمى أىداف  1973الثالثية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في عام 

 فيما يمي:  تمخيصيا

                                                 
51
فٟ:رؾو٠واٌٙبكِٞظطفٟأثٌٛمّخ،(".177 ـ.179)انؼظًٗ انزًبْٛزٚخ فٙ ٔانًحهٙ انزٕٖٓ انتخطٛظ سٛبسخ"،اٌؼياثٟاثٛاٌمبٍُ-

.238-237اٌؼٍَٛاٌغغواف١خٚؽّب٠خاٌج١ئخ،اٌغيءاألٚي،اٌيا٠ٚخ،ِٕشٛهادعبِؼخاٌَبثغِٓاثو٠ً،ص
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فادة الفئات محدودة الدخل بقدر يتناسب مع ناتج  تحقيق العدالة االجتماعية بتوسيع قاعدة التوزيع، (أ  وا 

عمميات التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعدالة توزيع الدخل، والقضاء عمى أي 

 مظير من مظاىر االستغالل.

 القتصاد القومي من التبعية والنفوذ األجنبيين، وتحويمو إلى اقتصاد وطني إنتاجي.تحرير ا (ب 

تأكيد مبدأ حق كل مواطن في التعميم وفي الرعاية الصحية، وقيام الدولة بتوفير                              (ج 

 .ىذه اإلمكانات لجميع المواطنين

سميت بخطة التحول االجتماعي  خطة جديدة وقبل أن ينتيي أجل الخطة الثالثية لمتنمية أعمنت

ميزانية عالية وأىدافًا عامة طموحة تمثمت  ليذه الخطةوضعت ، وقد 1976-1980االقتصادي لمسنوات 

 في: 

توفيرًا لحرية حركة الدولة في تحقيق التنمية  تخميص االقتصاد الوطني من سيطرة قطاع النفط؛ (أ 

 االقتصادية واالجتماعية.

حالل سمع تنوع اإلنتاج   (ب  بخمق قوى إنتاجيو في القطاعات غير النفطية، وبالتالي تنويع الصادرات وا 

 من اإلنتاج المحمي محل الواردات، تحقيقًا ليدف االكتفاء الذاتي. 

ارتياد ميدان التصنيع باعتباره أقدر عمى دفع التنمية، وأكثر استجابة لمتقدم العممي بما في ذلك  (ج 

 الكيمياء النفطية.

م بالزراعة باعتبارىا منتجًا لمكثير من السمع الضرورية لالستيالك النيائي لممواطنين والوسيط االىتما (د 

 تحقيقًا لالكتفاء الذاتي. لمصناعة، وخمق تنمية متوازنة اقتصاديا، واجتماعيًا، ومضاعفة اإلنتاج الزراعي

 التركيز عمى زيادة كفاية العنصر البشري.  (ه 

متغير االجتماعي الموجو فمسفات مختمفة ليا عالقة بالظروف العامة السائدة وتعكس ىذه البرامج الرئيسية ل

 8.2مميار دينار، صرف منيا حوالي  8.8الخطة حوالي  ،ولقد بمغ إجمالي مخصصات ،52في المجتمع

                                                 
52
،ؽواثٌٍاٌؼوثٟ،االّٔبءِؼٙلِٕشٛهاد،"انهٛجٙ انًزتًغ فٙ يٛذاَٛخ دراسخ َتبئذ: ٔانتحذٚج انتًُٛخ"،(1980)اٌز١وػّوِظطفٟ-

.40-38ص
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فقط من إجمالي %  6قدرىامن إجمالي المخصصات وبمغ نصيب التعميم نسبة  %94بنسبة تنفيذ بمغت 

 المخصصات.

الثانية،  الخمسيةالتحول االقتصادية واالجتماعية  ات من القرن الماضي وضعت خطةيوائل الثمانينوفي أ

وكان من أىم أىداف ىذه الخطة: مواصمة تكثيف اإلنمائية لتحقيق التحول االقتصادي واالجتماعي، 

مزيٍد من التحسن  وتحقيق قدر كبير من االكتفاء الذاتي واالعتماد عمى الذات في بناء االقتصاد،  تحقيق

في مستوى االستيالك الفردي، وتحسين في مستوى المعيشة، وعدالة توزيع التحول، وتحقيق تنمية مكانية 

مميار دينار شامل لكافة القطاعات، وبمغ  11.8متوازنة. ولتحقيق ىذه األىداف تم تخصيص مبمغ قدره 

يتضح أن ىناك تركيزًا نوعًا ما  %،88 قدرىا مميار دينار بنسبة تنفيذ 10إجمالي المصروفات حوالي 

-1985وبعد نياية خطة التحول  53%7عمى قطاع التعميم والبحث العممي، حيث بمغ حجم مخصصاتو 

، التي من خالليا ُنفذ العديد من المشاريع التنموية بشكل مركزي، أعطيت ميمة التخطيط والتنمية 1981

ية، بذلك أصبح التخطيط ال مركزيًا، أي أن كل إقميم يعمل لمبمديات من خالل الميزانيات التسييرية السنو 

بحيث يتم تحقيق مبدأ التنمية  عمى معرفة متطمباتو من المشاريع والخدمات ويقوم بميام التنمية بنفسو،

ذلك تم وضع ميزانية تحول سنوية لكل بمدية من أجل استغالل لالمكانية المتوازنة في جميع مناطق ليبيا، 

التسييرية،  المشاركة الشعبية في عممية التخطيط والتنمية، إلى جانب الميزانيات إحقيق مبدوت، مواردىا

نقل ممكية بعض المنشآت العامة إلى  تمّ ودخول القطاع األىمي لممشاركة في عممية التنمية، بحيث 

امة رقم القطاع الخاص، وذلك من خالل صدور بعض القرارات التي من أىميا قرار المجنة الشعبية الع

ات القرن يوفي متصف ثمانين .54بشأن تطبيق الممكية الجماعية لموحدات االقتصادية 1989لسنة  427

، التي قدرت 1990-1986في تنفيذ خطة التحول االقتصادي واالجتماعي لمسنوات الشروع المنصرم تم 

% 8.7ونحو  % لمقطاعات اإلنتاجية،45.7ليا ميزانية بمغت سبعة مميارات خصص منيا ما نسبتو

 ستيدفت ىذه الخطة تحقيق جممة من األىداف من أبرزىا:، وقد اقطاع التعميم والبحث العمميخصص ل
                                                 

53
.58،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخِٕشٛهاد،اإلقهًٛٛخ نهتًُٛخ انًكبَٛخ األٔرّ،(1998)اٌؾلاك٠ٍٛفػٛع-
54
ٚاٌَّزمجً،اٌّبػ١ٌٟج١بفٟااللزظبك٠خاٌز١ّٕخِإرّو،"اٌَبثمخاٌقطؾفٟاإلٍزوار١غ١بداأل٘لافرم١١ُ"،(2003)اٌئٟشٛشبْاٌجبهٞػجل-

.22،صااللزظبك٠خاٌجؾٛسِووياٌؼٍّٟ،ٌٍجؾشاٌم١ِٛخا١ٌٙئخؽواثٌٍ،
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االىتمام بالزراعة والصناعة لترجيح كفة القطاعات اإلنتاجية عمى الخدمية التي سيطرت عمى الييكل  (أ 

 .االقتصادي خالل الخطط السابقة

 في الميزانية التسييرية. زيادة الموارد المالية بما يحقق العجز (ب 

 .العاممة الميبية في النشاط االقتصادي ىيادة مساىمة القو ز  (ج 

إال أن ىذا المشروع لم يعتمد، وتقرر التريث فيو، ولعل من أبرز األسباب وراء تأجيل اعتماد الخطة  

 :المشار إلييا ما يمي

 االنخفاض الحاد في أسعار النفط مع بداية العام األول في الخطة.  (أ 

 .لخطط التنموية السابقةعمى مشروعات ا المترتبةااللتزامات ضخامة  (ب 

 (2000-1990الخطط التنموية المتعثرة ) (3

وبمغت قيمة القطاعات  مميارات دينار، خمسةأعد اإلطار العام لمشروع ىذه الخطة بمخصصات قدرىا 

ممي  بنصيب قدره % من إجمالي مخصصات الخطة، وقد َحِظَي التعميم والبحث الع46.3اإلنتاجية 

لم يتم استكمال الخطة بسبب تفاقم الصعوبات التي واجيت مشروع  % من إجمالي المخصصات. 14.3

التي جاءت بيا الخطط  نفسيا وقد ركز مشروع ىذه الخطة عمى األىداف . 1986-1990خطة التحول

لمسياسات المالية  دون التطرق وبشكل واضح ،السابقة، إلى جانب االىتمام بالسياسات االستثمارية

والتجارية، ىذا وتشير البيانات المالية المتاحة إلى أن معدالت النمو التي تحققت في أثناء ىذه الفترة 

 % في الناتج المحمي اإلجمالي.1.4% في الناتج غير النفطي وحوالي 26ِإْذ بمغت  ،كانت متواضعة

 سبعةنحو ليا ميزانية قدرىا وضعت خطة اطمق عمييا اسم خطة التحول، خصص  1996وفي عام 

دراسات ، كما ُاعدت من جممة المخصصات% 11حوالي  وبمغ نصيب التعميم والبحث العممي مميارات،

 1980المخطط الطبيعي الشامل ) ما أطمق عميو مصطمحتخطيطية وطنية إقميمية مكثفة تبمورت في

من خالل التركيز عمى تطوير جميع  ضرورة ربط النمو الحضري بالتنمية اإلقميمية، ى( الذي راع-2000
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التفاقات، حتى ال تنمو مناطق محدودة ااألقاليم الميبية وتنميتيا؛ لخمق توازن في عممية االستثمارات أو 

 عمى حساب بقية المناطق األخرى.

غياب العدالة المكانية في توزيع مخصصات التنمية من خالل الخطط المرحمة ىذه  ويالحظ عمى (أ 

تركزت عمى إستراتيجية النمو غير المتوازن، وأيضًا شيوع النظام العشوائي بتقسيم المدن  التنموية التي

وضعت جل تخفيف التفاوت المكاني وتحقيق تنمية متوازية وألوالمناطق الميبية إلى شعبيات ومؤتمرات، 

 تمثمت في اآلتي:ىداف مجموعة من األ

 انية وتوطينيا فييا.تحقيق توازن في توزيع المشروعات بين الوحدات المك (ب 

 .من األرياف نحو المدنتحقيق االستقرار السكاني، وتخفيف اليجرة  (ج 

 فئات السكان والمناطق.المعيشي بين  ىإذابة الفوارق في المستو  (د 

 زيعيا وتنفيذىا. تو المشروعات التنموية و مواقع تحقيق التكامل والتنسيق في اختيار  (ه 

البيئة من  ىلتنمية الصناعية من جية، والمحافظة عممقومات افييا إقامة مناطق صناعية تتوفر  (و 

 .ىجية أخر 

خالل ستة عقود، العديد من خطط التنمية التي شيدتيا الدولة الميبية من خالل المناقشة السابقة تبين أن 

 الجماىيريثم  ،العيد الجميوري ىمرورًا بالتغيرات السياسية من النظام الممكي إل ،منذ بداية استقالل البالد

، كان ليا انعكاسات ىيكمية وبنيوية عمى كامل تغيرات اقتصادية واجتماعية متباينة حدثت خاللياالتي 

العديد ف ن  الطائمةغير أنيا رغم كل ىذه الخطط التنموية والمخصصات المالية  ،أراضى الدولة وسكانيا

التي أدت إلى غياب  ،طيطيةالمعوقات التخ ببسبأفادت بعدم تحقيق العديد من مستيدفاتيا من الدراسات 

 . 55التنمية اإلقميمية المتوازية

 

     
                                                 

55
،ثٕغبىٞثٕغبىٞ،عبِؼخِٕشٛهاد،1ؽ،انجبراداٚى تطٕر فٙ دراسخ: اإلقهًٛٙ ٔانتخطٛظ انًكبَٛخ انتًُٛخ،(2012)اٌؾلاك٠ٍٛفػٛع-
.92-87ص
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 ةالعالقة اإلقميمية بين التعميم العالي والتنمي

عممية التنمية، وىو وسيمتيا  أساساإلنسان ىو  أنة من المتفق عميو بين العمماء والميتمين بالتعميم والتنمي

التعميم العالي ىو المدخل الطبيعي لبناء اإلنسان، والنظر إليو كعنصر من ويعد  وىدفيا في الوقت نفسو،

واالنتفاع بيا بتوفير التعميم  ،والتوسع فييا ،عناصر اإلنتاج والتنمية من خالل تكوين قدراتو وتحسينيا

ِإن المشكمة األساسية في نجاح أو إخفاق التنمية ليست في االفتقار إلى  .56اق عميوواإلنفالمناسب، 

 ،البشري عن طريق التعميم الموردبل في الحاجة إلي تنمية  يتياوالحاجة إلى تنم ،مصادر الثروة الطبيعية

  .57والدول مطالب التنمية نفسيا التي بيا ترتقي المجتمعات ىالسيما التعميم العالي الذي يستجيب إل

الدولة الميبية ومؤسساتيا مواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية والتقنية السائدة في العالم من حاولت 

الكميات في إنشاء  المتزايدمكن مالحظة ذلك في التوسع أو  ،مؤسسات التعميم والتدريب العالي خالل تطوير

، (5)الجدول  معيدًا عالياً  122عشرة جامعات و 2011والمعاىد العميا التي بمغ عددىا في عام  الجامعية

وذلك حتى يمكن أن يمد ىذا النوع من التعميم مخططات التحول االجتماعي واالقتصادي في ليبيا بما 

ومعاىد عميا وما يتبعيا من كميات جامعية  المؤسساتتحتاجو من القوى العاممة عالية التأىيل، وىذه 

ج يعمى تخر  هوبدأ التعميم العالي في ليبيا مرحمة جديدة ولم يقتصر دور البالد، كافة مناطق تتوزع في 

 المدرسيين والمعممين لمرحمة التعميم الثانوي، وتخريج الموظفين اإلداريين لمؤسسات الدولة اإلدارية والفنية

مؤىمة في مختمف فاءات ، بل ظيرت أىداف أخرى، وىي توفير ما تحتاجو التنمية الشاممة من كفقط

 ذيالسيما بعد تحول اقتصاديات الدولة من النشاط الزراعي التقميدي إلى النشاط الصناعي، المجاالت، ال

ترتب عميو تغير مسار التعميم العالي وأىدافو من تعميم نظري يعتمد عمى تطبيق التقنيات الحديثة، مما 

                                                 
56
.49-50،صاإلٍىٕله٠خاٌغبِؼ١خ،اٌلاه،انتًُٛخ فٙ حذٚخخ اتزبْبد،(1999)اٌمبكهػجلاٌمبكهػجلِؾّل-
57
،ث١وٚدٚاٌزٛى٠غ،ٚإٌشوٌٍلهاٍبداٌغبِؼ١خ،اٌّإٍَخ1ؽ،رذٚذ تًُٕ٘ نًذخم إطبر: انتزثٕ٘ انتخطٛظ،(1992)ِؾّلاٌؾبطػٍٟأؽّل-

.85ص
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شيدت مؤسسات ، لذا 58يصادارتباطًا بحاجات التنمية والتحول االجتماعي واالقت رإلى تعميم أكث ،عام

التعميم العالي تطورات في بنيتيا وأىدافيا وأغراضيا؛ نتيجة لمتغيرات التي يشيدىا العالم، باإلضافة إلى 

ف نيا حاليًا تمارس َمَيام أخرى تتمثل  ،أىدافيا التقميدية المتمثمة في التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع

مصمحة مؤسسات المجتمع المختمفة، مع توجو أكثر نحو البحوث في إنتاج المعرفة واالبتكارات ل

التطبيقية، بيدف تحقيق أنماط من التنمية االقتصادية واالجتماعية تتوافق مع احتياجات األقاليم الواقعة 

أيضًا  يمعُب دورًا بالغ األىمية في التنمية، وىو الجامعي،سيما ضمن دائرة نفوذىا، فالتعميم العالي ال

األساس إلنتاج الكفاءات، والتركيز عمى البحث والتطوير، مما ينعكس إيجابيًا عمى فرص التعميم  المصدر

والتعمم خاصة فيما يتصل باكتساب المعارف المتطورة، وبالتحديد التعميم والتعمم العالي، بذلك تكون التنمية 

لمعرفة وتوفر الموارد الالزمة الشاممة المتكاممة ىي أن يعيش اإلنسان حياة طويمة وصحية لمحصول عمى ا

 .59لمستوى معيشي الئق

 الخالصة

التعميم العالي في ليبيا وتطوره التاريخي، حيث مر التعميم العالي في  ىفي ىذا الفصل تم إلقاء الضوء عم

يجادل في أن ليبيا شيدت أحد  المختمفة كان ليا انعكاسات عمى كامل المجتمع، فمراحل تاريخية بليبيا 

 .الميمةالتنمية نة األخيرة اىتمامًا وتطورًا غير مسبوق بقطاع التعميم العالي باعتباره أحد قطاعات في اآلو 

أصبح من و كمما تطور المجتمع،  رسوخاتزداد وىي بين التعميم العالي والتنمية وطيدة عالقة فيناك 

الييئات  ىا، لذلك يجب عمال يمكن الفصل بينيم ةن التنمية والتعميم وجيان لعممو واحدإبدييي القول ال

من بجدية العمل و دولة، االىتمام أكثر بالتعميم العالي الوالمنظمات المتخصصة بقضايا التعميم والتنمية في 

 التنمية.   متطمبات مع بما يتوافقوبرامجو  وجل التخطيط السميم لمشروعاتأ

        
                                                 

58
ٚاٌضمبفخٌٍزوث١خا١ٌٍج١خاٌٛؽ١ٕخاٌٍغٕخِٕشٛهاد،1ؽ،ٔطًٕحبد إَزبساد: نٛجٛب فٙ انؼبنٙ انتؼهٛى يسٛزح،(2004)ٚآفوْٚاٌؾٛادػٍٟ-

.270-266،صؽواث١ٌٌٍج١ب،فٟاٌغبِؼٟاٌزله١ٌ٘٠ئخأػؼبءٚٔمبثخٚاٌؼٍَٛ
59
اٌزىٌٕٛٛعٟ،ٚاٌزط٠ٛوٚاٌجؾش،"اٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُكٚهاٌؼوث١خاٌجٍلاْفٟاٌّزملِخاٌّؼوفخٚاوزَبةاإلَٔب١ٔخاٌز١ّٕخ"،(2003)فوعبٟٔٔبكه-

.54،ص٠ٛ١ٔٛهن،11اٌجشو٠خاٌز١ّٕخكهاٍبدٍٍٍَخ
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 مؤسسات التعميم العالي بمنطقة األبيار وأىدافيا

 مقدمة 

سابق التعميم العالي والتنمية اإلقميمية في ليبيا، ويركز في ىذا الفصل عمى إعطاء اقشنا في الفصل الن

، باعتبارىا أولى منذ تأسيسيا حتى الوقت الحاضر ،عن جامعة بنغازي وتطورىاموجزة لمحة تاريخية 

يتضمن كما  منيا. بيار فرعٌ الجامعات في ليبيا من حيث النشأة والتأسيس، ولكون كمية اآلداب والعموم باأل

لنشأة مؤسسات التعميم العالي بمنطقة األبيار ومكوناتيا، التي تعتبر كميات ىذا الفصل تحمياًل وصفيًا 

 وأقسام فرعية تتبع من الناحية اإلدارية واألكاديمية جامعة بنغازي.

 نشأة جامعة بنغازي وتطورىا أوال: 

بعد حصول تحت اسم الجامعة الميبية تأسست حيث ليبيا، تعد جامعة بنغازي من أقدم الجامعات في 

بداية تأسيسيا  ، واتخذت الجامعة في1955يناير عام  15استقالىا بموجب مرسوم ممكي في  ىالبالد عم

 ىالقصر الممكي المعروف بقصر المنار بمدينة بنغازي مقرًا ليا. وكانت كمية اآلداب والتربية النواة األول

وتسعة موظفين فقط،  ،وستة أعضاء ىيئة تدريس ،طالباً  31تي بمغ عدد طالبيا آنذاك ال ،ليذه الجامعة

وجرى إنشاء كمية  1962، ثم كمية القانون في عام 1957ثم بعد ذلك أنشئت كمية االقتصاد في عام 

مقرىا الحالي بالمدينة  ىانتقمت الجامعة إل 1974/ 73عام الجامعي الوفي  1970الطب البشري في عام 

تغير اسميا من جامعة بنغازي إلي جامعة قاريونس ليعود  1976الجامعية في منطقة قاريونس، وفي عام 

وقد تطورت جامعة بنغازي  .2011فبراير في عام  17االسم مجددًا جامعة بنغازي بعد اندالع انتفاضة 

وتتبعيا عدة كميات  ،ىكتارًا تقريباً  460وأصبحت حاليًا مدينة جامعية متكاممة تبمغ مساحتيا حوالي 

بمغ عدد خريجي جامعة ، و خارج المدينة ىومراكز عممية داخل حدود مدينة بنغازي وفي مدن ومناطق أخر 

حوالي  2006وحتى عام  1959-1958بنغازي من جميع الكميات منذ أول دفعو تخرجت لمعام الجامعي 
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 .60صصاتيم العممية المختمفةخريج تم حصوليم عمى درجة الميسانس أو البكالوريوس في تخ 62,600

بيانات تمخيصيو عن الجامعة وكمياتيا وفروعيا وبقية متغيرات العممية التعميمية من  11ويتضمن الجدول 

 أقسام وأساتذة وموظفين وطالب.

 2012عن جامعة بنغازي لمعام  تمخيصيو: بيانات 11جدولال

 الطالب ظفينالمو  أعضاء ىيئة التدريس األقسام الفروع الكميات الجامعة

 82,000 5,800 3000 225 6 23 بنغازي

 في وضمانيا الجودة: تقرير ،(2012) والتدريبية التعميمية مؤسسات واعتماد جودة لضمان الوطني المركزالمصدر: 
 .10 ص ،طرابمس ،(والطموحات الواقع) الحكومية الميبية الجامعات

 
الموقع وفقًا لمبيانات المتوفرة عمى  كمية 20معة بنغازي وفي الوقت الحالي يبمغ عدد الكميات التابعة لجا

تتوزع داخل مدينة  ،كمية 13منيا  ، ( 26/3/2018 )بتاريخ www.uob.edu.lyلمجامعة الرسمي 

 بنغازي ىي:

 ( اليندسة         5( العموم      4( الحقوق      3 ( االقتصاد2اآلداب      (1

 ( طب األسنان10( الطب البشري 9 ( تقنية المعمومات8اإلعالم       (7( التربية   6   

 ( التمريض 13  ( الصحة العامة12( الصيدلة      11  

خارج  ىكميات تتبع من الناحية اإلدارية واألكاديمية جامعة بنغازي وتقع في مناطق أخر  7 باإلضافة إلى

 مدينة بنغازي ىي: 

( اآلداب والعموم، األبيار          4( اآلداب والعموم، الكفرة 3قمينس   ( التربية،2( الزراعة، سموق   1

 .اآلداب والعموم، المرج (7( اآلداب والعموم، الواحات  6      ( التربية، المرج5

 

 
                                                 

60
 ع ةح  ، م م   ،( لعمقة      ع  شر   ع مغرعف   فأ  رعا ) ع    أ ع  م  لالط ع    أ ع ة   م ملرم   ،(2009) ع لمر ممحم    أ عحم -

يار 
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، كما تمنح اهدرجتي الماجستير والدكتور  ىوتمنح جامعة بنغازي درجة الميسانس والبكالوريوس، باإلضافة إل

 .61ادات الفخرية في مجاالت العمم، والمعرفة، واآلداب والثقافة، والسياسة، والقانون، واالقتصادأيضًا الشي

، حيث بمغ عدد طالب 1978وفي مجال الدراسات العميا،  بدأت الجامعة برامج الماجستير في عام 

تير شيادة ماجس 820طالب وطالبة، وتم منح حوالي  1700حوالي  2012الدراسات العميا في عام 

 في مختمف التخصصات العممية. اهشيادات الدكتور  ىباإلضافة إل

  منطقة الدراسة )بمدية األبيار(مؤسسات التعميم العالي في ثانيا: 

تقع مؤسسات التعميم العالي بمنطقة الدراسة في شمال مدينة األبيار، وقد مرت ىذه المؤسسات بمراحل 

تكونت النواة  ةتي كانت فييا شعبية الحزام األخضر قائممختمفة في نشأتيا وتطورىا، ففي المرحمة ال

تحت إشراف جامعة قاريونس )جامعة بنغازي حاليًا(  2002األولي بتأسيس كمية اآلداب والعموم عام 

حساب شعبية  ىالمخصصات المالية عم أن تكونعمى  ،لقبول طمب إنشاء فرع ليا في مدينة األبيار

حت فرع ليا في مدينة األبيار، ومن أىم الصعوبات التي واجيت تطبيق ذلك فت ىوبالموافقة عم ،الحزام

إيجاد المقر المالئم لإلنشاء وكحل مؤقت فتح الفرع بمعيد التكوين والتدريب  أرض الواقع ىي ىالفكرة عم

ة التدريس بالفرع من ميزانية شعبية ئعمى أن تكون مرتبات العاممين وأعضاء ىي (1صورة الالميني )

 الحزام.

 

 

 

 

 

                                                 
-

61
ي 2، ص رغ ه  ق ر لرس، م م   مرشلرع  ،94 -93 ع م م أ ع   م    ق ر لرس  م م   مع    ع     
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 : المقر القديم لكمية اآلداب والعموم بمعيد التكوين والتدريب الميني بمدينة األبيار1صورة ال

 
 المصدر: أرشيف كمية اآلداب والعموم، األبيار

الذي كان عبارة عن جزء من معيد  ،ي البداية كانت اإلمكانيات متواضعة في مقر الكمية غير المالئموف

مكون من أربع قاعات دراسية ومكتب إداري واحد، وفي مرحمة الحقة وبعد  ،التكوين والتدريب الميني

من خالل توظيف  ،( أصبح لمكمية جياز إداري متكامل3وصورة  2االنتقال لمقر الكمية الجديد )صورة 

 .مجموعة من العناصر الوطنية الشابة بعقود عمل بالكمية مما ساىم في خمق فرص عمل جديدة بالمنطقة

: المدخل الرئيسي لمقر كمية اآلداب والعموم الحديث بمدينة األبيار2صورة ال

 
 المصدر: أرشيف كمية اآلداب والعموم، األبيار.    
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 : القاعات الدراسية بمقر كمية اآلداب والعموم بمدينة األبيار3صورة ال

 
 المصدر:  أرشيف كمية اآلداب والعموم، األبيار.

نشاء جامعة األقسام لتستقل عن إبشأن  2003( لسنة 19شعبية العامة رقم )قرار المجنة ال ىعم واستناداً 

وقد استعين ببعض الموظفين بأمانة التعميم وبعض األمانات األخرى لتسيير العمل  ،جامعة قاريونس

أن صدر قرار المجنة الشعبية العامة رقم  ىإل ىذا المنوال ىبالجامعة، واستمر العمل بجامعة األقسام، عم

)يعاد منو عمى أن  ىحيث نصت المادة األول ،بشأن إعادة تنظيم الجامعات في ليبيا 2004( لسنة 118)

 –ومقرىا بنغازي  –بموجب ىذا القرار تنظيم الجامعات في ليبيا وذلك عمى النحو التالي: جامعة قاريونس 

سيمت جامعة أذا القرار وبعد ى وتكون جامعتي أقسام شعبيتي الحزام األخضر والكفرة فرعين ليا...الخ(.

الستغاللو مقرًا  ،بمنطقة األبيار دور بارز وفعال في اإلسراع لتخصيص المقر المنشأ حديثاً بقاريونس 

لمكمية، ومجمس التخطيط الوطني بالشعبية المذين أخذا عمى عاتقيما ميمة تكممة المقر الذي كان عبارة 

ىذه كانت تمثل الوثبة األمامية  2006ديد في عام وباستالم الجامعة لممقر الج ،عن ىيكل خرساني فقط

كفتح أقسام جديدة بالكمية بعد أن كان القسم الواحد  ،العالية التي يسرت الكثير من الصعوبات فيما بعد

يحوي تخصصين أصبح لكل تخصص قسم خاص بو. والدليل عمى ذلك كمية العموم فرع األبيار التي 

 :ىي ىكمية تضم أقسام أخر الياضيات والفيزياء، اليوم أصبحت يضم تخصصي الر  واحداً  كانت قسماً 

 الفيزياء والرياضيات والحاسوب، 
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تم فتح قسم الكيمياء وقسم عمم النبات، وأصبحت كميررررة اآلداب تضررررم أقسررام: المغة  2015وفي عام 

ا يوجد بالكمية فروع لكميات كم العربية وآدابيا،  والمغة االنجميزية وآدابيا،  والجغرافيا،  وعمم النفس.

وكان التأكيد منذ تأسيس كمية اآلداب والعموم كمية القانون، و كمية االقتصاد،  فرعيالجامعة األم وىي 

من خالل  ،أن تكون التخصصات العممية مدروسة وممبية لسوق العمل بالمنطقة ىعم، والكميات األخرى

ة تدريس مؤىمين وذوي خبره ئاالستعانة بأعضاء ىي ىتوفير الكفاءات المطموبة، إلي جانب التركيز عم

، وتجدر اإلشارة إلى أن كمية اآلداب والعموم ىي الكمية الوحيدة التي تمتمك كيانًا خاصًا بيا وكفاية عالية

بمنطقة الدراسة يتضمن المباني والمرافق الالزمة لمعممية التعميمية، باإلضافة إلى األقسام الالزمة لمعممية 

داريًا كميتي االقتصاد والقانون بالجامعة اة، في حين أن كميتي االقتصاد والقانون الز اإلداري لتا تتبع عمميًا وا 

كيانا عمميًا أو إداريًا ضمن منطقة الدراسة. بناء عمى ذلك سيتم  ناألم بمدينة بنغازي، حيث ال تمتمكا

ن يتميزىا عن الكميتين األخريين، المتالتركيز بالدرجة األولى عمى كمية اآلداب والعموم لمخصوصية التي 

 .62سيتم اإلشارة إلييما بصورة مختصرة في الفقرات القادمة

 كمية اآلداب والعموم (1

كما أشرنا سابقا ف ن كمية اآلداب والعموم ىي التي تمتمك المباني والمرافق الالزمة لمعممية التعميمية 

 (.6( وىي تقع في شمال مدينة األبيار )الشكل 5لشكل ليا ىيكميتيا اإلدارية والعممية )ا  نالخاصة بيا، ف

، موظفاً  36 عددىم بمغ بالمنطقة والمالية واألمن التعميم قطاعات من العاممين بعض إلييا انتقل حيث

وسيتم إلقاء الضوء عمى تطور المتغيرات التعميمية المتمثمة في الطالب والخريجين والمعيدين وأعضاء 

 ن بصورة تفصيمية حسب اآلتي.ىيئة التدريس والعاممي
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 : الييكمية اإلدارية والعممية لكمية اآلداب5 شكلال

 
 اآلداب والعموم بمدينة األبيار موقع كمية: 6الشكل 

                
: 2007–1973 لفترةا خالل األبيار مدينة في السكان وتوزيع تركيب في وأثره السكاني النمو" ،( 2009) لزايديا مختار السالم عبد :المصدر

 .9، صقاريونس ةجامع كمية اآلداب، الجغرافيا، قسم منشورة، غير ماجستير رسالة ،"السكان جغرافية في دراسة

 تطور عدد الطالب (أ 

 ىإل 2002/2003تطور عدد الطالب بكمية اآلداب والعموم / األبيار خالل الفترة من العام الجامعي 

( الذي يوضح تطور الطالب في كمية اآلداب 12الجدول ) (، من خالل2013-2012جامعي )العام ال

طور من ت(، يتضح أن عدد الطالب المقبولين بالكمية 2013 -2002والعموم / األبيار خالل الفترة )

 ق    عآل ع  لع   لم
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( 2012 -2013أن وصل في العام الجامعي ) ى(، إل2002 -2003من العام الجامعي ) اً طالب 356

الزيادة في أعداد خريجي  ىإعداد المسجمين بالكمية يعود إلطالبًا. ىذا التطور في  2,016حوالي 

االنخراط في التعميم العالي  ىفضاًل عن الزيادة في القدرة االستيعابية لمكمية، وكذلك اإلقبال عم ،الثانويات

 ه الكمية القريبة منذتسجيل بناتيم بي ىمن قبل اإلناث نتيجة موافقة أولياء األمور القاطنين بالمنطقة عم

محل سكناىم. كما نالحظ حدوث تذبذب في عدد المسجمين بالكمية في السنوات األخيرة، ففي العام 

 10/2011طالبًا،  ولم تتوفر بيانات عن السنة الالحقة  1296بمغ عدد المسجمين   09/2010الجامعي 

وعودة  11/2012 فبراير، وبعد استئناف الدراسة في العام 17نتيجة توقف الدراسة بعد اندالع انتفاضو 

، وبعد استقرار األوضاع وانتظام العممية التعميمية تضاعف البط 1403الطالب بمغ عدد المسجمين 

 .12/2013في العام وطالبة طالبًا  2016 ىالعدد ليصل إل

 (2013-2002تطور الطالب المسجمين بكمية اآلداب والعموم ) :12الجدول
 ناث نسبة اإل  المجموع اإلناث الذكور  السنة
02/2003 58 298 356 83.7 
03/2004 193 901 1094 82.4 
04/2005 200 524 724 72.4 
05/2006 130 620 750 82.7 
06/2007 136 672 808 83.2 
07/2008 180 692 872 79.4 
08/2009 245 700 945 74.1 
09/2010 431 865 1296 66.7 
10/2011 * * * * 
11/2012 471 932 1403 66.4 
12/2013 896 1120 2016 55.6 

 المصدر: من واقع سجالت قسم الدراسة واالمتحانات بكمية اآلداب والعموم/ األبيار .
 .2011فبراير سنة  17*ال تتوفر بيانات لتوقف الدراسة بسبب أحداث انتفاضة 
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 تطور عدد الخريجين  (ب 

معام لالدراسة حيث بمغ عدد الخريجين تطور عدد الخريجين خالل فترة  يتضح( 13من خالل الجدول )

في العام الجامعي  خريجاً  998أن وصل  ىتزايد إل ،خريجاً  206( حوالي 2006-2005الجامعي )

قبال اجتماعي كبير إ ى، وىذه الزيادة تدل عمًا وطالبةطالب 480 قدره بمتوسط سنوي 2013-2014

خذ ألىذه الزيادة يجب ا ىد الخريجين، وبناًء عمالي ىذه الزيادة في عد ىدأمما  ،لاللتحاق بيذه المؤسسة

ن الدولة أالمجتمع ب ىفرص عمل، والنظرة العامة لد ىلإىؤالء الخريجين يحتاجون  أنّ  بعين االعتبار

ر يتوف ىتوفير فرص عمل لمخريجين، باعتقادنا بأن الدولة في الوقت الحالي غير قادرة عم عنولة ؤ مس

 الىتمام بالقطاع الخاص. ا ، لذلك يجبالعدد من الخريجين االعمل ليذ

 (2014-2005العموم ) اآلدابتطور عدد الخريجين بكمية  :13الجدول
 الخريجين السنوات

05 /2006 206 
06/2007 224 
07/2008 236 
08/2009 314 
09/2010 611 
10/2011* - 
11/2012 812 
12/2013 925 
13/2014 998 

 4326 مجموع
 والعموم / األبيار. اآلدابلخريجين لكمية المصدر: قسم ا

 فبراير. 17*ال تتوفر بيانات لتوقف الدراسة بسبب أحداث انتفاضة 
 تطور عدد المعيدين  (ج 

معيدًا في العام  16عددىم  كانن أ نالحظ أن عدد المعيدين في زيادة مستمرة فبعد 7من خالل الشكل 
. حيث تضاعف العدد 2012/2013الجامعي  عامالفي معيدا  86إلى ، تطور 2005/2006الجامعي 

، وىذه التطور 2012/2013 الجامعي العامالى  2005/2006 الجامعي العامأكثر من خمس مرات منذ 
ربما يدل عمى أن ىناك إقبال كبير عمى الدراسة في الكمية من ناحية وتوفير فرص عمل من ناحية 

 .ىأخر 
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 (2013 -2005والعموم ) باآلدا: تطور عدد المعيدين في كمية 7 الشكل

 
 .5 المصدر: الممحق

 
 تطور عدد أعضاء ىيئة التدريس  (د 

 تزايد قد ىمعدد بأن يالحظ ،التدريس ىيئة أعضاء عدد تطور يوضح الذي 14 الجدول إلي بالنظر 

 سنة تدريس ىيئة عضو 173 وصل أن ىإل 2002 سنة تدريس ىيئة عضو 18 من الدراسة فترة خالل

، 2013الي  2002د أعضاء ىيئة التدريس تضاعف أكثر من ست مرات منذ عام ، نجد أن عد2013

زيادة عدد  ىلإ ىقسام جديدة في الكمية مما أدأربما يرجع السبب الى زيادة الطالب في الكمية، وأيضًا فتح 

 .من ناحية توفير فرص العمل يجابيّ إأعضاء ىيئة التدريس، ىذه الزيادة تشير إلى أن لمكمية دور 
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 (2002/2013والعموم ) اآلدابتطور عدد أعضاء ىيئة التدريس بكمية  :14الجدول 
 اإلجمالي ونالمتعاون ونلقار ا السنة

02/2003 3 15 18 
03/2004 5 13 18 
04/2005 17 10 27 
05/2006 29 9 38 
06/2007 31 23 54 
07/2008 49 29 78 
08/2009 65 29 94 
09/2010 97 29 126 
10/2011* - - - 
11/2012 105 68 173 
12/2013 105 68 173 

 والعموم/ األبيار. اآلدابمن واقع سجالت وحدة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والمعيدين بكمية  المصدر:

 فبراير 17* ال تتوفر بيانات لتوقف الدراسة بعد انتفاضة 

 تطور عدد العاممين  (ه 

من الذكور واإلناث  بكمية اآلداب  اإلداريينعداد الموظفين ( الزيادة الواضحة في أ15يتبين من الجدول )

من الذكور،  اً موظف14( 02/2003في عام ) المصنفينوالعموم األبيار، حيث كان عدد الموظفين من فئة 

 71 إلى (12/2013في عام ) المصنفينوصل عدد الموظفين من فئة  إلى أنناث، اإلمن  اً موظف 11

 ناث.اإلمن  افموظ 46من الذكور،  اً موظف

 26و من الذكور، موظفين 10فقد كان ( 02/2003ن في عام )يأما عدد الموظفين من فئة غير المصنف

من  اً موظف 44و من الذكور، اً موظف 25 إلى (12/2013في عام ) ىموصل عددو ناث، اإلمن  اً موظف

 ناث.اإل
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 (02/2013تطور عدد العاممين بكمية اآلداب والعموم ): 15الجدول 

 السنوات
 المصنفينغير  مصنفونال

 اإلجمالي
 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

02/2003 14 11 25 10 26 36 61 
03/2004 14 12 26 10 26 36 62 
04/2005 15 12 27 13 27 40 67 
05/2006 18 12 30 15 29 44 74 
06/2007 22 18 40 17 31 48 88 
07/2008 34 20 54 17 36 53 107 
08/2009 39 22 61 19 39 58 119 
09 /2010 42 23 65 21 44 65 130 
10/2011 - - - - - - - 
11/2012 64 33 97 21 44 65 162 
12/2013 71 46 117 25 44 69 186 

 المصدر: من وقع مكتب شؤون الموظفين بكمية اآلداب والعموم/ األبيار.
( 02/2003ن في عام )يفئة المصنففقد كان عدد جامعي الحرس الأما ما يتعمق بأعداد العاممين ضمن 

فقد كان ن يأما فئة غير المصنف ،(12/2013في عام )شخصًا  76ووصل العدد إلى ، ستة أشخاص

ن في عام ي، ووصل عدد الحرس الجامعي من فئة غير المصنفاً موظف 21( 02/2003في عام )عددىم 

 .اً موظف 102 إلى (12/2013)

 (02/2013) بكمية اآلداب والعموم عدد الحرس الجامعي رتطو : 16 الجدول
 مجموع نينفمصالغير  مصنفونال السنوات

02/2003 6 21 27 
03/2004 20 32 52 
04/2005 26 39 65 
05/2006 32 47 79 
06/2007 37 56 93 
07/2008 39 69 108 
08/2009 42 75 117 
09 /2010 49 81 130 
10/2011 - - - 
11/2012 54 97 151 
12/2013 67 102 169 

 المصدر: من واقع مكتب شؤون الموظفين بكمية اآلداب والعموم /األبيار.
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ية التعميمية بكمية اآلداب والعموم، يتبين حدوث تطورات ايجابية عمممن خالل التحميل السابق لمتغيرات ال

، مع زيادة الحاجة إلى أعضاء ىيئة من خالل الزيادة في أعداد الطالب والخريجين والمعيدين والعاممين

قسام العممية، وزيادة عدد الممتحقين بيا، وفي اعتقادنا أن ىذه ألالتدريس المتعاونين نتيجة التوسع في ا

 اقتصادية واجتماعية ايجابية عمى منطقة الدراسة. الزيادة الممحوظة كان ليا آثارٌ 

 الحقوقمية ك (2

الكمية سيتم ب يجاز، نظرًا لعدم وجود جسم إداري يختص بتسيير وكما سبقت اإلشارة ف ن الحديث عن ىذه 

 الحقوقكمية  تتبعوىي  2002في سنة  الحقوقكمية اإلجراءات اإلدارية والعممية الخاصة بيا. تأسست 

وقد تطور عدد  تم من خالليا.تتيا اإلدارية واألكاديمية اجراءإبمدينة بنغازي، حيث كل بالجامعة األم 

 ، ولعل ىذا2013طالبا في عام  461إلى  2002طالبا في عام  93مين بيذه الكمية من الطالب المسج

فضاًل عن الزيادة في  ،الزيادة في أعداد خريجي الثانويات ىعداد المسجمين بالكمية يعود إلأالتطور في 

 2005عام  أما عن الخريجين بيذه الكمية فقد زاد عددىم من سبعة طالب فيالقدرة االستيعابية لمكمية. 

خريجًا.  214خريجًا، وقد بمغ إجمالي عدد الخريجين بيذه الكمية  87إلى  2013إلى أن وصل في عام 

 21ن ويمن القار  12قد تزايد خالل فترة الدراسة من ف، حقوقتطور أعضاء ىيئة التدريس بكمية الأما عن 

من 172و ينالقار  عضو ىيئة تدريس من 67عددىم أن وصل  ى، إل2002ن لسنة ونيمن المتعا

ناث فكان عددىن اثنتين من أعضاء ىيئة اإلأما أعضاء ىيئة التدريس من  .2013ن سنة يالمتعاون

من أعضاء ىيئة التدريس،  2002في سنة  ينن وأربعة من أعضاء ىيئة التدريس القار يالتدريس المتعاون

، بتاريخ القانون يةكم مسجل)نيمن المتعاون اً عضو  29وين، من القار  اً عضو  37إلي أن وصل 

في التحاق طالب منطقة الدراسة  اً ليا دور  من أن كمية الحقوق مجرد قسم إال أنّ  مبالرغ .(5/1/2014

، 2013الي  2002ن عدد في المسجمين في الكمية قد تضاعف مرتين من عام أبيذه الكمية، كما نالحظ 

التطور في عدد الطالب المسجمين كما تزايد عدد الخريجين، وأيضًا أعضاء ىيئة التدريس، وىذا 
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 اً عدم استقالليا إال أن ليا دور  من رغمبالعمى أن ىذه الكمية  والخريجين وأعضاء ىيئة تدريس، يدلّ 

 .اً ايجابي

 كمية االقتصاد (3

جراءات العممية التعميمية إر وكذلك الحال فيما يتعمق بيذه الكمية فيي ال تمتمك جسمًا إداريًا وعمميًا يسيّ 

جراءات من خالل كمية االقتصاد بالجامعة األم بمدينة بنغازي، لذا سيتم إلحيث تتم كل ىذه ا داخميا،

 بيا، ويوجد 2002في سنة  تأسست كمية االقتصاد أيضاً تناول المتغيرات التعميمية بيا بشكل مختصر. 

دارة  ن ىما:اقسم (، 2013 -2003عمال. تطور الطالب في كمية االقتصاد خالل الفترة )ألاالمحاسبة وا 

(، وصل في 2004 -2003العام الجامعي ) فيطالبًا  49يتضح أن عدد الطالب المقبولين بالكمية من 

 ىعداد المسجمين بالكمية يعود إلأطالبًا. ىذا التطور في  844 الى (2012 -2013العام الجامعي )

ابية لمكمية. كما نالحظ حدوث الزيادة في أعداد خريجي الثانويات فضاًل عن الزيادة في القدرة االستيع

بمغ عدد   09/2010تذبذب في عدد المسجمين بالكمية في السنوات األخيرة، ففي العام الجامعي 

نتيجة توقف الدراسة بعد اندالع  10/2011طالبًا، ولم تتوفر بيانات عن السنة الالحقة  488المسجمين 

 675وعودة الطالب بمغ عدد المسجمين  11/2012فبراير، وبعد استئناف الدراسة في العام  17 انتفاضة

 طالباً  844 إلي ، وبعد استقرار األوضاع في البالد وانتظام العممية التعميمية زاد العدد ليصلًا وطالبةطالب

إلي  2006أما عن عدد الخريجين بكمية االقتصاد خالل الفترة  الممتدة من  .12/2013في العام  وطالبة

( بمغ عدد 07/2008وفي عام ) ،وطالبة طالباً  63من الكمية كان عددىا  ىاألولالدفعة أن ، حيث 2013

في و خريجًا،  20( بمغ عدد الطالب الخريجين 08/2009خريجًا، وبعد ذلك في عام ) 17الخريجين إلي 

 34وصل عدد الخريجين  11/2012في و خريجًا،  15 إلى ( تراجع عدد الخريجين09/2010عام )

  .63خريجاً  62 إلي ليصل (12/2013ددىم في العام )خريجًا، وتضاعف ع

 

                                                 
63
.7/1/2014  ة ر خ مرشلرل، غ ر    ر    رغ ه ، م م   عمقة   ، ق      م مام -
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 منطقة الدراسةمؤسسات التعميم العالي في إلى نظرة مستقبميو ثالثًا: 

مؤسسات التعميم العالي في الوقت الراىن أكبر النشاطات الخدمية في العديد  كما تمت اإلشارة سابقًا، تعدّ 

ستكون مؤسسات التعميم ينطبق عمى منطقة الدراسة، حيث وفي اعتقادنا أن الشيء نفسو العالم،  أقاليممن 

توجد ثالث مؤسسات ، فقد تبين من التحميل السابق أنو عن ذي قبل وتنوعاأكثر تطورًا المنطقة العالي في 

مستقمة وىي كمية اآلداب والعموم، أما كميتي الحقوق واالقتصاد شبو منين  تعتبر  ةواحد، لمتعميم العالي

من الناحيتين اإلدارية واألكاديمية،  ،بمدينة بنغازي بالجامعة األميتي االقتصاد والحقوق كم انعتتبفيي 

أقسام وتخصصات جديدة،  في السنوات القميمة القادمة كما سيتم إنشاء مستقمتين أن تكون الكميتين ونعتقد

لكتب تتضمن العديد من اأكبر  باإلضافة إلى توفر مكتبةالحالي أكثر اتساعًا،  ىوأن يكون المقر أو المبن

حيث  ،المطموب ىن المعامل في الوقت الحاضر ليست في المستو أل ،توفير معامل جيدة والمراجع، وأيضاً 

الطالب والمجتمع المحمي  ىمما يعود بالفائدة عم ،ً من المتوقع أن تكون ىذه المؤسسات أكثر تطورا

 ىنما ليا أدوار أخر إوفير التعميم العالي فقط، ن مؤسسات التعميم العالي بدورىا ليس مجرد تإ .بالمنطقة

في توفير مصادر دخل، التي بدورىا  اً كبير  اً ليا دور  أن كالدور االجتماعي واالقتصادي والثقافي، كما

األفراد عمى سبيل المثال من ىذه المشاريع المقاىي  ليؤالءة يتحسين األحوال المعيش ىانعكست عم

دات، وفي المستقبل سوف يتطور ىذه النوع من المشاريع مع تطور والمطاعم ومحالت تصوير المستن

 اً ميم اً دور  اكون لييبيار في المستقبل سألن مؤسسات التعميم العالي في مدينة اإمؤسسات التعميم العالي. 

قميميا من جميع النواحي أكاديميًا واقتصاديًا واجتماعًيا وثقافيًا.الوفعال ب ن أوحيث  نيوض بيده المدينة وا 

أغمب الدراسات الجغرافية التطبيقية الحديثة ينبغي أن تتضمن جوانب تنبؤيو بما سيكون عميو الحال في 

الفترات المستقبمية لمحالة قيد الدراسة، األمر الذي يدفعنا إلى محاولة التنبؤ بأعداد طالب المرحمتين 

 ىناك زيادة أو نقصان تجاه العام، وىلالثانوية والجامعية في السنوات القادمة من خالل تطبيق معادلة اال

الحاصمين عمى ( الذي يوضح تطور عدد الطالب 17من خالل الجدول ) في أعداد ىؤالء الطالب.
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وطالبة،  طالباً  (456) 2000في عام  ىمحيث بمغ عدد شيادة إتمام مرحمة التعميم الثانوي بمنطقة الدراسة

 .2016عام الفي وطالبة  طالباً  (1354) ىإل عددالثم تطور 

 األبيارب بمديةطالب الثانوية في  :17الجدول
 المجموع الكمي  األناث  الذكور  السنوات
2000 156 300 456 
2005 217 407 624 
2010 307 454 761 
2015 441 658 1099 
2016 650 704 1354 

 .20/3/2017المصدر : مكتب التقويم والقياس األبيار بتاريخ 

 األبٌار الثانوٌة لطالب العام االتجاه :8لشك            

 
  .17 الجدول: المصدر

 
 طالبٍ  255 يسير باتجاه زيادة سنوية تبمغ الثانوية( يتبين أن خط االتجاه العام لطالب 8من الشكل )

طالبًا وطالبة في  3,649إلى الطالب سيصل  ليؤالءأن العدد اإلجمالي  ىوطالبة، وتشير التوقعات إل

 .2025عام 
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تطور عدد طالب كمية اآلداب والعموماالتجاه العام ل :9شكل

 
 12المصدر: الجدول 

 
طالبًا      613قدرىا سنوية زيادة باتجاه يسير الكمية لطالب العام االتجاه خط أن يتبين( 9) الشكل من

 عام في ًا وطالبةطالب 3000 سيصل الطالب ليؤالء اإلجمالي العدد أن ىإل التوقعات وتشير طالبة،و 

2025.   

 طالبراً  356، 02/2003فري عرام  فقرد بمرغ( 12ما طالب المرحمة الجامعية كما ىو موضح في الجدول )أ

وطالبة. وىرذه الزيرادة  طالباً  2016 إلى 12/2013وصل عددىم في أن وطالبة، تطور عدد الطالب الي 

التعميم، ولذلك يجب  ىاجتماعي كبير عمإقبال أن ىناك  ىفي عدد الطالب ) الثانوية والجامعية ( يدل عم

من أجل توفير  ،الجيات المختصة مراعاة مطالب األجيال القادمة، وىذا ما يعرف بالتنمية المستدامة ىعم

 .تووتنمي بذلك يسيم التعميم مساىمة فعالة في تطوير المجتمع ،متطمبات األجيال القادمة
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 الخالصة

، منرذ تأسيسريا حتري سرنة وأىردافيا الدراسرة بمنطقة العالي التعميم ساتؤستطور م ناقشنا في الفصل الحالي

، أيضًا معرفة تطور عردد الطرالب المسرجمين والخرريجين والمعيردين وأعضراء ىيئرة التردريس القرارين 2013

يجابيررة واضررحة فرري كررل إوالمتعرراونين والعرراممين. حيررث يتبررين مررن خررالل التحميررل السررابق حرردوث تطررورات 

حيرث زاد عردد الطرالب المسرجمين فري كرل الكميرات المختمفرة حيرث بمرغ عرددىم فري ، العالقة المتغيرات ذات

 12/2013طالبرا وطالبرة، ووصرل العردد فري العرام  356، 02/2003سنة األساس خرالل العرام الجرامعي 

خريجررًا، أمررا العرراممون  4751طالبررا وطالبررة. أمررا مررا يتعمررق بررالخريجين فبمررغ إجمررالي عررددىم  3321إلررى 

. ومرن خرالل تطبيرق ،420، وأعضاء ىيئة التردريس والمعيردون بمرغ إجمرالي عرددىم 355مالي عددىم ف ج

معادلررة خررط االتجرراه العررام تبررين حرردوث زيررادة واضررحة فرري عرردد الطررالب فرري المرررحمتين الثانويررة والجامعيررة، 

عممية جديدة، مما يؤكد ضرورة االىتمام بتطوير التخصصات العممية وتحديثيا من خالل استحداث أقسام 

لتمبيرررة احتياجرررات المنطقرررة مرررن ىرررذه الخدمرررة األساسرررية، وفررري الفصرررل الترررالي سررريتم تحميرررل بيانرررات الدراسرررة 

الميدانيررة الترري اشررتممت عمررى عرردة جوانررب منيررا: الخصررائص االجتماعيررة واالقتصررادية، والخبرررات التعميميررة 

العمميرررة التعميميرررة والتدريبيرررة بيرررذه المكتسررربة، وكيفيرررة وصرررول الطرررالب إلررري المؤسسرررة التعميميرررة، وطبيعرررة 

 المؤسسة، وفرص الحصول عمى عمل عقب التخرج من وجية نظر الطالب. 
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 الطالب في منطقة الدراسة آلراءتحميل بيانات الدراسة الميدانية 

 مقدمة

ولى جرى في الفصل السابق مناقشة تطور مؤسسات التعميم العالي في منطقة الدراسة، منذ بداياتيا األ

مناقشة وتحميل البيانات والمعمومات التي تم الحصول عمييا في ىذا الفصل  سيتمو . 2013وحتى العام 

جريت عمى طالب المراحل األخيرة بكمية اآلداب والعموم بمنطقة أولى التي ألمن خالل الدراسة الميدانية ا

كمية بيدف الحصول عمى البيانات الدراسة. وقد تم تطبيق استمارة االستبيان عمى عينة من طالب ىذه ال

. ويتضمن ىذا الفصل األول( ينظر إلى)لممزيد من المعمومات والمعمومات ذات العالقة بموضوع الدراسة 

الفصل تحميل بيانات تتعمق بالخصائص االجتماعية واالقتصادية لمطالب وخمفيتيم التعميمية، والموقع 

لتدريبية، ووجية نظر الطالب نحو فرص العمل المتاحة وسيولة الوصول ومستوى البرامج التعميمية وا

  Internal Efficiencyعقب تخرجيم. وتساعد ىذه البيانات وتحميميا في التعرف عمى الكفاءة الداخمية

لممؤسسة التعميمية، التي تمثل النظرة إلى المؤسسة من الداخل حسب وجية نظر المنتفعين من خدماتيا 

 وىم طالب المؤسسة.

 الخصائص االقتصادية واالجتماعية :أوال

في ىذا الجزء تم التعرف عمى الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممشاركين في الدراسة، التي تتضمن 

ناث( ومحل الميالد ونوع السكن، ومناطق  تحميل بيانات تتعمق بفئات أعمار الطالب ونوعيم )ذكور وا 

لموالدين ومستوى دخل األسرة، والدافع من وراء التحاق قدوم الطالب، وحجم األسرة والمستوى التعميمي 

-21 بين ما الفئة ىي األعمار فئات في نسبة ىعمأ أن ،18 الجدول من يتضحل الطالب بيذه المؤسسة.

 أو الرابعة السنة في الطالب لعمر الطبيعي ىالمستو  نأ العمم مع تقريباً % 60 بمغت والتي سنة، 24

 األعمار وىم الفئات بين نسبة اقل وىي% 13.6 نسبتيم الذين الطالب أما .24 -21 الفئة ىو األخيرة

 بالعمر ليس نوأ رغم ،%26.8 ونسبتيم سنة 25 من أكثر أعمارىم الذين والطالب سنة، 20 من أقل
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 بعد الدراسة الرسوب، ومواصمة تكرار :التي من أبرزىا ألسبابل يرجع ولعل ذلك الرابعة لمسنة االفتراضي

 السابق التخصصية الثانويات التخصص الدراسي، وأخيرا نظام معينة، وتعدد مرات تغيير لفترة االنقطاع

  .سنوات أربع فيو الدراسة مدة تبمغ الذي

 : فئات أعمار الطالب18الجدول 
 النسبة العدد السنوات

< 20 36 13.6 
21 – 24 158 59.6 
> 25 71 26.8 

 100.0 265 المجموع
   

االبيار حيث تصل نسبتيم مدينة مواليد  ىم مننسبة  ىنجد أن أعمبمحل ميالد المشاركين فما يتعمق أما 

ن الكمية توجد في مكان ميالدىم، وبعد ذلك مواليد مدينة بنغازي وتصل أل%، وىو أمر طبيعي 47.6

ة المرج تغير إقامة األسرة من بنغازي إلي االبيار، بعد ذلك مدين ى% ويرجع السبب ربما إل31.3نسبتيم 

تتفوق ن نسبة اإلناث أيتضح فيتعمق بالنوع ما ما أ. ربما لنفس السبب السابق%، 21.1نسبتيم وتبمغ 

الظروف االقتصادية واالجتماعية التي  ى%، وربما يعود ذلك إل80نسبة الذكور حيث تصل نسبتين  عمى

إتماميم ليا. ويرجع السبب االلتحاق بسوق العمل وترك الدراسة مبكرًا قبل  ىتجبر بعض الذكور عمقد 

 (وجود ىذه المؤسسة )كمية اآلداب والعموم ىأيضا في ارتفاع نسبة التحاق اإلناث بالتعميم الجامعي إل

نظرا لعدم وجود مؤسسة لمتعميم العالي بمنطقة الدراسة في السابق، األمر الذي بالقرب من محل إقامتين 

. كما بمؤسسات تعميمية بعيدة عن محل إقامتيماق بناتيم التح ممانعة معظم أولياء األمور في يدعو إلى

يتضح أما ما يتعمق بنوع السكن ف .ىخر أوجد جنسيات يىم من الجنسية الميبية أي ال  العينةفراد أأن جميع 

% 54.3الذين سكنيم من نوع المنزل العادي، حيث كانت نسبتيم ىم نسبة  أعمىن ، أ19 من الجدول

القروض السكنية التي أسيمت في اتساع النمو العمراني في منطقة  توفرك إلي ربما يرجع السبب في ذل
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ن بالمزارع فنسبتيم و %، وأما القاطن28.3نسبتيم فتبمغ الطالب الذين نوع سكنيم شقة أما ،  64الدراسة

 % فقط.6.1%، وأما الطالب الذين نوع سكنيم دارة نسبتيم 11.3

 : نوع السكن   19جدولال                                  
 النسبة العدد نوع السكن
 54.3 144 منزل عادى

 28.3 75 شقة
 11.3 30 سكن بمزرعة
 6.1 16 دارة )فيال(

 100.0 265 مجموع
أقل من سبعة أشخاص تصل نسبتيم البالغ عددىم ن عدد أفراد األسرة أيتضح  20 وبالنظر إلي الجدول

إلى تطور الوعي الثقافي لمسكان بين الفئات، لعل ذلك يرجع  األكبر% وتعد ىذه النسبة 73.6إلي 

لى أثر م األسرة، يتنظبالمنطقة لموضوع  في تغير أفكار بعض سكان منطقة الذي أسيم التعميم العالي وا 

فقد  12-7يبمغ عدد أفرادىا سر أنسبة المنتمين إلي  أما، التي تنتمي غالبيتيا إلى المناطق الريفية الدراسة

النسبة أما %، 4.9( وبمغت نسبتيا 18-13) المنتمية إلى العددفئة الوبعد ذلك  ،%18.9سبتيم كانت ن

ارتفاع حجم األسرة في النسبتين يرجع  لعل. % فقط2.6حيث تشكل  فردا 18يي الفئة األكثر من فاألقل 

، د أفراد األسرةالمجتمعات الريفية التي تتميز بارتفاع عد ىلكون أغمب سكان منطقة الدراسة ينتمون إل

 فقط بمغ متوسط حجم األسرة الميبية ستة أفراد 2006عممًا بأنو وفقا لنتائج التعداد العام لمسكان لعام 

 .(25ص ،2008)الييئة العامة لممعمومات، 

 : عدد إفراد األسرة20الجدول 
 النسبة العدد فئاتال

 73.6 195 7اقل من 
7-12 50 18.9 
13-18 13 4.9 

 2.6 7 18أكثر من 
 100.0 265 المجموع

                                                 
64
ا٢كاة،و١ٍخاٌغغواف١ب،لَُ،ث١بٔبدغ١وِٕشٛهحِبعَز١وهٍبٌخ،"األث١بهِل٠ٕخفٟاٌؾؼوٞإٌّٛ"،(2004)إٌجٟػط١خػجلفبؽّخ-

.52،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخ
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إقبال األبناء عمى التعميم الجامعي،  ىالتعميمي لموالدين مقياسًا أو مؤشرًا ىامًا عمى مد ىيعتبر المستو 
نسبة ىي لمحاصمين عمى التعميم  ىالتعميمي لموالدين، حيث نجد أن أعم ىالمستو  10ويبين الشكل 

رجع إلى عدم توفر مؤسسات التعميم العالي في % لألميات، ولعل ذلك ي42% و38المتوسط بنسبة 
منطقة الدراسة في الفترات السابقة، حيث كانت الفرص التعميمية المتاحة ىي في التعميم الثانوي والمعاىد 
المتوسطة، باإلضافة إلى عامل الزواج المبكر لإلناث وتوفر فرص التوظيف لمحاصمين عمى مؤىالت 

سب الحاصمين عمى شيادات التعميم األساسي والعالي بين أولياء أمور التعميم المتوسط. في حين تقل ن
 الطالب المشاركين في الدراسة الميدانية.

: يوضح المستوي التعميمي لموالدين10الشكل

       
 1-6ممحقالالمصدر: 

 ىأدن نأ 11 الشكل من فيتضح الميدانية الدراسة في المشاركين الطالب بين الدخل بمستوى يتعمق ما أما

 الطالب من عدد عمى تحصل الدخل أن رغم فقط،% 7.2 ونسبتيم دينار 500 من قلأ ىو دخل فئة

% 70.6 نسبة ىأعم أما بيم، الخاصة اليومية االحتياجات يمبي وال ضعيف دخل ف نو ،%7.2 بنسبة

 ينيتب كما%. 22.2 نسبتيم دينار 1000 من وأكثر دينار، 1000 إلي 500 دخميم من إجمالي الذين

 تبمغ حيث الدراسة، تكاليف دفع في أمورىم أولياء عمى يعتمدون لمطالب العظمي الغالبية أن البيانات من

 المنحة لقمة إما يرجع ذلك ولعل ،%87.2 األمر ولي بدفعيا يقوم الدراسة رسوم بأن أفاد من نسبة

 قسم منسق لمسيد فوفقا شير، كل في تصرف وال اً دينار  90 مقدارىاالتي  الكمية ليم تمنحيا التي الدراسية

 قسم رئيس مع مقابمة) 31/12/2013 بتاريخ كانت لمطالب صرفت منحة آخر ف ن الطالب شؤون
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 رسوم  دفع في أنفسيم عمى يعتمدون لمطالب الذين بالنسبة أما ،(1/2016/ 18 بتاريخ الطالب، شؤون

 فيما أما .الدراسة مواصمة جانب لىإ مينة لمزاولتيم يرجع ذلك ولعل فقط،% 12.8 فنسبتيم الدراسة

 يرجع ذلك بأن المشاركين الطالب كل أفاد فقد المؤسسة بيذه االلتحاق وراء من الرئيسي بالدافع يختص

 .الدراسة مواصمة في الذاتية رغبتيم إلى

 : إجمالي دخل األسرة 11الشكل

 
 .2-6المصدر: الممحق

 

 ثانيا: الخمفية التعميمية 

تمقوا تعميميم بمدارس التعميم الثانوي العام حيث  البلدراسة الميدانية أن جميع الطيتضح من بيانات ا

رس خاصة لمتعميم الثانوي في منطقة ا، ويرجع السبب لعدم وجود مد(21)الجدول %100كانت نسبتيم 

ي الخاص في الفترات السابقة، حيث تبين من خالل الدراسة الميدانية وجود مدرستين لمتعميم الثانو  الدراسة

  .في مدينة األبيار مع انعدام وجود مثل ىذه المدراس في المناطق والبمدات األخرى

 

 

 

 

 منخفض
7% 

 متوسط
71% 

 مرتفع
22% 
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 : اسم المدرسة ومكانيا 21الجدول
 المدارس الثانوية بمدينة األبيار

 مكان المدرسة النسبة العدد اسم المدرسة
 نوع المدرسة

 مختمطة إناث ذكور
 √   بياراأل 29.5 77 ناو ميقأالشييد حسن 

  √  األبيار 22.6 60 الشييد محمد موسي
     األبيار 8.6 23 المجد

  √  األبيار 4.9 13 النير الصناعي
     األبيار 3.3 9 القرآنية
 68.9 نسبة  المدارس الثانوية بمدينة األبيار 182 المجموع

 المدارس الثانوية خارج مدينة األبيار
     لرجمةا 10.9 29 الشييد خميفة صالح

     قبر جيرة 7.1 19 جيرة الثانوية
     المميطانية 6.4 17 الشييد عبد الفتاح فرحات
     سيدي مييوس 4.1 11 المجاىد عبد الحميد العبار

     أبو مريم 2.6 7 الرابطة
 31.1 نسبة المدارس الثانوية خارج مدينة األبيار 83 المجموع

 

مدارس، خمس منيا تقع داخل مدينة  10ي عدد ىذه المدارس يبمغ كما يتضح من الجدول أن إجمال

ىناك  األبيار، في حين تتوزع باقي المدراس في البمدات األخرى ضمن البمدية، ويبين الجدول كذلك أن

مدرستان استحوذتا عمى نصيب وافر من الطالب ىما مدرسة حسن أقميوان ومدرسة محمد موسى بنسب 

التوالي، المتان تقعان ضمن حدود مدينة األبيار، في حين تتقارب النسب % عمى 22.6% و29.5بمغت 

 بين عالقة ىناك كان إذا عما وباالستفسار. 21 كما ىو مبين في الجدولفي بقية مدارس المنطقة 

 الثانوية دراستيم بين عالقة ىناك بأن المشاركين الطالب أفاد الحالي والتخصص السابق التخصص

 كانت الذين والطالب ،%26 فنسبنيم عالقة ليم ليس والذين% 69.4 بنسبة الحالي والتخصص السابقة

 %.4.6 أعرف ال جابتيمإ
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 : العالقة بالتخصص السابق 22الجدول
 النسبة العدد العالقة

 69.4 184 نعم
 26.0 69 ال

 4.6 12 ال أعرف
 100.0 265 مجموعال
المينية،  طموحاتيم مع الحالية تخصصاتيم تتوافق ينالمشارك من ىالعظم الغالبية نأ الجدول يوضح  

 المينية طموحاتيم مع الحالية تخصصاتيم تتوافق الذين ال الطالب أما ،%80.0 نسبتيم بمغت حيث

 .يعرفون ال منيم% 4.5 نسبتيم والباقي ،%12.5 وىي ما نوعاً  ةقميم فنسبتيم

  المينيةالطالب : مدي توافق التخصص الحالي مع طموحات 23الجدول
 النسبة العدد التوافق
 80.0 212 نعم
 12.5 33 ال

 4.5 12 ال أعرف
 100.0 265 المجموع

 الموقع وسيولة الوصول :ثالثا

تمثل دراسة توزيع مواقع الخدمات أىمية خاصة في جغرافية التنمية باعتبارىا من األىداف الجغرافية 

الخدمية فضاًل عن أن مواقعيا تعكس جممة من  الميمة، فيي تحدد أين يجب أن تقع ىذه المؤسسات

. في ىذا الجزء سنتطرق إلى مثالية 65الخصائص االقتصادية واالجتماعية والبيئية الكامنة وراء ىذا التوزيع

موقع الكمية وقدرتيا عمى تقديم خدماتيا لمسكان، والوسيمة التي يستخدميا الطالب في القدوم إلييا والفترة 

غرقيا ىؤالء الطالب لموصول إلييا والجيد المبذول والعقبات التي تواجييم في رحمتيم الزمنية التي يست

اليومية من أماكن إقامتيم إلى الكمية والعودة منيا. ومن خالل التعرف عمى مناطق قدوم الطالب 

التي المشاركين في الدراسة الميدانية يتبن أن أغمبيم يقطنون في تجمعات سكانية خارج مدينة األبيار 

%، والباقي ىم القاطنون ضمن نطاق المدينة وتبمغ 56.6تضم كمية اآلداب والعموم حيث بمغت نسبتيم 

، يتبين أن الطالب القادمين من خارج مدينة األبيار يأتون من 12%. ومن خالل الشكل 43.4نسبتيم 
                                                 

65
اٌضمبفخكائوحِٕشٛهاداٌشبهلخ،،انًتحذح انؼزثٛخ اإليبراد دٔنخ فٙ انتؼهًٛٛخ انخذيبد رغزافٛخ(2000)اٌطبغٟػج١لئثوا١ُِ٘ؾّلؽظخ-

.175،صٚاإلػالَ
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ات الجغرافية الميمة تسعة تجمعات سكانية. ويعد تحديد نطاق نفوذ مؤسسات التعميم العالي من الدراس

السيما عند اختيار الموقع المثالي ليذه المؤسسات حسب نوعيا ومراحميا، كما انيا تساعد عمى فيم مدى 

ولمتعرف عمى مقدار انتفاع سكان منطقة الدراسة من خدمات  .66انتفاع السكان في منطقة ما من خدماتيا

ذات أبعاد تزداد بمتوالية حسابية تبدأ من وسط  التعميم العالي تم تغطية خريطة منطقة الدراسة بدوائر

مدينة األبيار التي تحتضن كمية اآلداب والعموم، باتجاه المناطق والتجمعات السكانية المجاورة، تبدأ من 

 6كيمومترات، وىكذا حتى تصل إلى  10سنتمتر يساوي  2.0كيمومترات، و  5سنتمتر يساوي  1.0

تمثل أقصى مسافة تصميا خدمات التعميم العالي بالمنطقة وفقا لمبيانات  كيمومترا، التي 30سنتمتر تساوي 

 ى(. ومن خالل الشكل يتبين أن الدائرة األول12الميدانية، التي تمثل نطاق نفوذ ىذه المؤسسة )الشكل

%، أما الدائرة الثانية فتضم ثالثة تجمعات 34.4 عمى تضم المدينة وضواحييا والتي عمى تستحوذ

% من إجمالي 24.5: أسقفة وغوط السمطان وقصر الشريف التي تستحوذ عمى نسبة قدرىا سكانية ىي

حجم العينة، في حين أن الدائرة الثالثة تضم تجمعين ىما المميطاينة وبومريم التي يأتي منيا نحو 

نحو  %، أما الدائرة الرابعة فتضم تجمعين سكانيين ىما: سيدي مييوس وقبرجيرة المتان يأتي منيما11.3

% من الطالب المشاركين في االستبيان، أما الدائرة السادسة التي تمثل نطاق نفوذ كمية اآلداب 11.3

والعموم فتضم تجمعين سكانيين ىما: سيدي إبراىيم بوراس والرجمة، وىي تستحوذ عمى نسبة قدرىا 

% 56.6لي نسبتيا % من إجمالي طالب العينة القادمين من خارج مدينة األبيار التي يبمغ إجما9.4

نما  تقريبا. مما سبق يتبين أن خدمات التعميم العالي ال تقدم خدماتيا لمدينة األبيار وضواحييا فقط، وا 

تصل إلى أغمب التجمعات السكانية بمنطقة الدراسة التي يمثل التجمع السكاني لسيدي إبراىيم بوارس 

ثل أقصى نقطة فييا بالنسبة لمحدود الغربية قصى نقطة في حدودىا الشمالية الشرقية والرجمة التي تمأ

 لمبمدية.

 

                                                 
66
 .341ٔفٌاٌّوعغاٌَبثك،ص-
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 : نطاق نفوذ خدمات كمية اآلداب والعموم بمدينة األبيار12الشكل 

 
 وتقيم تحميل العمراني، التطور مخطط: بنغازي إقميم( 1979) العالمية دوكسيادس : مؤسسةلمصدر:  من إعداد الباحثة، باالستناد إليا

 .3-6ممحق، و 103ص  ،اليونان أثينا، ،8 رقم التقرير المقترحة، البديمة االستراتجيات
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ولمتعرف عمى عامل إمكانية الوصول إلى الكمية والوسيمة التي يستخدميا الطالب لموصول إلييا، من 

حيث الفترة الزمنية والجيد المبذول والعقبات التي يواجيونيا في رحمتيم اليومية بين محال سكنيم وموقع 

 يستخدمون الطالب معظم أن 24ية، تم توجيو أسئمة ذات عالقة بيذه المسائل. ويتبين من الجدول الكم

 االشتراك أما من يستخدمون حافمة ،%41.1حيث بمغت نسبتيم  الكمية إلي القدوم في الخاصة السيارة

 وىي قميمة يمفنسبت األقدام عمى القدوم ذلك وبعد اإلناث من واغمبيم ،%40 فقد سجمت نسبتيم الشيري

18.9%.  

 لي الكميةإ: وسيمة النقل المستخدمة في القدوم 24الجدول
 النسبة العدد وسيمة النقل

 40.0 106 حافمة
 41.1 109 سيارة خاصة

 18.9 50 ماسيرًا عمى األقد
 100.0 265 المجموع

 
تبمغ  ساعة نصف من أكثر الكمية إلي وصوليم زمن يستغرق الذين الطالب أن يتضح (25الجدول) من

 المناطق في أي االبيار مدينة خارج يسكنون الطالب أنإلى  السبب يرجع وربما ،%50.6 نسبتيم

 نصف من أكثر لموصول الوقت يستغرق لذلك ،ةبعيد مناطق في يعيشون أنيم ذلك ىمعن المجاورة،

 أقل أما ،%28.3 وتبمغ نسبتيم ساعة نصف إلي ساعة ربع من تستغرق التي المسافة ذلك وبعد ساعة،

  األبيار. مدينة داخل أو الكمية من بالقرب يسكنون الذين الطالب وىم% 21.1 فنسبتيم ساعة ربع من

 : الزمن المستغرق لمقدوم إلي الكمية بواسطة السيارة25الجدول

 

 

 

 النسبة العدد الزمن المستغرق
 21.1 56 دقيقة 15أقل من 

15 -30 75 28.3 
 50.6 134 دقيقة 30أكثر من 
 100.0 265 المجموع

 انٕصٕلحبنخب ــ انًٕقغ ٔسٕٓنخ 
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بنسبة  جداً  ةالمؤسسة سيم ىإل رحمةن الأيجدون  الب( أن الغالبية العظمي لمط13يتضح من الشكل )

% تقريبًا، رغم أن معظم الطالب 22جدًا فقد بمغت نسبتيم  ةأو صعب ة%، أما من يجدونيا صعب78.1

يم ل( نالحظ وجود عقبات تعرقل وصو 26جدول )لا ىنظر إلاللكن ب روا بأن مشوارىم اليومي سيل جداً اأش

 كمية.    ال ىإل

الكميةإلي  ةاليومي الرحمة: 13الشكل

 
 .4-6المصدر: ممحق

 تعرقل عقبات أي وجود بعدم أشاروا 41.5 قدرىا نسبة ىناك أن يتبين (26الجدول ) خالل من 

 وصول تعرقل التي العقبات بعض بوجود أفادوا% 58.5 وقدرىا الباقية النسبة أما الكمية، إلي وصوليم

 الطرق صيانة أعمال ثم الطرق ازدحام ثم األمنية ستيقافاتالا: اآلتي في تتمثل وىي الكمية إلى الطالب

 المناطق من القادمين الطالب عمى تؤثر العقبات ىذه أن الواضح ومن. التوالي عمى المسافة وطول

 عقبات بوجود أفادوا من نسبة مع تقريبا%( 56.6) يمنسبت تتعادل الذين األبيار مدينة خارج الواقعة

 .الكمية إلى قدوميم عند أحيانا تعترضيم

 

 

 

 سهل جدا
78% 

 صعب وصعب جدا
22% 
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 : العقبات التي تعرقل الوصول ألي الكمية26 الجدول
 

 

 

 

 رابعا: جودة البرامج التعميمية والتطبيقية

تمثل جودة البرامج التعميمية والتطبيقية أىمية خاصة في العممية التعميمية، وىي تيدف في مجمميا إلى 

طالب ضا ر  ىمستو . ولمتعرف عمى 67تحسين وتطوير مخرجات مؤسسات التعميم بمختمف أنواعو ومراحمو

بالخصوص، وأبدى كافة الطالب  قية المقدمة فييا، تم توجيو سؤالٍ والتطبيلبرامج التعميمية الكمية عن ا

%، 59.6الكمية، حيث كانت نسبة من كان راضيا في  والتطبيقية العممية التعميمية مستوى رضاىم عمى

القيام ببعض الجوانب . تحتاج بعض التخصصات التعميمية إلى %40.4 من كان راضيا جدا ونسبة

العممية والتطبيقية باعتبارىا تشكل جزًءا ميما ضمن ىذه التخصصات، ففي مجال التخصص الجغرافي 

عمى سبيل المثال ينبغي القيام ببعض التطبيقات العممية التي تتعمق برسم وانتاج الخرائط واألعمال 

 عمى التركيز أكثر يتبين أن 27ومن الجدول . 68المساحية، واجراء الدراسات الحقمية والزيارات الميدانية

رغم أنو من خالل الزيارات الميدانية التي قامت بيا الباحثة  ،%70.5 بمغت نسبتيا التي النظرية الجوانب

لألقسام التخصصية بالكمية تبين توفر معامل ومختبرات وقاعات حاسوب بأغمب األقسام، إال أن عدم 

 إجراء في تساعد التي الفنية الكفاءات توفر إلى عدم مية يمكن إيعازهحصول الطالب عمى التطبيقات العم

 والكيمياء الفيزياء مثل العالقة ذات األقسام في تتوفر التي والمعامل ىذه المختبرات في التطبيقات

                                                 
67
ٔغ١تاٌّغ١وثٟ،ىاِٟ٘ؾّل:رؾو٠و،"انؼظًٙ ثبنزًبْٛزٚخ انؼبنٙ انتؼهٛى سٛبسبد يشكالد ثؼض"،(2007)ِؾّلاٌجلهٞػجلاٌوؽ١ُ-

.305،صثٕغبىٞلبه٠ٌٛٔ،عبِؼخِٕشٛهاداٌؼبِخ،ا١ٌَبٍبدِإرّوأثؾبس:اٌؼبِخا١ٌَبٍبد،اٌفبهٍٟػٍٟاٌؼيأَاٌّؾغٛة،
68
ٚاٌجؾٛساٌؼ١ٍباٌلهاٍبدأوبك١ّ٠خ،رغزافٛخ ٔيفبْٛى يصطهحبد انتؼهًٛٙ االَسبَٛخ انؼهٕو يؼزى،(2000)اٌّؾ١شِٟظطفٟاٌمبكهػجل-

.20،صؽواثٌٍااللزظبك٠خ،

 النسبة العدد نوع العقبة
 41.5 110 ال توجد

 25.3 67 ستيقافات األمنيةالا
 15.5 41 ازدحام الطريق

 12.8 34 أعمال الطرق  
 4.9 13 ول المسافةط

 100.0 265 المجموع



75 

 

. أما النسبة الباقية %17.4 في حين أن نسبة من أفاد ب جراء التطبيقات العممية بمغت نسبتيم والحاسوب،

 جراءإ أماكن عن والتطبيقي. وباالستفسار النظري الجانين فقد أفادوا بأن التركيز كان عمى% 12.1 يوى

ضعف  ولعل الكمية داخل ىجر تُ  بأنيا%( 100) المشاركين كل فقد أفاد والتدريبية العممية التطبيقات

 إلي ىاألول بالدرجة يعود الكمية جدران خارج ىجر تُ  نأ ينبغي التي العممية التطبيقات وتدنى مستوى

حاليًا، وتحول بين القيام بيذه التطبيقات ضمن الدراسات  البالد بيا تمر التي الراىنة األمنية الظروف

جرى ضمن نطاق والتطبيقات الميدانية خارج المباني الدراسية، أما الجزء اليسير من ىذه التطبيقات تُ 

 الحدود اإلدارية لمدينة األبيار.

 التقييم لمبرنامج الدراسي : جوانب 27الجدول
 النسبة العدد جوانب التقييم

 70.5 187 تركيز أكثر عمى الجوانب النظرية
 17.4 46 تركيز أكثر عمى الجوانب العممية

 12.1 32 ي متعادالن تقريباً ممالجانبان النظري والع
 100.0 265 المجموع

 
والتطبيقية فقد تباينت آراء الطالب  التعميمية ميةالعم تحسين في تسيم أن يمكن التي العوامل عن وبالسؤال

 تطوير عامل ويمييا% 33.2 التي بمغت المناىج تطوير في ىذا الجانب، حيث سجمت أعمى نسبة عامل

والمرافق فقد بمغت  المباني تطوير عامل اختار أما من .%29.4بنسبة  وتجييزىا والمرافق المعامل

في حين سجمت  ،%5.3 نسبتيم فبمغت الدراسي البرنامج فترة ةعامل زياد ذلك وبعد ،%18.5نسبتيم 

( رغم أىمية ىذا العامل في العممية %3.6) لمطالب أفضل إرشاد أدنى نسبة ضمن من أفاد بتوفير

التعميمية السيما بالنسبة لطالب المراحل األولى، ولعل ذلك يعود بالدرجة األولى إلى قمة وعي الطالب 

 .بأىميتو
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 والتطبيقية عوامل تحسين العممية التعميمية (:28)الجدول
 النسبة العدد العوامل

 33.2 88 تطوير المناىج
 29.4 78 تطوير المعامل والمرافق وتجييزىا

 18.5 49 تطوير المباني
 13.6 36 مطالبلتوفير إرشاد أفضل 

 5.3 14 زيادة فترة البرنامج الدراسي
 100.0 265 المجموع

 مل بعد التخرجخامسا: فرص الع

تمثل الدراسة في مؤسسات التعميم العالي مرحمة ميمة في إعداد وتوفير الكفاءات الماىرة وعالية الميارة 

التي يحتاجيا المجتمع وتتطمبيا عمميات التنمية في الدولة، كما أنيا اليدف الذي يسعى أولياء األمور إلى 

ف بعد إحرازىم المؤىالت الالزمة لالنخراط في بنائيم من الحصول عمى فرص التوظيأتحقيقو لتمكين 

دون العمل في مجال ؤ ي. وقد بينت نتائج الدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى من الطالب 69سوق العمل

رشاد المطموب إللعدم توفير ا يرجعذلك  ولعل%، 94.0 حيث بمغت نسبتيمتخصصاتيم بعد التخرج 

أن الغالبية  كما تبينبعد تخرجيم. تعرف عمى الفرص المتاحة ليم من قبل المؤسسة التعميمية، لملمطالب 

%، 89.0الجيات الحكومية توفير فرص عمل لمخريجين ونسبتيم  ىمن المشاركين أفادوا أن عم ىالعظم

، ولعل ذلك يرجع إلى استحواذ مؤسسات %11.0ال أعرف  ما النسبة الباقية فكانت إجابتيم بالنفي أوأ

مجاالت سوق العمل في ليبيا، ولم تعط فرصة لمقطاع الخاص لتوفير مجاالت عمل القطاع العام عمى 

لمخرجات مؤسسات التعميم العالي، حيث ترسخت ىذه النظرة لدى غالبية المجتمع بأن فرص العمل 

 .70المتاحة تتوفر من قبل المؤسسات العامة أو الحكومية فقط وليس من القطاع الخاص

                                                 
69
،4اٌؼلك،13اٌّغٍل،الرتًبػٛخا انؼهٕو يزهخ،"اٌؼبٍِخاٌمِٜٛٓاٌىفبءادئػلاكفٟاٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُكٚه("1985)ِوٍٟأؽّلِؾّٛك-

 .153-129اٌظفؾبد
70
:رؾو٠وِؼبطوح،اعزّبػ١خوزبثبدفٟ،"انخصخصخ سٛبسخ ظم فٙ انؼبو انقطبع نُظبو االرتًبػٛخ األثؼبد"،(2003)٠بٍواٌقٛاعخِؾّل-

االٌىزوٟٚٔاٌواثؾػٓٔمال ح،اٌمب٘وعبِؼخا٢كاة،و١ٍخاالعزّبػ١خ،ٚاٌلهاٍبداٌجؾٛسِوويِطجٛػبدفوػ،ٍؼ١لِؾّل

https://ar.m.wikipedia.org/wiki،ُ23/9/2016ثزبه٠ـاالؽالعر.
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الطالب  كافة فقد أفاد لتي توفرىا الكمية عن فرص العمل المتاحة لمخريجين،ا يخص المعمومات افيمأما 

بسبب األزمة  وضع الدولة الراىن ىعود إلذلك يولعل ، معمومات بالخصوصأية مقوا نيم لم يتأ %(100)

تعيشو البالد، مما أدى إلى غياب دور المؤسسات العامة في توفير  ذيالسياسية والصراع المسمح ال

المحمي  وأيضا لعدم وجود تنسيق فعال وتخطيط مناسب بين الكمية وسوق العمل ،مات ذات العالقةالمعمو 

في  أي عمل أو اكتساب خبرة مزاولةمن المشاركين لم يسبق ليم  ىكما تبين أن الغالبية العظم بالمنطقة.

عة راالز  ىيعتمدون عم سكانالغمب أحقيقة أن  يتنافى مع، وىذا في الواقع المجاالت االنتاجية والخدمية

غير أنو بصفة عامة يمكن تبرير ىذا االتجاه ، من النشاطات التجارية أنماطٌ وأيضا   71وتربية الحيوانات

االنخراط في النشاطات اإلنتاجية والخدمية العامة  تعنىن فكرة العمل أأفرد المجتمع ب ىلد السائد

واكتسبوا بعض الخبرة العممية  لذين سبق ليم العملأما الطالب ا .)الحكومية(، التي تعد مسؤولية الدولة

الذين سبق ليم الطالب الخمس طالب فقط، أما  ةخمسفال يتعدى عددىم  في مجاالت التوظيف المتوفرة

في  واآلخر األبيارن منيم في مدينة ااثنو التعميم،  قطاعفي سبق ليم العمل  طالب ةمنيم ثالثفالعمل 

واألخر في مدينة طرابمس  حدىمأ قطاع النفطمجال  فقد سبق ليما العمل فين اخر آلن ااأما الطالب الرجمة،

 .مدينة البريقةفي 

نظرة الطالب تجاه فرص العمل المتاحة عقب التخرج تتسم بالتشاؤم حيث أفاد  أن يتضح 14الشكل  من

 إلي رجعت التشاؤمية النظرة ىذه في السبب ولعل ،%77 حيث بمغت معظميم  بأنيا ضعيفة أو مقبولة

الكمية  بين التنسيق الكمية بالفرص المتاحة لمعمل، وعدم من المناسب اإلرشاد وجود عدم :التالية العوامل

والسياسية مما جعل الجيات العامة  من الناحيتين األمنية الراىنة البالد بالمنطقة، وظروف العمل وأرباب

من أفاد بأن نسبة التوظيف بعد التخرج غير قادرة عمى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة. في حين 

، ولعل ذلك يعود إلى وعي بعض الطالب ب مكانية استثمار مؤىالتيم %23.0 عالية أو عالية جدا بمغت

 التي سيحصمون عمييا في مناطق خارج حدود منطقة الدراسة.

                                                 
71
.63ص،"األث١بهِل٠ٕخفٟاٌؾؼوٞإٌّٛ"،(2004)ػط١خإٌجٟػجلفبؽّخ-

 اثؼبا : رٕدح انجزايذ انذراسٛخ ٔانتذرٚجٛخر
 



78 

 

 : تقدير فرص العمل14الشكل                                

 
  5-6المصدر: الممحق

 العمل ىإل سيسعون المشاركين أغمب أن 29الجدول  أما ما يتعمق بمكان العمل عقب التخرج فيتضح من

في حين أن نسبة من يرغبون في العمل في المناطق  ،%63.8 نسبتيم حيث بمغت الحضرية المناطق في

بعض  تفيدو  البالد. خارج سيسعون لمحصول عمى فرص العمل% 3.0 والباقي ،%33.2 الريفية قد بمغت

 الجغرافية والسعي الحركة مسافة لدى األشخاص زادت التعميمي ىالمستو  زاد كمما أنو السابقة الدراسات

فرص العمل  تجاه التشاؤمية نظرتيم رغم الطالب  وىؤالء .72البحث عن فرص معيشية أفضل نحو

 الريفية المناطق في  العمل في يرغبون وال الحضرية، المناطق في العمل في اً طموح لدييم أن المتوفرة إال

 عددىم بمغ إلييا، وتقل نسبة الراغبين في العمل خارج البالد، حيث ينتمون غمبيمأ أن من الرغم عمى

باستثناء طالب واحد فقط  األوربية الدول في طالب، منيم سبعة ذكروا بأنيم سيسعون إلى العمل ثمانية

ة المتحدة، وىذا يناقض الفمسفة التي تنتيجيا االتجاىات مارات العربيإلا دولة في أبدى الرغبة في العمل

شى مع أسس العولمة ومساراتيا حيث تسعى ىذه االتعميمية الحديثة التي تعمل عمى إعداد الطالب بما يتم

                                                 
72
غٍبثك.،ِوع"اٌؼبٍِخاٌمِٜٛٓاٌىفبءادئػلاكفٟاٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُكٚه("1985)ِوٍٟأؽّلِؾّٛك-
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االتجاىات التعميمية الجديدة إلى ترسيخ مفاىيم المواطنة العالمية، أي أن فرص العمل ال تتاح فقط ضمن 

نما يمكن البحث عنيا في مناطق أخرى من العالمالحدود المحمي  .73ة لمخريجين وا 

 بعد التخرج المرغوب : مكان العمل 29الجدول
 

 

 

العمل في المشاركين في الدراسة يرغبون ية من أن نسبة عالنالحظ ( أدناه، 30رقم )من الجدول 

، ربما %(47.9%( وبعض المدن الميبية األخرى )52.1المتمثمة في مدينة األبيار ) المناطق الحضريةب

معيشتيم بعد التخرج، وىذا يعد  ىلدييم ورغبتيم في تحسين مستو زيادة مستوي التعميم  إلىيرجع السبب 

فتقل نسبتيم حيث نجد أعمى نسبة  المناطق الريفيةبالعمل  من يرغب فيما أ تجاىًا عالميًا كما أسمفنا.ا

%، ولعل ذلك يعود إلى 5.7% وأدناىا في سيدي مييوس التي سجمت 36.4في بومريم التي بمغت 

 ية ونمط المعيشة التي ترعرعوا فييا.طيم بالحياة الريفارتبا

 ب التخرج : المناطق التي يرغب الطالب في العمل بيا عق30الجدول
 النسبة العدد الريف النسبة العدد المدينة
 36.4 32 بومريم 52.1 88 االبيار
 31.8 28 المميطانية  17.8 30 بنغازي
 18.2 16 قبر جيرة 11.8 20 المرج
 7.9 7 غوط سمطان 8.9 15 البيضاء
 5.7 5 سيدي مييوس 5.3 9 طرابمس
 100.0 88 المجموع 4.1 7 طبرق
 100.0 169 المجموع

 

                                                 
73
االٌىزوٟٚٔاٌواثؾػٓٔمال ،انؼزثٙ انفكز يؤسسخ انؼبنًٛخ، انًٕاطُخ ػهٗ انتزٚجخ قضبٚب يٍ،(2010)ِؾّٛكا١ٌَل-

/http://www.arabthoght.org/contentُ43،ص19/11/2017ثزبه٠ـاالؽالعر.

 النسبة العدد المكان
 63.8 169 المناطق الحضرية
 33.2 88 المناطق الريفية

 3.0 8 خارج البالد
 100.0 265 المجموع
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أن ىناك  ى، ربما يرجع السبب إليةالتعميمالمؤسسات لمعمل في  ىتسع 31عمي نسبة موجودة في الجدولأ

 ىعمأوىي  أغمب أفراد المجتمع بأن أفضل فرص عمل بالنسبة لإلناث ىو مجال التعميم، ىجماع لدإ

ربما  ىي من اإلناث، عينة الدراسة % من80أن  إلى %، وأيضا يرجع السبب54ونسبتيا  ينةنسبة في الع

ارتباط مجاالت التخصص بالكمية تفرض عمييم أحيانا العمل في مجال التعميم فقط خاصة في كمية 

أن أكثر أفراد العينة ىم من قسم  ى% يرجع السبب إل43بنسبة  تقنية المعموماتاآلداب، وبعد ذلك 

نو تخصص لو أ ىرجع السبب إلة، ربما يكمييحظى ب قبال كبير من قبل الطالب في ال الذىالحاسوب 

 %.9التخطيط بنسبة إدارات مجاالت متعددة في العمل بعد التخرج، وأقل نسبو في مجال 

 : مجال العمل بعد التخرج 31الجدول 
 

 

 

 

 

قرانيم اآلخرين أينصحون ( %91.1من المشاركين في االستطالع ) أن نسبة عالية جداً د تبين وق

، األمر الذي يعني أن معظم الطالب لدييم اتجاه عام خبراتيم الشخصية ىعم عتماداً ابالكمية  بااللتحاق

لخدمية، وفي إعداد نتاجية واإلبأىمية دور التعميم العالي في إعداد الكفاءات التي تتطمبيا النشاطات ا

المواطنين بمنطقة الدراسة وتزويدىم بالمؤىالت التي تساعدىم في تحسين ظروفيم المعيشية في مستقبميم، 

البرامج التعميمية والتطبيقية، وفرص العمل المتاحة بعد التخرج من  الموجية إلىرغم بعض االنتقادات 

 الكمية.

 

 

 

 النسبة العدد المجال
 53.6 142 التعميمقطاع 

 43.0 114 تقنية المعمومات
 3.4 9 التخطيطإدارات 
 100.0 265 المجموع
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 الخالصة

ى معرفة الجودة الداخمية من وجية نظر الطالب ومدي رضاىم عمى تركز االىتمام في ىذا الفصل عم

مستوى أداء مؤسساتيم التعميمية من خالل البيانات والمعمومات التي تم الحصول عمييا من خالل تطبيق 

رغم ما استمارة االستبيان عمى عينة من طالب المراحل النيائية بمؤسسات التعميم العالي بمنطقة الدراسة

ية اآلداب والعموم من فرص تعميمية ووظائف، إال أنو في الجانب اآلخر تبين من الدراسة وفرتو كم

الميدانية األولى التي اجريت عمى عينة من الطالب بكمية اآلداب والعموم النظرة التشاؤمية تجاه فرص 

مقبولة. % من إجمالي المشاركين بأنيا ضعيفة و 77الحصول عمى الوظائف بعد التخرج، حيث أفاد نحو 

 30كما تبين أن كمية اآلداب والعموم أسيمت في إنشاء مشاريع خدمية وتجارية بمغ إجمالي عددىا 

شخًصا، وكذلك تبين أن دخل السكان زاد بعد نشأة الكمية مقارنة  87مشروًعا، ووفرت فرص عمل لعدد 

براتيم حول البرامج . وقد تضمن التحميل قضايا تتعمق بخبمستوى دخل السكان في الفترات السابقة.

التعميمية والتدريبية التي تقدميا كمية اآلداب والعموم، وموقع الكمية وسيولة الوصول إلييا، ومدى تفاؤليم 

 العالي التعميم مؤسسات بالحصول عمى فرص التوظيف عقب التخرج. ويتضمن الفصل القادم دراسة أثر

 البيوت وجية نظر أرباب من واالقتصادية، والثقافية يةاالجتماع النواحي من إقميميا عمى األبيار مدينة في

    الدارسة. بمنطقة
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 الدراسة منطقة سكان آلراء الميدانية الدراسة بيانات تحميل

 المقدمة

في الفصل السابق تم التركيز عمى الجودة الداخمية لكمية اآلداب والعموم من خالل استطالع آراء الطالب 

التعميمية المطبقة بكمية اآلداب والعموم وموقع الكمية وفرص العمل المتاحة لمطالب فيما يتعمق بالبرامج 

عمى إقميميا من تم تسميط الضوء عمى األثر التنموي لكمية اآلداب والعموم ىذا الفصل  بعد تخرجيم، وفي

، وتم الدارسةمنطقة براء أرباب البيوت من خالل استطالع آالنواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 

الدارسة الميدانية البيانات والمعمومات المتحصل عمييا من خالل تحميل  ىعمفي ىذا الفصل  االعتماد

ىذا التحميل يساعد في التعرف عمى الكفاءة  الفصل األول( )لمزيد من المعمومات ينظر إلى الثانية

رة من الخارج الممثمة آلراء السكان ألداء ىذه الكمية، وىذا يمثل النظ External Efficiencyالخارجية 

 المستفيدين من خدمات ىذه المؤسسة.

  لمفردات العينة أواًل: الخصائص االقتصادية واالجتماعية

تم في ىذا الجزء التطرق إلى الخصائص االقتصادية واالجتماعية ألرباب البيوت المشاركين في الدراسة 

ة أمور تتعمق بفئات أعمار المشاركين وحجم األسرة الفصل مناقشفي الميدانية، وفي ىذا الجزء تم 

المشاركين  أعمار فئات في نسبة ىأعم ( أن32) الجدول من والمستوى التعميمي وطبيعة العمل. ويتضح

 وبمغت 60 من األكثر الفئة ذلك وبعد تقريبًا،% 51 نسبتيا بمغت التي ،(سنة 60-45) ما بين الفئة ىي

 .تقريباً % 3 ونسبتيم 30 من أقل العمرية الفئة ىم نسبة وأقل %،8.7 نسبتيم
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ارباب البيوت المشاركين في االستطالعفئات أعمار  :32لجدولا  
 

 

 

 

 سبعة من األقل األسرة أفراد عدد أن (، يتضح33الجدول ) إلى بالنظريخص عدد أفراد األسرة ف ماأما في 

الفئات، في حين يزيد حجم األسرة عن  بين األكبر النسبة ىذه وتعد %60.8 إلى نسبتيم تصل أشخاص

يختمف قمياًل عن المتوسط العام لحجم  وىذا %.39.2سبعة أشخاص في بقية الفئات سجمت نسبتيم 

 يدل ولعل ذلك أفراد، ستة 2006 لسنة العام لمسكان بمغ ىذا المتوسط وفقا لمتعداد األسرة في ليبيا، حيث

عن  الدراسة والتطور في عدد الحاصمين عمى المؤىالت الجامعية فضالً  منطقة عمى أثر التعميم في

 األسرة، وقد تمت اإلشارة إلى ذلك في الفصل السابق. تنظيم سياسة ىلإ التوجو

  اد األسرةأفر  دعد :33الجدول  
 

 

 

 

ألرباب األسر الحاصمين عمى المؤىل الجامعي فما فوق التعميمي  ىأن المستو  15 نالحظ من الشكل

عود حيث ت اً أن مدينة األبيار عرفت التعميم مبكر  إلى%، لعل ذلك يرجع 55بمغت سجل النسبة األعمى إذ 

 ، 74أولى المدارس الداخمية التي عرفتيا البالد عندما افتتحت 1952 فييا إلى سنةنشأة التعميم األساسي 

تعميمية  اً كل ذلك أتاح فرص ،2003سنة إلى إنشاء أول مؤسسة لمتعميم العالي بالمنطقة في ضافة باإل

الحاصمين عمى  نسبةأما  من مواصمة التعميم والحصول عمى المؤىالت المختمفة.لسكان المنطقة مكنتيم 
                                                 

74
 ماةقم   مق م   حث   لرق  ،"ع ل م   مغرعف   فأ  رعا : "عأل   ر   ر  م ع ث رل  ع ة   م  م عرس ع مق رأ ع ةله   ،(2017)  ل      م -

ي15، ص ع ملعر  لةرم   ع مغرعف   قام  رغ ه ، فرع ع      ، عمق   م   ح   ،  رعا  مقرر

 النسبة العدد الفئات
 2.9 11 30أقل من 

 37.6 138 44 – 30من 
45 – 60 186 50.8 

 8.7 32 60أكثر من 
 100.0 367 المجموع

 النسبة العدد الفئات
 60.8 223 7اقل من 

7-12 68 18.5 
13-18 65 17.7 

 3.0 11 18أكثر من 
 100.0 367 المجموع
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وتقل نسبة الحاصمين عمى التعميم األساسي %، 22.1 نسبتيم بمغت فقدالتعميم الثانوي  شيادة

% وىي نسبة 5.2 نسبتيم بمغت إذ يقرأ ويكتب  وأاألميين أما باقي أرباب األسر فيم من ، (17.7%)

 .بالفئات األخرى مقارنة ضئيمة

ألرباب األسر المستوي التعميمي :15لشكلا      

 
 1-7 ممحقال :المصدر

ى أعمر أن (34) الجردول مرن أما فيما يتعمق بطبيعة عمل أرباب األسرر المشراركين فري االسرتطالع فيتضرح

مين العررام% 16.3 نسرربة وتمييررا ،%49.6 نسرربتيم بمغررت حيررث التعمرريم نجرردىا بررين العرراممين بقطرراع نسرربة

بالقطرراع الخرراص المتمثررل فرري أعمررال التجررارة واألعمررال الخدميررة. أمررا العرراممون فرري مجررال الزراعررة وتربيررة 

%، وىي نسبة ضئيمة مقارنة بالنشاطات األخرى إذا ما وضعنا في الحسبان 11الحيوان فقد بمغت نسبتيم 

لتعمريم العرالي بالمنطقرة الرذي أن المنطقة تتصف بأنيا ريفية في األساس، ولعل ذلك يعرد مؤشررا عمرى أثرر ا

أدى إلى زيادة نطاق التوظيف في النشاطات األخرى، فري حرين أقرل نسربة نجردىا لردى العراممين فري مجرال 

 %.2.5األمن العام حيث سجمت نسبتيم 

 طبيعة العمل إلفراد العينة :34الجدول                                     
 النسبة العدد طبيعة العمل

 49.6 182 التعميمقطاع 
 16.3 60 قطاع الخاصال

 12 44 قطاع الصحة والضمان االجتماعي
 10.6 39 قطاع الزراعة
 9 33 قطاع الخدمات

 2.5 9 قطاع األمن العام
 100.0 367 المجموع

 امٌأ وٌقرأ وٌكتب  
5% 

 تعلٌم اساسً
18% 

 تعلٌم الثانوي
22% 

 جامعً فما فوق 
55% 
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 ثانيا: االنعكاسات االجتماعية لمتعميم العالي

ى السكان بالمنقطة تم طرح جممة من األسئمة لمتعرف عمى اآلثار االجتماعية لكمية اآلداب والعموم عم

تتعمق بعدد األميين ضمن األسرة، ومدى توفر الخدمات األساسية وعدد األبناء الدارسين بالمرحمتين 

 لٍ سيام الكمية في تطور البنية التحتية بالمنطقة. وضمن ىذا السياق تم طرح سؤاإالثانوية والجامعية ومدى 

سنة، وقد كانت اإلجابة بالنفي من قبل  15د األسرة ممن تزيد أعمارىم عن فر أيتعمق بوجود أميين بين 

نتشار النتيجة منطقة الدراسة بالتعميمي  ىتحسن في المستو الرجع إلي كافة المشاركين، ولعل ذلك ي

بأىمية األىالي المنطقة فضال عن زيادة الوعي لدى نحاء م بمستوياتيا المختمفة في كافة أمؤسسات التعمي

%، بتوفر 100توفر الخدمات العامة بالمنطقة أفاد كافة المشاركين بنسبة مدى تعميم. وباالستفسار عن ال

مدادات الكيرباء والمياه والياتف، باستثناء خدمة  الخدمات األساسية التي تتمثل في التعميم والصحة وا 

 %. 69نترنت فبمغت نسبتيا إلا

ىناك اختالف في أن  35يتضح من الجدول الثانوية والجامعية فأما بالنسبة لألبناء الدراسين بالمرحمتين 

%، بينما كانت 62.3عدد الدارسين بالمرحمة الثانوية حيث تزيد النسبة بين الذكور حيث بمغت نسبتيم 

نفس  نييبما بالنسبة لألبناء الممتحقين بالمرحمة الجامعية فأ%، 37.7الثانوية ب ندرسيالالتي  اإلناث نسبة

%، بينما كانت 50.7 نسبتين بمغتحيث  النسبة تكاد تكون متساوية بين الذكور واإلناث.ن الجدول أ

ولعل ىذا االختالف بين الممتحقين من األبناء بالتعميم الثانوي عنو في التعميم  %.49.3نسبة الذكور 

صالت عمى الجامعي يعود لبعض االعتبارات التي من أبرزىا توفر فرص التعميم العالي لمطالبات الحا

 الشيادة الثانوية في الفترات السابقة.

 عدد األبناء الذين يدرسون بالمرحمتين الثانوية والجامعية :35الجدول 
 
 النوع

 المرحمة الجامعية المرحمة الثانوية
 النسبة العدد النسبة العدد

 49.3 215 62.3 193 ذكور
 50.7 221 37.7 117 إناث
 100.0 436 100 310 مجموع
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 بنسبة االجتماعية الخدمات تقديم في كبير بشكل أسيمت العالي التعميم مؤسسات أن 36 الجدول بني

 من واضح ىو كما. بالجدول المبين عددىم بمغ الذي األسر أرباب نظر وجية خالل من وذلك ،75.2%

 بعض آراء من وذلك ،%58.9 بنسبة التحتية البنية في ميمٌ  دورٌ  العالي التعميم لمؤسسات أن الجدول

%. 41.1 تساىم لم أنيا ىبمعن أي ال جابتيمإ كانت الذين ونسبة ،216 عددىم بمغ نالذي األسر أرباب

 أرباب آلراء وفقاً  وذلك الخدمية البرامج تحسين في أسيمت العالي التعميم مؤسسات أن الجدول من يتضح

 %.70.6 بنسبة وذلك ذلك، حيال األسر

 ي تطور المنطقة إسيامات الكمية ف :36الجدول 
 

 المجاالت
 ال نعم

 النسبة العدد النسبة العدد
 24.8 91 75.2 276 الخدمات االجتماعية

 41.1 151 58.9 216 البنية التحتية
 29.4 108 70.6 256 البرامج الخدمية

 ثالثًا: االنعكاسات االقتصادية لمتعميم العالي

ية اآلداب والعموم عمى سكان المنطقة، من خالل تحميل في ىذا الجزء تم معرفة اآلثار االقتصادية لكم

نشاء الكمية ومصادر الدخل األخرى، وعدد أفراد إالبيانات المتعمقة بمتوسط دخل االسرة الحالي وقبل 

نستنج األسرة العاطمين عن العمل، ومدى مساىمة الكمية في تحفيض البطالة وتحسين مستوى المعيشة. 

% ألرباب األسر 80.1وىي  األعمىن النسبة أأثر اقتصادي جيد حيث  أن لمجامعة (16)من الشكل

 كعممًا بأن أدنى قيمو دخل تمنح لممواطن الميبي الذي ال يممدينار(،1000 – 500الذين دخميم من فئة )

 1000% ألرباب األسر الذين دخميم أكثر من )13.6ونسبة  ،75دينار 450ي مصدر دخل ىي أ

دينار. من خالل النظر  500أقل نسبة ألرباب األسر الذين دخميم أقل من % وىي 6.3دينار(، وكانت 

% من الفئة 51.1سرة قبل نشأة الكمية ىي لألنالحظ أن أكبر نسبة في متوسط الدخل  (16ل )لي الشكإ

 في منطقة الدراسة. ىخر األدينار(، ربما يرجع السبب في عدم توفر األنشطة االقتصادية  500)أقل من 
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نشاء الكمية وبعدىاإ( مقارنة بين متوسط دخل األسرة قبل 16الشكل )

 
 ي2-7 ممحقالالمصدر: 

 

األعمى يعتمد مصدر نسبة الأن ( 37) من الجدولأما فيما يتعمق بمصادر دخل أرباب األسر فيتضح 

% كان مصدر دخميم 21.3%، وكانت نسبة 55.2بنسبة دخميم عمى القطاعات العامة )الحكومية( 

% فقط، عممًا 9.3الزراعة وتربية الحيوانات بنسبة  ىالذين يعتمدون في حياتيم عمو الكمية، يعتمد عمى 

الزراعة  ىن جميع المناطق المحيطة بمدينة األبيار ىي مناطق زراعية ومعظم السكان يعتمدون عمأب

 ومينة الرعي وتربية الحيوانات.

 مصادر الدخل :37الجدول

 النسبة العدد المصدر
 55.2 233 لحكوميةالقطاعات ا

 21.3 90 الكميةدخل يعتمد عمى 
 9.3 39 زراعة وتربية الحيوانال

 14.2 60 ألعمال التجاريةا
 100.0 422 مجموعال

 ونسبة ،%38.9 بمغت والتي بالكمية العمل عمى التي تعتمد ىي نسبة أكبر أن 38الجدول  من يتضح 

 عمى تعتمد دخل مصادر% 8.9،%16.6 ونسبة الكمية، عمى تعتمد تجارة دخل مصادر وىي% 35.6

 عمى أفراد والجيد الواسع األثر لمكمية أنعمى  يدل ما وىذا الكمية، عمى تعتمد ومين الكمية من إيجارات

 .  بالكمية ليم عمل فرص منح حيث من الدراسة منطقة
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 مصدر دخل يعتمد عمى الكمية  :38الجدول 
 النسبة العدد مصدر الدخل

 38.9 35 يةكمالعمل بال
 35.6 32 تجارة تعتمد عمى الكمية

 16.6 15 إيجارات تعتمد عمى الكمية
 8.9 8 مين تعتمد عمى الكمية

 100.0 90 مجموع
 رابًعا: الوضع الراىن ونظرة مستقبمية

في ىذا الجزء سيتم مناقشة الدور الذي تمعبو الكمية حاليًا في حل القضايا االجتماعية واالقتصادية من 

ية نظر سكان المنطقة، السيما فيما يتعمق بالحد من مشكمة البطالة ومدى اسياميا في تحسين وج

األوضاع والظروف المعيشية لمسكان وتحميل أدوراىا التقميدية المتمثمة في التعميم والبحث العممي وخدمة 

 أفادوا بأن لمكمية فراد العينةأمن إجمالي  %88.1ما نسبتو يتضح أن ( 39) دولالمجتمع. ومن خالل الج

الكمية أسيمت في تشكيل فرص عمل جديدة أن  ىوىذا يدل عم ،البطالةمشكمة في الحد من  اً ميم اً دور 

لسكان المنطقة، ىذه الفرص تتمثل في توفير وظائف ضمن الكمية فضاًل عن المشاريع التي ظيرت 

لتجارية والخدمية التي أنشئت بعد باألماكن القريبة من الكمية. ويعزز ىذا الرأي مجموعة المشروعات ا

-11جريت في الفترة أافتتاح المقر الجديد لمكمية بالمدينة، حيث تبين من نتائج الدراسة الميدانية التي 

نشئت بعد افتتاح مقر الكمية الحالي أأن ىناك عدًدا من النشطات التجارية والخدمية  14/10/2017

شخًصا  87نشطتيا يعمل بيا أوخدمًيا تتنوع طبيعة عمميا و محاًل تجارًيا  30حيث بمغ إجمالي عددىا 

%، عمما بأن معظم أصحاب ىذه المشروعات من المستأجرين مما يعني 39من اإلناث بنسبة  43منيم 

أن أصحاب العقارات األصميين يستفيدون أيضا من قيمة اإليجارات. والعديد من ىذه النشاطات يستفيد 

شرة، حيث تبمغ نسبة النشاطات ذات العالقة المباشرة مثل التصوير ونسخ منيا المجتمع األكاديمي مبا

% من إجمالي ىذه النشاطات 57المستندات وتقديم األغذية والمشروبات والعطور ومواد الزينة نحو 

 (.17)الشكل 
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 : أنماط النشاطات التجارية والخدمية المجاورة لمبنى الكمية 17الشكل 

 
 .8المصدر: الممحق

% من 88.1ذكر المشاركون باالستطالع أن الكمية أسيمت في تحسين األوضاع االجتماعية بنسبة  كما

( السابق الذي بين المساواة بين الذكور 36المشاركين، ويتعزز ذلك من خالل ما ورد بالجدول رقم)

في  اً دور % أن لمكمية 96.7واإلناث في طمب العمم في المرحمة الجامعية. كما ذكر المشاركون بنسبة 

مجال مجال التعميم والتدريب من خالل إكساب سكان المنطقة بالميارات والتخصصات الجديدة، ثم ىناك 

حيث يقوم العديد من الطالب والمعيدين وحممة الماجستير والدكتوراه  %92.4 البحوث والدراسات بنسبة

قة بمنطقة الدراسة، حيث بينت بالكمية ب جراء الدراسات والبحوث المرتبطة بمجاالت وتطبيقات ذات عال

جريت عن منطقة الدراسة خالل أمراجعة مشاريع التخرج ورسائل الماجستير أن ىناك العديد من البحوث 

. %93.2دمة المجتمع بنسبة (. كما أفاد المشاركون بأن الكمية أسيمت بفاعمية في خ9الفترة )الممحق

لمؤتمر األول لرياض األطفال: الواقع والمأمول في ومن األمثمة عمى دور الكمية في خدمة مجتمعيا "ا

. كما أقامت الجامعة معرضا لمكتاب ضمن 19/9/2017-17المجتمع الميبي"، الذي أقيم في الفترة 

تصوٌر وسحب 
 المستندات

17% 
 وجبات خفٌفة 

23% 

 عطور وهداٌا
17% 

 أثاث  
 ومواد منزلٌة

13% 

 روضة وتعلٌم أساسً
3% 

 مالبس وأحذٌة
10% 

 نشاطات أخري
17% 
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، كما يقوم أساتذة الكمية ب عطاء دروس ومحاضرات 20/12/2016-17األسبوع الثقافي خالل الفترة 

 .76اإلنجميزية والحاسوب لمطالب والموظفين بالقطاعات العامة عامة مجانية في مجاالت اإلحصاء والمغة

 : دور الكمية في حل القضايا االقتصادية واالجتماعية 39الجدول
 

 المجال
 ال نعم

 النسبة العدد النسبة العدد
 11.9 44 88.1 323 الحد من البطالة

 11.9 44 88.1 323 تحسين األوضاع االجتماعية
 3.3 12 96.7 355 التعميم والتدريب

 7.6 28 92.4 339 البحوث والدراسات
 6.8 25 93.2 342 خدمة المجتمع

 : الطموحات التي يتوقع تحقيقيا من الكمية40 الجدول
 النسبة العدد الطموحات

 46.9 172 أي طموحات يمكن تحقيقيا من الكمية يعتقد بوجودال 
 17.7 65 عمل جديدةتوفير فرص 

 12.5 46 تصادي والتعميمي واالجتماعي لسكان المنطقةتحسين المستوي االق
 9.5 35 جديدة ترقي بمستوي الكمية أقسامإضافة 

 8.2 30 مدراسات العميابرامج لالتركيز عمى دور البحث العممي وتوفير 
 3.3 12 من الخريجين ذوى الكفاءة العاليةتحسين مخرجات الكمية 

 1.9 7 القطاعات المختمفةفي  لعاممينأداء ا قيام بدورات تدريبية لتطويرال
 100.0 367 المجموع

في المستقبل لمكمية استمرارية  الدور االجتماعي واالقتصادي  وضمن ىذا السياق تم االستفسار عن مدى 

 أجاب بالنفي )ال(. ة%، من المشاركين باإليجاب )نعم(، في حين أن النسبة الباقي89أفاد نحو 

 الكمية المشكالت الناجمة عن  

نو ال يوجد مشكالت ناجمة عن الكمية أنسبة تبين  ىعمأ% وىي 39.8أن بنسبة يتبين من الجدول 

% وىي تخريج طمبة بدون أساس عممي جيد وكما ىو 20.2بحسب رأي مجتمع الدراسة، وتمييا بنسبة 

 .مبين بالجدول نجد نسب متقاربة نوعًا ما من حيث المشاكل األخرى الناجمة عن الكمية
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 المشكالت التي تؤثر عمى أداء الكمية   :41الجدول 

 النسبة العدد نوع المشكالت
 39.8 164 ال عمم لنا بوجود مشكالت

 23.7 78 تخريج طمبة بدون أساس عممي جيد
 15.8 58 عدم توفير التخصصات المطموبة في سوق العمل

 7.1 26 االختالط
 7.1 26 عدم وجود االنضباط داخل الجامعة
 2.7 10 أداء الموظفين داخل الكمية متدني
 1.9 7 عدم توفير وسائل متطورة لمدراسة

 1.4 5 المقر غير مناسب كمؤسسة تعميم عال
 0.5 2 مناىج غير مناسبة

 100.0 367 المجموع
 كميةالمقترحات لممسؤولين في ال

  في مبين ىو كما الكمية أداء تحسين إلى تيدف مقترحات%(  69.2) المشاركين من 254 قدم 

 وذلك جديدة أقسام بفتح عممية تخصصات توفير يقترح من ومنيم الدراسة، مجتمع رأي حسب ،41الجدول

 تبين% 12.3 ونسبة الدراسي، ىالمستو  لتحسين ومعامل الكتب، توفير% 13.9 ونسبة ،%18.8 بنسبة

 ال نوأ تبين% 30.8 نسبة نأ أيضا الجدول من ويتضح الخريجين، ىمستو  تحسين الدراسة مجتمع طمب

 .الكمية في لممسؤولين مقترحات توجد

 المقترحات لممسؤولين في الكمية  :42 الجدول  
 النسبة العدد المقترحات

 18.8 69 توفير تخصصات عممية بفتح أقسام جديدة
 10.6 39 توفير األمن واالنضباط داخل الجامعة

 13.9 51 يالدراس ىمعامل لتحسين المستو التوفير الكتب و 
 12.3 45 الخريجين ىتحسين مستو 

 6.8 25 فصل الذكور عن االناث
 4.4 16 توفير منح لمطمبة

 1.9 7 توفير قاعات دراسية كبيرة
 0.5 2 فتح مجال الدراسات العميا

 30.8 113 ال توجد مقترحات
 100.0 367 المجموع
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 الخالصة

وجيو نظر أرباب البيوت بمنطقة الدراسة من  الخارجية ءةالكفا ىالتعرف عمبىذا الفصل التركيز في  تم  

إقميميا من النواحي االجتماعية  ىداب والعموم عماآلثار االجتماعية واالقتصادية لكمية اآللمعرفة 

وتضمن التحميل  بيانات الدراسة الميدانية الثانية.تحميل  ىواالقتصادية والثقافية، وتم االعتماد عم

سيامات الكمية في تطور المنطقة، ومصادر الدخل، واالقتصادية أل الخصائص االجتماعية فراد العينة، وا 

المقدمة والمقترحات   يا،منطقة، والمشكالت الناجمة عنلمفي حل القضايا االقتصادية واالجتماعية  ىاودور 

قع تحقيقيا الطموحات التي يتو  خيراً وأيا بيدف الرفع من مستوى أدائيا وتحسين مخرجاتيا، لممسؤولين في

أن مؤسسات التعميم العالي أسيمت بشكل كبير في تقديم الخدمات المستقبل،ودورىا في  من الكمية

% في البنية التحتية، وذلك من خالل آراء 58.9%، وأسيمت أيضا بنسبة 75.2االجتماعية بنسبة 

ية فبمغت نسبتيا . أما فيما يتعمق بتحسين البرامج الخدم216بعض أرباب األسر الذين بمغ عددىم 

، فضاًل عن الباحثة ويقدم الفصل التالي ممخصًا لمدراسة وأبرز النتائج التي توصمت إلييا ،70.6%

وتحسين بالمنطقة التعميم العالي مؤسسات تطوير خدمات  ىالتي تيدف إلوالمقترحات  التوصيات

 .امخرجاتي
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 الفصل السابع

 التوصياتو النتائج الخالصة و  
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 انتٕصٛبدٔانُتبئذ انخالصخ ٔ

  يقذيخ

تم في الفصول السابقة مناقشة الجوانب النظرية والمنيجية لموضوع الدراسة، والخصائص الطبيعية 

والبشرية لمنطقة الدراسة، فضاًل عن تقديم نبذة مختصرة عن تطور التعميم العالي وعالقتو بالتنمية 

نشأة التعميم العالي في منطقة الدراسة وتطوره وأبرز أىدافو، كما تم قياس الكفاءة اإلقميمية في ليبيا، و 

الداخمية والخارجية لكمية اآلداب والعموم بمدينة األبيار لمتعرف عمى دورىا التنموي في إقميميا، وقد استند 

وأبرز النتائج التي  ويقدم ىذا الفصل ممخصًا لمدراسةالتحميل والمناقشة عمى بيانات مكتبية وميدانية. 

فضاًل عن المقترحات والتوصيات التي  المتحصل عمييا،استخمصت من خالل تحميل البيانات والمعمومات 

 تيدف إلى تطوير خدمات التعميم العالي وتحسين مخرجاتو في منطقة الدراسة. 

 أٔالا: انخالصخ

مؤسسات التعميم العالي في  مع بوتضط الذيتوضيح الدور التنموي عمى الدراسة تركز التحميل في ىذه 

التدريب ونقل األفكار واالبتكارات الحديثة، لممجتمع المحمي و أقاليميا، نظرًا لما توفره من فرص التعميم 

إلى القيام بو مؤسسات التعميم العالي تسعى الدور التنموي الذي حيث وضحنا . اضمن حدودى الذى يقع

في تطوير النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ب والعموم، ممثمة في كمية  اآلدابمدينة األبيار 

الفصل  ، وفيتضمن الفصل األول لمحة عن اإلطار النظري والمنيجي لموضوع الدراسةوقد إقميميا.

. وتضمن الفصل الثالث خمفية نظرية عن أبرز الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة الثاني تناولنا

ا وانماطيا منذ بداياتيا حتى الوقت الراىن، مؤسسات التعميم العالي في ليبيبين التطور التاريخي لالعالقة 

تطور مؤسسات تم إلقاء الضوء عمى  رابعفي الفصل الوعالقتيا بالتنمية اإلقميمية المطبقة في البالد. و 

خالل المتغيرات ذات العالقة من  .2013سنة  ىالتعميم العالي بمنطقة الدراسة وأىدافيا، منذ تأسيسيا حت

  الطالب المسجمين والخريجين والمعيدين وأعضاء ىيئة التدريس القارين والمتعاونين والعاممين المتمثمة في
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في المؤسسات التعميمية التابعة لممنطقة. وتجدر اإلشارة إلى أن التحميل في ىذه الفصول استند بدرجة 

الخامس عمى  الفصلفي تركز االىتمام تبية من مصادر مختمفة. كبيرة عمى البيانات والمعمومات المك

المسجمين بالمراحل النيائية،  وجية نظر الطالب لكمية اآلداب والعموم منالتعرف عمى الجودة الداخمية 

التعميمية من خالل البيانات والمعمومات التي تم الحصول عمييا  المؤسسةرضاىم عن مستوى أداء  ىومد

، وقد تضمن التحميل سة الميدانية األولى التي تضمنت تطبيق استمارة استبيان بالخصوصالدرامن خالل 

كمية وموقع الكمية وسيولة القضايا تتعمق بخبراتيم حول البرامج التعميمية والتدريبية التي تقدميا ىذه 

ير أما في الفصل األخ فرص التوظيف عقب التخرج. ىالوصول إلييا، ومدى تفاؤليم بالحصول عم

نظر أرباب  ةوجيخالل الكفاءة الخارجية من  ىالتعرف عمالسادس( فقد تركز التحميل حول  الفصل)

إقميميا من  ىلمعرفة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكمية اآلداب والعموم عم، البيوت بمنطقة الدراسة

يا في أثناء إجراء الدراسة من خالل بيانات تم الحصول عمي النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية،

 الميدانية الثانية.

 ثانيا: النتائج

بعد أن تم تمخيص ما تضمنتو الفصول السابقة، سيتم فيما يمي توضيح أبرز النتائج التي توصمت إلييا 

( بالفصل 1(، وفقا لنموذج المدخالت والمخرجات بالشكل رقم )43الباحثة والتي تم تمخيصيا في الجدول)

 يوضح األثر التنموي لمؤسسات التعميم العالي عمى إقميميا. األول، الذي
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 : ممخص ألبرز نتائج الدراسة وفقا لنموذج المدخالت والمخرجات43الجدول
 اآلثار التنموية لمكمية الخصائص

 المدخالت

 االقتصادات المحمية 
وفرىا بينت نتائج الدراسة حدوث زيادة واضحة في الطمب عمى السمع والخدمات التي ت

السوق المحمية، نتيجة التطور الحاصل في أعداد الطالب واألساتذة  والعاممين بالكمية 
 (. 4(. كما بينت النتائج حدوث تأثير في عمميات اإلحالل الوظيفي )الفصل 4)الفصل 

 اإلدارة المحمية 

من  تؤكد الباحثة أن اإلدارة المحمية ممثمة في بمدية األبيار ومؤسساتيا تحقق نوعا
االستفادة المعنوية والمادية من الكمية من خالل الرسوم الدراسية واإليرادات التي تتطمبيا 
اإلجراءات اإلدارية لبعض األساتذة والموظفين التابعين ليا، مما يسيم في تحسين دخل 
اإلدارة المحمية، كما أن البمدية ربما تستفيد من الكمية باعتبارىا بيت خبرة واستشارة 

بيا أساتذة ومختصون في مجاالت اقتصادية واجتماعية وتشريعية. كما بينت  يتوفر
النتائج إسيام الكمية في تخفيف مشكمة االكتظاظ التي تعاني منيا معظم مؤسسات 
الدولة، حيث انتقل إلييا بعض العاممين من قطاعات التعميم واألمن والمالية بالمنطقة 

 (.  4موظفًا)الفصل  36بمغ عددىم 

 لسكان المحميون ا

أوضحت النتائج استفادة واضحة من إنشاء الكمية حيث توفرت فرص تعميمية ألبناء 
السكان المحميين، وزيادة فرص التوظيف والعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة )الفصالن 

(. حدوث تطور واضح في دخل معظم سكان المنطقة بعد إنشاء الكمية )الفصل 4-6
6.) 

 المخرجات

 مال البشري رأس ال

(. وأكدت الباحثة بأن الكمية أسيمت 4أسيمت الكمية في زيادة أعداد الخريجين )الفصل 
في رفع مستوى رأس المال البشري من خالل تزويد السكان بالميارات والمعارف 
والتقنيات من خالل الخريجين، وكذلك من خالل دورات رفع الكفاءة التي نفذتيا في 

(. كما أسيمت الكمية 5-4والحاسوب واإلحصاء )الفصالن  ةزيمجاالت المغة اإلنجمي
في تحفيز رؤوس األموال عمى االستثمار من خالل إنشاء مشاريع تجارية وخدمية تسيم 

 (. 6في تقديم سمع وخدمات لمطالب واألساتذة والعاممين بالكمية )الفصل 

 إنتاج المعرفة

رفة من خالل مشاريع التخرج التي يعدىا أفادت الباحثة أن الكمية أسيمت في إنتاج المع
(، كما أن العديد من الرسائل العممية التي أجريت عمى منطقة الدراسة 5الطالب)الفصل 

قام بيا باحثون سبق ليم الدراسة بكمية اآلداب والعموم وىي ذات عالقة ب نتاج المعرفة، 
 (. 6)الفصل نتعاونيفضاًل عن البحوث التي يعدىا أعضاء ىيئة التدريس القارين والم

مشاريع ربحية 
 مشتركة

أسيمت الكمية في مشاريع ربحية مشتركة تتمثل في دورات المغة اإلنجميزية يقوم بيا 
أساتذة ومختصون تابعون لمكمية بيدف رفع مستوى الكفاءة لمسكان والعاممين بالقطاعات 

 (.6المختمفة بالمنطقة )الفصل 

الجذب المحمي 
 لالستثمارات 

تقطاب كفاءات عالية من أعضاء ىيئة التدريس المتعاونين والمختصين القادمين من اس
خارج المنطقة، وتعتقد الباحثة أن ىذه الكفاءات تسيم في تحسين الحركة التجارية في 

 (.4المنطقة )الفصل 
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ية اآلداب ومن خالل الجدول السابق يتبين أن مؤسسات التعميم العالي بمنطقة الدراسة بصفة عامة، وكم

والعموم بصفة خاصة، عكست أثارًا تنموية إيجابية عمى المنطقة من الجانبين المدخالت والمخرجات. وقد 

حققت النتائج المستخمصة األىداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا وقامت باإلجابة عمى التساؤالت 

 المطروحة في الفصل األول حسب اآلتي:

المستوي المعيشي لسكان اإلقميم من خالل  ا فيات التعميم العالي تحسنً ىل أحدثت مؤسس :السؤال األول

من الواضح أن مؤسسات التعميم العالي بمنطقة الدراسة بصفة  جديدة؟ وظروف اقتصاديةفرص  توفير

عامة، وكمية اآلداب والعموم بصفة خاصة لكونيا تشكل كيانًا مستقاًل بالمدينة أسيمت بشكل واضح في 

عميمية وفرص توظيف لسكان المنطقة )الفصول الرابع والخامس والسادس(.  حيث زاد عدد توفير فرص ت

الطالب المسجمين في كل الكميات المختمفة حيث بمغ عددىم في سنة األساس خالل العام الجامعي 

طالبا وطالبة. أما ما  3321إلى  12/2013طالبا وطالبة، ووصل العدد في العام  356، 02/2003

، وأعضاء ىيئة 355خريجًا، أما العاممون ف جمالي عددىم  4751الخريجين فبمغ إجمالي عددىم يتعمق ب

، رغم ما وفرتو كمية اآلداب والعموم من فرص تعميمية 420التدريس والمعيدون بمغ إجمالي عددىم 

من الطالب  ووظائف، إال أنو في الجانب اآلخر تبين من الدراسة الميدانية األولى التي اجريت عمى عينة

بكمية اآلداب والعموم النظرة التشاؤمية تجاه فرص الحصول عمى الوظائف بعد التخرج، حيث أفاد نحو 

. كما تبين أن كمية اآلداب والعموم أسيمت في إنشاء ضعيفة ومقبولةمن إجمالي المشاركين بأنيا % 77

شخًصا، وكذلك  87ل لعدد مشروًعا، ووفرت فرص عم 30مشاريع خدمية وتجارية بمغ إجمالي عددىا 

 تبين أن دخل السكان زاد بعد نشأة الكمية مقارنة بمستوى دخل السكان في الفترات السابقة.

ىل أسيمت مؤسسات التعميم العالي في النمو االقتصادي واالجتماعي في إقميميا من  الثاني: السؤال

 خالل تطوير الخدمات والمرافق العامة؟

أن مؤسسات التعميم العالي أسيمت بشكل كبير في تقديم الخدمات ميدانية الثانية تبين من خالل الدراسة ال

آراء بعض خالل في البنية التحتية، وذلك من %58.9بنسبة  وأسيمت أيضا%، 75.2االجتماعية بنسبة 
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، %70.6 تيانسبفبمغت تحسين البرامج الخدمية ب ما يتعمقفيأما  .216بمغ عددىم  نأرباب األسر الذي

 د تم اإلجابة عن ىذا التساؤل في الفصل السادس من الرسالة. وق

ىل تقوم مؤسسات التعميم العالي برسالتيا العممية والثقافية في خدمة المجتمع من خالل  :الثالسؤال الث 

عداد البحوث وتقديم ا  ستشارات؟التوفير الفرص التعميمية وا 

مساىمة جيدة في تحسين أسيمت ت التعميم العالي تبين من خالل الدراسة الميدانية الثانية أن مؤسسا

، وىذا الشك فيو من حيث التنمية من عينة الدراسة %88.1األوضاع االقتصادية االجتماعية بنسبة 

مجال في وذلك بمزاولة نشاطات تجارية متنوعة، ويتضح أن لمكمية دورًا  ،االقتصادية لمنطقة الدراسة

في مجال البحوث والدراسات  دورًا فعاالً مؤسسة ملأن  تنتج أيضاً نس. %96.7التعميم والتدريب بنسبة 

 دورٌ ( وليا 9أيضًا وجود العديد من بحوث التخرج التي قدمت في المؤسسة)الممحق %، 92.4 بنسبة

ىذا التساؤل في الفصل السادس من  نوقد تم اإلجابة ع،%93.2حيوّي في خدمة المجتمع بنسبة 

 الرسالة.
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 انتٕصٛبد حبنخب: 

بناء عمى النتائج المستخمصة التي أسفرت عنيا الدراسة النظرية والميدانية، توصمت الباحثة إلى جممة من 

التوصيات والمقترحات التي تيدف إلى تفعيل دور مؤسسات التعميم العالي بالمنطقة وتحسين أدائيا 

النقاط التالية: نوصي بعدد من  ومخرجاتيا، بما يسيم في تنمية إقميميا وتطويره، والتي تتمخص في

 التوصيات، لتفعيل دور التعميم العالي بمدينة األبيار ودورىا في تنمية إقميميا، وىي عمى النحو التالي: 

إعادة تقييم التخصصات المتوفرة وفتح تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق المحمية،  (1

لغاء التخصصات التي ال تتماشى مع متطمباتو.    وا 

 تطوير الييكل الوظيفي بما يتماشى مع متطمبات المؤسسة. (2

توجيو الباحثين والمعيدين واألستاذة القارين والمتعاونين إلجراء الدراسات والبحوث ذات العالقة  (3

 بتنمية منطقة الدراسة.

ضرورة وجود التنسيق الفعال والتخطيط المناسب بين مؤسسات التعميم العالي بالمنطقة وسوق  (4

لمحمي، ومؤسساتو العامة والخاصة، من خالل تقديم االستشارات والمقترحات التي ترتكز عمى العمل ا

 البحث واالبتكارات التي تسيم فييا ىذه المؤسسات.

توفير متطمبات العممية التعميمية والتدريبية من خالل تجييز المعامل والقاعات الدراسية بشكل  (5

 عالية.أفضل، مع توفير مختصين فنيين ذوي كفاءة 

ضرورة توفير قاعدة بيانات يستفاد منيا في عممية التخطيط، وىذه البيانات تتعمق   بتحديد عدد  (6

الطالب المقبولين لمدراسة والخريجين، بما يتوافق مع االحتياجات المحمية وعدد أعضاء ىيئة التدريس 

 بشكل دقيق السيما القارين من سكان المنطقة.

ورًا في تنمية رأس المال البشري، من أجل دجين، ألن لمتعميم العالي ضرورة الرفع من كفاءة الخري (7

 الرفع من مستوى المجتمع المحمي وتنميتو وتطويره من جميع النواحي.
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يجب توفير دورات وبرامج تدريبية لمموظفين، بما يسيم في تحسين أداء المجتمع المحمي بصفة   (8

اصة. وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمميات عامة والعاممين بمؤسسات التعميم العالي بصفة خ

 التعميمية.

استجالب أعضاء ىيئة تدريس من ذوي الكفاءة العالية، لإلسيام في إعداد رأس المال البشري  (9

 ه.ر يوتطو  القادر عمى بناء المجتمع المحمي

الحسبان أن وأخيرًا ينبغي عمى المسؤولين ومتخذي القرارات في الدولة الميبية أن يأخذوا في   (10

مؤسسات التعميم العالي ىي مشاريع تنموية تسيم في تنمية مناطقيا، بشرط إتباع األساليب المنيجية 

والتخطيطية الالزمة عند إنشائيا، السيما في المناطق اليامشية والريفية، وأن يتم توفير اإلمكانيات 

دة تقييم التوزيع المكاني ليذه المؤسسات والقدرات المطموبة لمثل ىذا النوع من التعميم. لذا البد من إعا

 بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والبشرية لممناطق الواقعة بيا.
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 المصادر والمراجع

 أواًل: الكتب
 ، دار النيضةجغرافية التنمية والبيئة(، 2004إبراىيم، عيسي عمي، أبو راضي، فتحي عبد العزيز)

 العربية، بيروت. 

، مؤسسية عداد الرسائل الجامعيةإلأسس البحث العممي (، 2000إبراىيم، مروان عبدالحميد)

  الوراق، عمان.

، منشورات جامعة 1، طت في التربية وعمم النفساقراء(، 2012أبوسموم، عبد الكريم سميمان )

 بنغازي، بنغازي.

 ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.5ط ،جغرافية السكان(، 2002بوعيانة، فتحي محمد )أ

مخرجات التعميم العالي وسوق العمل الميبي )دراسة في (، 2009حمد عمي محمد)أبومريم، أ

 ، جامعة التحدي، سرت. الجغرافية البشرية واالقتصادية(

ة دراسة في الجغرافية المناخية، جامع :(، شمال شرق الجماىيرية2006بوخشيم، أبريك عبدالعزيز)

 قاريونس، بنغازي.

،  "التنمية والتحديث: نتائج دراسة ميدانية في المجتمع الميبي"(، 1980التير، مصطفي عمر )

 نماء العربي، طرابمس.إلمنشورات معيد ا

 ، كمية اآلداب، بنغازي.أبحاث في جيمورفولوجية األراضي الميبية(، 1973جودة، جودة حسنين ) 

 ، دار الطمبة العرب، بيروت.السكان ةجغرافي مبادئ(،  1969الجوىري، يسرى ) 

، منشورات جامعة قاريونس، 1، طالبشرية ةأبحاث في الجغرافي(، 1998الحداد، عوض يوسف )

 بنغازي.

، منشورات جامعة قاريونس، األوجو المكانية لمتنمية اإلقميمية(، 1998الحداد، عوض يوسف )

 بنغازي.
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، مكانية والتخطيط اإلقميمي: دراسة في تطور البارادايمالتنمية ال(، 2012الحداد، عوض يوسف)

 منشورات جامعة بنغازي، بنغازي. 

، الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية لمعالم المعاصر(، 1994) دحسين، عدنان السي

 ، بيروت.2المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،  ط

، مي أصول وقواعد البحث وكتابة التقارير والبحوثالبحث العم، (1998حموده، محمد عفيفي)

 مطابع سجل العرب، جامعة عين شمس، مصر.

، 1، طمسيرة التعميم العالي في ليبيا: إنجازات وطموحات(، 2004الحوات، عمي وآخرون)

منشورات المجنة الوطنية الميبية لمتربية والثقافة والعموم ونقابة أعضاء ىيئة التدريس 

 بيا، طرابمس.الجامعي في لي

، تطوير التعميم الجامعي في الجماىيرية الميبية(، 2009الحوات، عمي، عاشور، عمي جمعة )

 منشورات جامعة الفاتح، طرابمس.

نماء لمبحوث إ، مركز االستثمار في التعميم مدخل لمتنمية المستدامة(، 2011الدعمي، ىدي)

 والدراسات، العراق.

، دار المعرفة الجامعية، خطيط اإلقميمي وأبعاده الجغرافيةالت(، 2005الزوكة، محمد خميس ) 

 اإلسكندرية.

 ، مكتبة النيضة المصرية، اإلسكندرية.التخطيط التعميمي(، 1990سيف الدين، محمد )

 ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية.ليبيا ةجغرافي (،1996شرف طريح، عبد العزيز)

، مركز البحوث والدراسات، ين التعميم والتنمية المستدامةتحديات العالقة ب(، 2010شكر، زىير )

 بيروت.
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جغرافية الخدمات التعميمية في دولة اإلمارات العربية ( 2000الطاغي، حصة محمد إبراىيم عبيد )

 ، الشارقة، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم.المتحدة

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.نميةاتجاىات حديثة في الت(، 2003عبد القادر، محمد عبد القادر)

، دار الممتقى لمطباعة تخطيط الحضريالليبيا تطور المدن و (،  1998عموره، عمي الميمودي ) 

 والنشر، بيروت.

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، مقدمة في التخطيط التنموي اإلقميمي(، 2009غنيم، عثمان محمد)

 عمان.

، منشورات جامعة بنغازي: دراسة في الجغرافيا الطبيعيةسيل (، 2004المو، محمد عبد اهلل )

 بنغازي، بنغازي.

، 1، طجديدالتنموي الالتخطيط التربوي: إطار المدخل  (،1992محمد، أحمد عمي الحاج)

 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.

مي مصطمحات ومفاىيم نسانية التعميإل معجم العموم ا(، 2000) ىالمحيشي، عبد القادر مصطف

.طرابمس، أكاديمية الدراسات العميا والبحوث االقتصادية، جغرافية

تطبيقات في مادة اقتصاديات الموارد (، 1995مندور، أحمد محمد، أحمد رمضان نعمة اهلل )

 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.والبيئية

 منشورات جامعة قاريونس، بنغازي.، جغرافية ليبيا البشرية(، 1990الميدوي، محمد المبروك)

 االستقاللية( -الحرية األكاديمية -الجامعات ) النشأة والتطور(، 2010ىادي، رياض عبد عزيز)

 مركز التطوير والتعميم المستمر، جامعة بغداد.
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 ثانيا: الرسائل العممية

بيار باستخدام نظم تحديد اإلقميم الوظيفي لمدينة األ"(، 2014دم )آالخاشع، زينب الحسين سعيد 

كاديمية إل، رسالة ماجستير غير منشورة، ا"المعمومات الجغرافية: دراسة في جغرافية المدن

 الميبية فرع بنغازي. 

(" النمو السكاني وأثره في تركيب وتوزيع السكان في مدينة 2009الزايدي، عبد السالم مختار)

ة السكان"، رسالة ماجستير غير " دراسة في جغرافي2007 – 1973بيار خالل الفترة "ألا

.جامعة قاريونسكمية اآلداب، ، قسم الجغرافيا، ةمنشور 

( "تقييم مخطط مدينة بنغازي"، رسالة ماجستير غير  1990الشركسي، ونيس عبد القادر) 

 جامعة قاريونس، بنغازي.قسم الجغرافيا، كمية اآلداب، منشورة، 

دمات التعميمية في مدينة نابمس باستخدام تقنية نظم طاىر، طاىر جمعة، "التحميل المكاني لمخ 

 ""، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.GISالمعمومات الجغرافية "

( "تحميل وتقييم توزيع مؤسسات التعميم العالي في منطقة إجدابيا 2013طمالوي، إبراىيم عمي )

رسالة ماجستير غير منشورة، الخدمات"، (: دراسة في جغرافية 2013-1980خالل الفترة)

 فرع بنغازي.   ،كاديمية الميبيةألا

دراسة تحميمية لمعوقات النمو  (، "النمو الحضري في مدينة األبيار"2004عطية، فاطمة عبد النبي)

وتوقعات المستقبل، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة 

 قاريونس، بنغازي.

(، "خصائص األمطار وتأثيراتيا عمى مكونات األنظمة البيئية الطبيعية 2011مصري، ىند عمر)ال

في منطقة سيل بنغازي باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية"، رسالة ماجستير غير 

جامعة قاريونس، بنغازي.قسم الجغرافيا، كمية اآلداب، منشورة، 
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لمدارس التعميم الثانوي بمدينة األبيار: "دراسة في جغرافية  (، التوزيع المكاني2017ىويدي، أيمن )

الخدمات"، ورقة بحثية مقدمة الستكمال مقرر دراسة حالة، االكاديمية الميبية، فرع بنغازي، 

قسم الجغرافيا وتنمية الموارد.

"، وفعيم(، "دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة وسبل ت2011قيطة، نيمة عبد القادر)

 زة. غرسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، 

(، "التموث بالنفايات المنزلية الصمبة بمدينة األبيار"، دراسة تطبيقيو  2007أبوراس، ماىر ميالد ) 

في اليندسة البيئية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اليندسة البيئية أكاديمية الدراسات 

 ا، بنغازي.العمي

 ثالثًا: التقارير والنشرات الرسمية
"مشروع غوط السمطان االستيطاني الزراعي" ) د، ت (، تقرير غير منشور عن مشروع غوط 

 السمطان.

 (، مصمحة المساحة، األطمس الوطني لمجماىيرية، طرابمس.    1978أمانة التخطيط)

ية الميبية المشارك في أعمال المؤتمر العالمي (، "تقرير وفد الجماىير 1998أمانة التعميم في ليبيا )

 9، 5العشرين": الرؤية والعمل، منظمة اليونسكو و حول التعميم العالي لمقرن الحادي 

 أكتوبر، باريس

( "النمو االقتصادي واالجتماعي في 1990أمانة المجنة الشعبية العامة لمتخطيط واالقتصاد)

(، "مشروع 1995مجنة الشعبية العامة لمتخطيط )ال.1990/1970الجماىيرية خالل الفترة "

 "، طرابمس .86-1990خطة التحول االقتصادي واالجتماعي 

 ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي .94 -93الدليل العام لجامعة قاريونس عن العام الجامعي 

 . ةمنشور سجالت وحده شؤون أعضاء ىيئة التدريس بكمية اآلداب والعموم/ األبيار، بيانات غير 

(، "أثر األسمدة المختمفة عمى البيئة الرعوية والزراعية بشعبية 2004العمروني، عبد السالم ) 

 الحزام"، تقرير غير منشور.
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 .ةقسم الدراسة واالمتحانات بكمية اآلداب والعموم/ األبيار، بيانات غير منشور 

 قسم شؤون المعيدين، كمية اآلداب والعموم / األبيار.

(، تقرير حول التعميم العالي، وثيقة فنية 2005شعبية العامة لمتعميم العالي في الجماىيرية )المجنة ال

 غير منشورة .

(، تقرير: الجودة 2012مؤسسات التعميمية والتدريبية )الالمركز الوطني لضمان جودة واعتماد 

 وضمانيا في الجامعات الميبية الحكومية )الواقع والطموحات(، طرابمس.

 .ةلعام لكمية االقتصاد / جامعة بنغازي، بيانات غير منشور مسجل ا

 .ةمسجل العام لكمية القانون / جامعة بنغازي، بيانات غير منشور 

 حوال المدنية بمدينة األبيار.ألمكتب ا

 مكتب شؤون الموظفين بكمية اآلداب والعموم/ األبيار.

م يور العمراني، تحميل وتقي( إقميم بنغازي: مخطط التط1979مؤسسة دوكسيادس العالمية )

 ، أثينا، اليونان.     8االستراتجيات البديمة المقترحة، التقرير رقم 

 . 1984مؤسسة دوكسيادوس التقرير النيائي،   

، طرابمس، الييئة 2006( النتائج النيائية لمتعداد العام لمسكان 2008الييئة العامة لممعمومات )

 العامة لممعمومات.

، الييئة الوطنية 2006(، التعداد العام لمسكان 2010ة لممعمومات والتوثيق )الييئة الوطني

 لممعمومات والتوثيق، طرابمس.

، مصمحة 2011-2010(، الكتاب اإلحصائي 2010وزارة التخطيط، مصمحة اإلحصاء والتعداد )

 اإلحصاء والتعداد، طرابمس.
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 رابعا: المؤتمرات والندوات العممية
(، "بعض مشكالت سياسات التعميم العالي بالجماىيرية 2007حيم محمد )البدري، عبد الر 

محمد زاىي المغيربي، نجيب المحجوب، أم العز عمي الفارسي،  :العظمى،)تحرير(

السياسات العامة: أبحاث مؤتمر السياسات العامة، جامعة قاريونس، بنغازي.

ليبيا : نموذج الخط متعدد االلتواءات"،  (، "التعميم العالي والتنمية في2006عمر ) ىالتير، مصطف

في : األعور، محمد عمي، ندوة التعميم العالي والتنمية في الجماىيرية، منشورات المركز 

 العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر.

(، "التعميم العالي والتنمية اإلقميمية في ليبيا ورقة بحث قدمت في 2012ي، سعد محمد )نالزليت

 .2012/  24 -22لجغرافي الثالث عشر"، مدينة الخميس الممتقي ا

(، "التخطيط لمتعميم العالي بالجماىيرية: دراسة المعاىد 2007ي، سعد محمد)نالزليت

 العميا"،:)تحرير( محمد زاىي المغيربي، نجيب المحجوب الحصادي، أم العز عمي الفارسي،

 ة قاريونس، بنغازي.السياسات العامة: أبحاث مؤتمر السياسات العامة، جامع

في الخطط السابقة"، مؤتمر  واالستراتيجيات(، "تقييم األىداف 2003الزني، عبد الباري شوشان )

التنمية االقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل، طرابمس، الييئة القومية لمبحث العممي، 

 مركز البحوث االقتصادية.

 ىميم العالي واحتياجات سوق العمل من القو (، "مخرجات التع 2004اليادي) ةالشكشوكي، فييم

 العاممة"، ندوة التعميم العالي والتنمية في الجماىيرية، جامعة الفاتح، طرابمس.

("، 1990ر 1960بوالقاسم، "سياسة التخطيط الجيوى والمحمي في الجماىيرية العظمى)أالعزابي، 

ة البيئة، الجزء األول، في: تحرير اليادي مصطفي أبو لقمة، العموم الجغرافية وحماي

.252 -235بريل، الصفحات أالزاوية، منشورات جامعة السابع من 
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(، "التنمية اإلنسانية واكتساب المعرفة المتقدمة في البمدان العربية دور 2003فرجاني، نادر )

، 11التعميم العالي"، والبحث والتطوير التكنولوجي، سمسمة دراسات التنمية البشرية 

 نيويورك.

(، "العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأثرىا في تطور التعميم 2008قعير، فتحي عوض ) 

ندوة التعميم العالي والتنمية في الجماىيرية، ،"1969ر 1551في ليبيا في الفترة مابين 

 جامعة الفاتح، طرابمس.

ورقة بحث قدمت في (، "الوضع السكاني في مدينة األبيار": 1994الكيخيا، منصور محمد )

 صفحة، المرج. 20الجغرافي الرابع، عدد الصفحات  ىالممتق

(، "المتغيرات السكانية والتنمية": في أبو عائشة سالم، ميالد سعد 2004الكيخيا، منصور محمد )

)تحرير(، وقائع المؤتمر الوطني حول السكان والتنمية، أكاديمية الدراسات 

.21/22/11/2004العميا،

 الدوريات خامسا:

(،" نصف قرن من التعميم الجامعي المحمي: مالحظات وخواطر"، 2005التير، مصطفي محمد، )

، العدد التاسع، عدد خاص عن التعميم العالي في الجماىيرية العظمي، مجمة الجامعي

 النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي، جامعة الفاتح، طرابمس.

مجمة "المكتبات الجامعة أىميتيا ودورىا في تطوير التعميم العالي"، (، 2005حمد)أجرناز، محمد 

، العدد التاسع ،عدد خاص عن التعميم العالي في الجماىيرية العظمي، النقابة الجامعي

 العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي، جامعة الفاتح، طرابمس.

، مؤسسة النور، العدد ر العراقمجمة نو (، الجامعات وتطوير المجتمع، 2009موفق ) ،الحسناوى

49. 
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مجمة ميي ثقافية نجازاتو"، ا  (، "التعميم العالي في ليبيا : نشأنو وتطوره و 1993الحوات، عمي )

 ، العدد األول، الزاوية.عممية

مكانية تسويق برامجو"، 2010الرماني، زيد بن محمد) مجمة (،"االستثمار في التعميم  العالي وا 

، السعودية.28عموم التربوية والدراسات اإلسالمية، العدد ، الجامعة الممك سعود

مجمة (، "التعميم العالي في ليبيا دراسة في أنماط التوزيع المكاني"، 2009الزليتني، سعد محمد)

 ، العدد الثالث، بنغازي.الجمعية الجغرافية الميبية

تعميم الجامعي في الوطن (، آراء حول أزمة ال1990شموف، فيصل مفتاح، إبراىيم، كرسني محمد )

جامعة قاريونس،  ، السنة الثالثة، العدد الثالث، منشوراتمجمة قاريونس العمميةالعربي، 

 بنغازي.

(،"التعميم الجامعي والعالي وتحديات 1997براىيم، عمي محمد )إالفائدي، محجوب عطية، 

، السنة س العمميةمجمة قاريونالمستقبل في الجماىيرية العظمي: نظرة تحميمية ونقدية"، 

 العاشرة، العدد الثالث والرابع، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي.

(، "التنمية االقتصادية واالجتماعية وأثرىا في عمميتي النمو 1984قنوص، محمد صبحي ) 

، جامعة قاريونس، مجمة كمية اآلدابوالتركيب السكاني في منطقة الجبل األخضر"، 

 بنغازي.

مؤتة لمبحوث مجمة (، "أثر جامعة مؤتة في تنمية المجتمع، 2004) الكساسبة، صالح

 .3، العدد19"، المجمد والدراسات

مجمة ( "دور التعميم العالي في إعداد الكفاءات من القوى العاممة"، 1985مرسي، محمود أحمد ) 

.153-129، الصفحات 4،  العدد 13، المجمد العموم االجتماعية
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 ع أخرىسادسا: مصادر ومراج

(، "األبعاد االجتماعية لنظام القطاع العام في ظل سياسة 2003الخواجة، محمد ياسر)

، مطبوعات مركز جالخصخصة"، في كتابات اجتماعية معاصرة، تحرير: محمد سعيد فر 

البحوث والدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، نقاًل عن الرابط االلكتروني 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki 2016/ 9/ 23،  تم االطالع بتاريخ. 

(، من قضايا التريبة عمى المواطنة العالمية، مؤسسة الفكر العربي، نقاًل عن 2010السيد، محمود)

تم االطالع بتاريخ   http://www.arabthoght.org/contentالرابط االلكتروني /

19/11 /2017. 

الموقع  ىت في حراك التنمية المستدامة، متوفرة عم(، دور الجامعا1994الصباح الجديد )

، تم 513، العدد lwww/Imhtmi:fil://lusers/Emachinesاإللكتروني الصباح الجديد 

.2013/ 3/3االطالع بتاريخ 



-R.V.Krejcie and  D.W. Morgan(1970)Determining sample size for 
esearch activities ,Educational and  psychological Measurement, 

Vol. 30, p. 607-610.
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 : عاةم رل عماة     ع ملمه    ال  مراا   ع ة   م ع    أ  مر ق  عأل   ر0ع م حط 

 لأ ع     /  لةأ ع         ع عماة      مم ل       ح ل    أ م  لم   ةة  ط    ل ف            
قة      لع ة   م      ال  ع مام     مراا   ع ة   م ع    أ  مر ق  عأل   ر، لق    عممةم     لعم

ع م  لم   ع مةح      ه  اةا   رأ  ،لمه  رظر م لل رعةهم ةم   ع  رعمج ع مق م  فأ     ع مراا  
  فأ رم ه  رعا ةأ   ح ل    أ را    ع م ماة ر، ع ةأ م  ع ممق     ةاهم رة ةمه  لةل   ةهيفأ 

 أ  ق  ع    ر    لرف  قمة ل ر   ع      ع مراا  ي  رمأ   م قة    عامقم   أ عماة    ، 
الا ة  م   ار   ة م ، ل   ةاةل م يم م  ق   ع   حث  ل ألغرعض     ه  لع م  لم   ع مةح  

 ل ع قة    فأ قرع ل عألاة     ر    لعإلم     لض   عةرل حل  عملة  ر ع مر ا    ع   م   فق ي  رم
 ع مق   ع مل ص، رأم    م ع ةر   فأ     ع ما   ل ي ع م  لم ةم       ل    فأ ة  ة  عماة    ي

 حا  ة  لرقم ، م  ةمر  ةر   قم   لعم ع ةلف ط لع رم ح ي     رشقرقم ا ف                  
 ع   حث                                                                                            

 ع مراا يييييييييييييييييييييي ع قاميييييييييييييييييي ع ة ر خ يييييييييييييييييي رقم عماة     يييي      
 البٌانات الشخصٌة -أوال

 ( ع  مر :ييييييييييييييييييييييي0

 (مق   ع م ال  ييييييييييييييييييييي8

  رثأ  -         قر    -( ع مرس :    3

  مر أ   - ر أ     ج  -   أ          –( ع مرا   :   2

 ف ال  –شق        ج  -اق   عل أ    ال       –( رلع ع اق  :   0

 لريييييييييييييييآ -     ر أ    ل -مره         -                    

 حأ ييييييييييييييعام ع  -عام ع ش رع يييييييييييييي    -(  رلع  ع اق  :  2

 عام ع مر ق يييييييييييييي  -عام ع مح   يييييييييييييي    -ج                     
 (      فرع  عألارل : يييييييييييييييييييييييييي9

 ع ة عةأ  -ل قة      ج   قر - مأ          -( ع ماةل  ع ة   مأ  أل  :    2

 م م أ فم  فلط  -ث رل      ل –ي  ع         -                                   
 ع ة عةأ  -ل قة      ج   قر - مأ          -( ع ماةل  ع ة   مأ  ألم :    7

 م م أ فم  فلط  -ث رل      ل –ي  ع         -                                   
  ر ر)ةقر   (( يمم  أ  ل  عألارل :يييييييييييييييييييييييييييييييييييي 01

 مرح   رعا    -ل أ عألمر   ج -ع             -( م   قلم   ف  رالم ع  رعا  :   00

  قر ع مه  ع م رح  ؟ع( ي ع ق ر  يم    ع ارع  عألل  )ج( 08

  رلعره يييييييييييييي -عام ع مه  ع م رح  ييييييييييييييييييييييييييييي  -             
 عف  لرع  عم ةح ط  ه   ع مراا  ؟( م  ع ا    ل  ع  03

     ر ط ع ةرا    -      
    رعا ي غه  مرحةرأ فر   ع ةفر ع مه  ع ةأ   م     -      
  ي        ع  م   ل مرق      ع  رعا  ل رغ  فأ ةحا   لض أ -ج    
 رغ    عة   فأ ملع    ع  رعا ي -      
 رغ  ف ه ي   م  ق   فأ ع مم   ع  رعاأ ع    - ـ     

  قر يييييييييييييييييييييييييييعا   آلر،  –ل      
 الخلفٌة التعلٌمٌة –ثانٌاً 

 (     ة ق    رعاة  ع ث رل   ؟02

 فأ م ه  مهرأ  -م را  ث رل   ل            ج -م را  ث رل     م  ي       -              
 ييييييييييييييييييي( عام ع م را   ل ع م ه ييييييييييييييييييييييي00

 (    ةم  ثم   الق      م   راةه فأ ع ث رل   لم  ة راه عآل  ؟02

 م       م   را / غ ر مةأق  -ر م          -        
 (     ةلعفط ةل    ع ح  أ م   ملح ة  ع مهر   ؟ 09
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 م       م   را / غ ر مةأق  -ر م          -              

  قر ع ا   ؟   يم    ع ارع  ع ا  ط   ،  رم ( ي ع ق ر 02

 رعه مة      ع ةل ص ع م  ل  يح م  ةمق  م  ي  -      
 ع ةل ص ع مرغل   ةم له يمق ر  ةأ ع م     لع م رف   ي -     

 ل أ  مر  ر حرأ      ي  -ج     
 غ ر مةلفر فأ ع مرق   ع ةأ  ق    ه  يألره غ ر  ع ةل ص ع مرغل   - ـ     

  قر  يعا   آلر،  -ل     
 الموقع وسهولة الوصول –ثالثا 

 –ا  رل ل           ج  –عألق عم         ع ا ر    -( م  ع لا    ع ةأ ةاة م ه    ل ل  ي أ ع مراا  ؟  07

 ،  ح     ى لر -ا  رل  مرل     ـ   -ح ف     م       
 

  لعا   ع ا  رل ؟ ( فأ ةق  ر  قم  اةغرط مشلعر ع ق لم ي أ ع مراا 81

  قثر م  ر ا ع ا      -م  ر   ع ا    ي أ ر ا ع ا     ج  – ق  م  ر   ا          - 
 ع مراا  ؟   ( ق ا ةم  مشلعر  ع  لمأ ي 80

      م ع   -     ج -اه  م ع    –  

 ( م  ع  ق   ع رة ا   ع ةأ ة رق  ل ل   ي أ ع مراا  ؟ 80

 م ةلم   - ل  ع ما ف   ج -يش رع  ع مرلر    -ع  ر ط جعه ح م  -  م   ع  رط    -  
 رع     : مل ل ع  رعمج ع  رعا   لع ة ر    

 (   ف    م  م  م ى رض      ع  رعمج ع ة   م      مراا  ؟83

 مح    –    غ ر رعض   -ج     رعض   -رعض م ع     - 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط ج  ل   ، لض  عألا    ؟82

 ( م  ةق  م   ماةلى ع ة   ق   ع  م    مق رر      رعا  ع رظر  ؟ 80

 م   را / غ ر مةأق  -ض  ف         -مق ل     ج -م  ل        -   
 (     ةمرى ع ة   ق   ع  م    لع ة ر     ؟89

  غ   ع ة   ق   ةمر   عل  ع مراا  ي -   
 ع ة   ق   ةمرى ل رج ع مراا  ي  غ   - 

 ف ه ع ة   ق   ل رلعره ؟   ( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط   ، ع قر عام ع مق   ع    ةة ق82

لةر ع   م  ع مهم ع    ةرى  ره ا اهم فأ ةحا   ع  م    ع ة   م   لع ة ر     ع( م      ع  لعم  ع ة    ، 87

ه   ل فةرل ع  رر مج   -ل ر ع م  م  لع مرعفط لةمه ه     ج ة  -ة ل ر ع م  رأ     -   مراا   
 ع  رعاأ 

  لرى ، ع قر   ييييييييييي -ة ل ر ع مر  ج    ل -ةلف ر يرش    فض  ع  ال    ـ  –           
 (    ة ةق   ر  ح      أ يرش   مر ا     :31

  مج ع  رعاأ   رع  ر - 
 يمق ر    ع  م      ع ةلرج  - 
 مق ر    عأللرى     ع ةلرج يعإل -ج

 فرص العمل بعد التخرج -خامسا
 (    ةل  ع  م  فأ رفس مم   ةل        ع ةلرج ؟30

 م       م   را / غ ر مةأق  -ر م          -              

  قر ع ا   ؟ع( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط م ،  م  ع  ق   فأ رفس ع مم   ؟ 38

  م   فرص  م    لر م  ؟ي  ع مه   ع حقلم   )مث : ع ة   م ، ع  م  (  ر غأ    ةهةم  ماأ   (    ة ةق   33

 م       م   را / غ ر مةأق  -ر م          -     
 م  –ر م       -(    ةلفر       م  لم   ةة  ط  فرص ع  م  ع مة ح  ضم  مم   ةل    ؟  32

  قر عام ع مه  ع ةأ لفر  ع م  لم   ؟عر م ، ( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط 30

  رلعره يييييييييييييييييي -عام ع مه  يييييييييييييييييييييييييييي    - 
 م  -ر م         -(    ا ط    ع  م  ؟    32
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  م    ل ة م     ه  لارلع  ع ل رل؟   قر ع مه  ع ةع( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط ر م ، 39

     ارلع  ع ل رلي -ع  رلع ييييييييييييييييييييييييييج - مه  يييييييييييييييييييي          عام ع - 
 ( م  ةق  ر    فرص ع  م      ع ةلرج ؟32

 م   را / غ ر مةأق  -ض  ف         -مق ل         -         ج -      م ع      -     

    م  فأ   (     ع ةلرج اةا 37

  قر عام ع م  ر  ع ةأ ةرغ  ع  م   ه  :يييييييييييييييع حضر   )ع م   لع    ع ( : ع مر  ط ع - 
  قر عام ع مر ق  ع ةأ ةرغ  ع  م   ه  يييييييييييييييييعع مر  ط ع ر ف   :  - 
 ل رج ع  ال  ، ع قر عام ع  ل   ع ةأ ةرغ  ع  م   ه  يييييييييييييييي -ج

 مم   ييييييييييييييييي ع مق  يييييييييييييييي   م  فأ   (     ع ةلرج اةا 21

 م  لم    لرى  –ا  ا   
 ل رة  ع شل       ةر   آلر     م ةح ط    مراا  ؟  ( ع ةم  ع   20

 م       م   را / غ ر مةأق  -ر م          -    

  قر ع ا   ع( ي ع ق ر  يم    ع ارع  ع ا  ط م ، 28

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 (             يض ف    لر  ؟23

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 حا  ة  لرقم م ر   رشقرقم    –عرةه   اة   عماة                                                    

   حث  :  م ر  ع م رل ي  ع  ع 
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 البٌوت ألرباب الموجهة االستبٌان استمارة: 1 الملحق
 يق  مه      عأل   ر م  ر  فأ ع    أ ع ة   م مراا    ثر

 عأل   ر مر ق  فأ ع   ل   أر    ع ل ص عماة    
  أ  لرق  قم2 يق  مه  لة لر رمل فأ عأل   ر  م  ر  ع    أ ع ة   م مراا    ثر    ع ة     عألاة      عإلم    فأ  ر  ةقم رأم 
  رم 2 فق  ع  حث   عإلح  ة    ألغرعض يم ةاةل م ل   ع ار    غ    اة  م     ه  ع مةح   لع م  لم   ع    ر   ق 

 ا ف  رشقرقم ع مل ص، ع مق   فأ  ع قة    ل ع مر ا  ع مق   فأ  يش رل لض   ر ط    لعإلم      ر    عألاة   قرع ل
 [ع   حث 2 ]م ر  ة  لرقم حا     

 : _______________ع مق     ة ر خ  : __________________ع مق  
 ع شل    ع    ر    لمـ

 :___________ع  مر (0

 __________ ير ث_________  عألارل؟  قلر  فرع      م  (8

 م م أ    ث رل  ي  ع         ع ة عةأ   مأ  ع ة   مأ؟ ع ماةلى (3

 _______________ ع  م ؟ مه  _______________  م  ؟       م  (2

 ع م م  ؟ م  ةحق قه  ةةلق  ع ةأ ع  ملح   م  (0

 االجتماعٌة اآلثار -ثانٌا

 _____ ير ث _____  قلر    م ؟ 00 م   قثر عأل م ر  ل  م   ارة   فرع  م  عألم        قم (2

 عإلرةرر        ع ه ةا        ع م         ع قهر    ع  ح         ع ة    ؟ ع ة   م ع ل م   م   ق ةةلفر    (9

 _ ير ث_____  قلر ع مر ق ؟  م رعس ع ث رل      مرح     رال    ر      قم    (2

 _____ ير ث ____  قلر عأل   ر؟  م  ر  ع م م       مرح     رال    ر      قم    (7

 :ة لر فأ    مر ق  ع    أ ع ة   م مراا    اهم      ر    (01
    م      ر م  عممةم    ؟ ع ل م                                                          

   م   ر م   ع ةحة  ؟ ع  ر   ل م                    
 م         ر م    ؟ ع ل م   ع  رعمج                    

 االقتصادٌة ثاراآل ثالثاـ

 2ةقر      ر ر________  ع شهر؟ فأ ع ح  أ  ارة   ل  مةلا  م  (00

 2ةقر      ر ر________  ع م م  ؟ رشأل ق    ارة   ل  مةلا  م  (08

        ع ح لع  لةر    ع   هر         ع م م         ةم  حقلمأ        ل    ارة ؟  ل  م   ر م  (03
 ___________ ع قر    لرى، مه         

   ع م م  ؟ م   ارة   ل  م   ر م  (02
   ع م م       ة ةم  ع م رع     ع م م       ة ةم  ةم رل     م م   ع  م      

 ____________  لرى         ع م م       ة ةم  مه                                         

 _____ ير ث_____  قلر ع  م ؟    ع        ع  م  ا  فأ  ارة   فرع      م  (15

 م ر م ع      ؟ م  ع ح  فأ  لر   م م      ة ةق     (16

 م       ر م    مر ق ؟ عمقة      عأللض ع ةحا   فأ  اهم  ع م م      ة ةق        (17

 لع ة ر   ع ة   م مم   فأ  ع ممةم ؟ ل م  فأ  لر   م م      ر    فأ (02
  لع  رعا   ع  حلث مم   فأ                                                                     

     ع مح أ ع ممةم  ل م  مم   فأ
 ختامٌة أسئلة -رابعا

 م     ر م  ماةق ال؟[ لع ثق فأ لعمقة     عممةم  أ] ع م م    لر ا اةمر    ر   ، فأ (07
______________________________________________ 

 ع م م  ؟    ع ر مم  ع مشقال  م  ر   ، أف (81
______________________________________________ 

    م م  ؟   مارل    عقةرعح ة  م  (80
______________________________________________ 

 2م ر  ة  لرقم حا      رشقرقم عألاة  ، عرةه 
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 لحدود اإلدارٌة لمنطقة الدراسة : رسالة عمٌد بلدٌة األبٌار بخصوص ا3الملحق 
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 1002: التوزٌع النسبً لسكان بلدٌة األبٌار 4الملحق 

 26865 األبيار

 3537 بومريم

 3220 الرجمة

 1903 مه لسدي سي

 3076 المميطانية

 1888 جيرة

 585 ي رع  م  لرعسسيدي 

 685 جنوب االبيار

 1630 شمال األبيار

 ، ع ةله   ع را أ م     ع  ع   حث ي28، ص8102ع م  ر: ع ل ش ،  

 : تطور عدد المعيدين في كمية اآلداب والعموم/األبيار5الممحق
 العدد المعيدين

2006/05 18 
2007/06 26 
2008/07 45 
2009/08 70 
2010/09 82 
2011/10 82 
2012/11 84 
2013/12 86 

 معيدين بكمية اآلداب والعموم/ األبيار.الالمصدر: سجالت وحدة شؤون أعضاء ىيئة التدريس و 
 )االستمارة الموجية لمطالب( ى: بيانات الدراسة الميدانية األول6الممحق 

 ميمي لموالدين:المستوي التع1-6الممحق 
                           

 
 
 
 
 
 

 دخل األسرة: إجمالي 2-6الممحق 
 النسبة العدد الدخل

 7 19 دينار 500اقل من 
 72 187 1000الي500من 

 21 59 دينار 1000أكثر من
 100.0 265 مجموع

 النسبة اآلباء النسبة األميات التعميمي ىالمستو 
 24.5 65 23 60 أمي ويقرأ ويكتب

 9.8 126 20 54 تعميم أساسي
 37.8 100 42 112 تعميم ثانوي

 27.9 74 15 39 جامعي فما فوق
 100.0 256 100 265 المجموع
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 : نطاق نفوذ خدمات كمية اآلداب والعموم بمدينة األبيار3-6الممحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الرحمة اليومية إلي الكمية4-6الممحق 
 النسبة العدد الرحمة اليومية

 %78 207 سيل جدا
 %14 37 صعب

 %8 21 صعب جدا
 100.0 265 المجموع

 : تقدير فرص العمل5-6الممحق
 النسبة العدد فرص العمل
 %8 20 عالية جدا

 %15 41 عالية
 %12 32 مقبولة
 %65 172 ضعيفة
 100.0 265 مجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة العدد المكان
 43.4 115 بيارألا

 5.3 14 غوط السمطان
 7.6 20 المميطانية
 6.4 17 الرجمة
 3.8 10 بومريم

 10.9 29 سقفةأ
 7.2 19 جيرة

 4.1 11 سيدي مييوس
 8.3 22 قصر الشريف

 3.0 8 براىيم بوراسإ
 100.0 265 مجموع
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 : بٌانات الدراسة المٌدانٌة الثانٌة )االستمارة الموجهة ألرباب البٌوت(7لملحق ا

    

 : المستوي التعميمي1-7لممحقا
 النسبة العدد التعميمي ىالمستو 

 5.2 19 أمي ويقرأ ويكتب
 17.7 65 تعميم أساسي
 22.1 81 تعميم ثانوي

 55.0 202 جامعي فما فوق
 100 367 مجموع

 نشاء الكمية وبعدىاإ: مقارنة بين متوسط دخل األسرة قبل 2-7الممحق

 ع  ل 
 ق  

 ع را  
 ل   

 ع را  
 ع     ع    

 223 83 0020 027   ر ر 011 ق  م  

 2120 872 2922 092 0111 -011م  

 0322 01 020 2 0111 قثر م  

 011 329 011 329 ممملع

 
 : أنماط النشاطات التجارية والخدمية المجاورة لمبنى الكمية 8الممحق 

 عدد نشاطالنوع  ر
 العاممون

 مجموع إناث ذكور
 8 - 8 5 تندات تصوير وسحب المس 1
 19 6 13 7 خدمات التغذية والمشروبات 2
 4 - 4 3 المالبس الجاىزة واألحذية 3
 5 - 5 5 العطور واليدايا  4
 5 - 5 4 األثاث والمواد المنزلية 5
 31 24 7 1 روضة وتعميم أساسي 6
 15 4 11 5 ىنشاطات أخر  7

 87 34 53 30 المجموع
 14/10/2017-11بتاريخ المصدر: الدراسة الميدانية 
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 : مشاريع التخرج ورسائل الماجستير9الممحق 

 بحوث قسم الجغرافيا
 السنة العنوان اسم الطالب
 2006/ 2005 التوزيع الجغرافي لسكان فزان فتحية محمد سعد
 2007/ 2006 معدل المواليد في منطقة سوسة محمد عمي مرسال

 أيمن محمد عمي
بيعية والبشرية عمي النشاط الزراعي في السيل أثر العوامل الط

 الساحمي الممتد من كرسو إلي سوسو
2006 /2007 

 حسن صالح الصابر
 أوريدة عبد القادر 

 2008/ 2007 حوادث المرور في منطقة قمينس

 سعاد محمد جاد اهلل
 -1983مدينة قمينس خالل الفترة ) ىلا  حركة اليجرة من و 

2003- 2007) 
2007 /2008 

 نحيو أحميدة محمد
 فوزي عمي سعيد

النخيل في منطقة ىون )دراسة في  ةالعوامل المؤثرة في زراع
 الجغرافيا الزراعية(

2009 /2010 

خميفة عطية عبد 
 2010/ 2009 الظواىر االجتماعية الرحيم

 سناء حمزة فرج
 بشير محمد عبد هلل

 2014ربيع  طبقة األوزون

صالحة الناجي صفاء 
 عبد اهلل 

 2016/ 2015 ليجرة الداخمية في مدينة دريانةا

 بحوث عمم النفس
 حسنة محمد الشريف
 عبير إبراىيم الفسي

 نادية حسين الفرجاني
 2004/ 2003 عينة من طمبة وطمبات جامعة قاريونس ىالصحة النفسية لد

 عزيرة رشيد الوداوي
صالحة امراجع عبد 

 السالم

ة قسم التربية وعمم النفس التوافق النفسي و االجتماعي لدي طمب
 بجامعة قاريونس

2003 /2004 

حنان عبد القادر عبد 
 هلل صالح

اتجاىات العاممين في مجال رعاية المعوقين عقميًا نحو المعوقين 
 2006/ 2005 عقميًا ) دراسة ميدانية بمركز القدرات الذىنية بنغازي(

 2006/ 2005 أسس  عمم النفس نوال عمي حمد
 محمدتياني عمي 

 سامية عبد الرحمن 
 2005خريف  عالقة زواج األقارب باإلعاقة

فتحي أحمد عبد أيمان 
 حسن محمد

انتشار الميول العصبية لدي طمبة وطالبات كمية اآلداب  ىمد
 والعموم / األبيار /جامعة قاريونس

2005 /2006 

 وفاء بالقاسم محمد
 دالل محمد عمي

طمبة وطالبات كمية اآلداب  ىالمشكالت النفسية واالجتماعية لد
 والعموم/األبيار/جامعة قاريونس

2006 /2007 
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زاىية عبد القادر زينب 

 محمد حسين
 ماجدة حميد عبد ربة

الرضا الوظيفي لدى المعممين والمعممات بقطاع التعميم في منطقة 
 األبيار لشعبية المرج

2007 /2008 

 ريمو سميمان سعيد
 هلل سعدامنيرة عبد 

 2009/ 2008 ذاتمفيوم ال

 سعد صالح نوح
 هلل بشيرامحمد عبد 

دور األخصائي النفسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميم 
 2014/ 2013 لمنطقة األبيار

 إيمان عبد القادر 
عمياء عبد العالي 
 عفاف عبد العالي 

المطمقرررة وغيرررر المطمقرررة )دراسرررة ميدانيرررة  ىاألعرررراض االكتئابيرررة لرررد
وعررة مررن المطمقررات وغيررر المطمقررات بجامعررة بنغررازي فرررع عمرري مجم
 األبيار(

2015 /2016 

 بحوث قسم الفيزياء
 زىاء عبد الرحمن

 اد إدريس سعيددور 
 رندة محمد عمي

 2006/ 2005 المواد المشعة الطبيعية ) النورم( وطرق الوقاية منيا

 2007ربيع  العداد الفردي أمل سعد عبد القادر
 انسارة إدريس عثم
 كريمة محمد سعيد
 نجوى ضو عمر

 2007ربيع  ىمشفر ثنائي إلي عشر 

 ىهلل موساأسماء عبد 
 تياني صالح محمد
 أم العز عبد القادر

 2007/ 2006 المنيا نيات

 سعد ىصفاء موس
 أمباركة محمد

 2007/ 2006 تحمية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية

 جازية حسن محمود
 هللاأسماء نوح عبد 

 يمان محمد أبوسيفإ
 2007/ 2006 فيزياء العين البشرية

 2008/ 2007 عالج أورام المخ ب بر اليورون لمبنترونات الحرارية حمدأناجي عبد هلل 
 نورا جبريل مفتاح
 زىرة عبد الكريم 

 2008/ 2007 المرشحات الفعالة

 نسرين أمحمد الطيب
 مريم رجب جمعة

 رنامج :محاكاة مضاعفات الجيد باستخدام ب
Electronic work bench 

2008 /2009 

 بحوث قسم الرياضيات
 ىناء ميالد صالح
 2007/ 2006 مية العاديةضفاتلمعادالت الا تياني سميم اليادي

 2007/ 2006 الضرب الداخمي والتحويل إلي الصورة القطرية تياني رجب حسين
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 خديجة عبد الرحيم
 أسماء بوبكر محمد
 أمال محمد معيوف

 2007/ 2006 فيوم العدد المركبم

 2007/ 2006 كتابة وفك الرسائل السرية باستخدام الجبر الخطي يمان عبد السالمإ
 Properties of character mappings 2007 /2008 نجاح الصالحين

 فرج خميفة
 أسامة بن عمران

 2008/ 2007 دراسة تطبيقو لخاصية التمائل في التوزيع الطبيعي

 الحاسوب بحوث قسم
 خالد عمي عمران
 خالد محمد حمد

 عبد الحميد  جبريل
 عبد الرحمن سالم

 2006/2007 نظرية المجموعات  ئجزء من مباد
 

 فاطمة رجب جمعة
 ناجية فرج محمد

 عداد التامةألا
2006/2007 

 
 معتز موسي عثمان
 ىالمعادالت التفاضمية الجزئية من الرتبة األول بريحانة عمي شعي

2006/2007 
 

 مبروكة صالح حمد
 هللاتياني حسن عبد 

 أسماء محمد خطاب

المعادالت التفاضمية الجزئية من الرتبة  ىبعض التطبيقات عم
 ىاألول

2006/2007 

 مرعي عمي محمد
 سعيد حسين حمد

 cpu 2006 /2007 وحدة المعالجة المركزية 

 رابحة حمد صالح
 2006/2007 اليات ال بالسحل المعادالت باستخدام نكو  سالمة الطيب عثمان

 خديجة المبروك 
  ىابتيال مصطف

 2007/ 2006 نظام الدراسة واالمتحانات )نظام الفصل(

 هللاعبد  ىميا مصطف
 سماح ونيس صالح

 2010/ 2009 قسم حسابات المشتركين في شركة البريد األبيار

 محمد عوض
 محمد حماد عمر

 2011/ 2010 بجامعة قاريونس منظومة التدريب بمركز المعمومات والتوثيق

 ىناء محمد نوح
 مريم عمي محمد

 2011/ 2010 الحسابات العامة

 يمان عميإ
 عمي عبد ربة ىىد

 تقرير مفصل حول منظومة شركة الطيران ) البراق(
 

 2010ربيع 
 

صابرين محمود جميمة 
 عمر خميفة

 2011خريف  ميكنة مكتبة قسم اإلعارة

 2012/ 2011 ميكنة نظام مخازن فرج عمي جويمي
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 تشاركيو الشعمة ألعمال الحجارة وك محمدمحمد المبر 
 فتحية عوض أمراجع
 كريمة المبروك أحمد

 2012ربيع  ميكنة إعداد راتب

 ىدي عمي عبد ربة
 سوسن مفتاح أحمد
 أمال أحمد محمد

 2012ربيع  معالجة المغات الطبيعية

 إيمان عمي أحمدي
 2012ربيع  امل لتأجير السياراتالنظام المتك أسماء خميل شعيب

رندة عبد القادر رويده 
 محمد عمي

 2015خريف  منظومة حجز فندق عن طريق اإلنترنت

 بحوث قسم المغة العربية
عرابياإال  ىمعن خالد رمضان إبراىيم  2007/ 2006 لو إال اهلل وا 

 2007/ 2006 الحروف المشبية بميس أمل يحيي محمد
 2007/ 2006 م االبتداءال نحيو محمد بالقاسم

 2007/ 2006 ستعاذة والبسممةالا حنان عبد القادر عمر
خديجة عبد الحفيظ 

 محمد
 2007/ 2006 البرىان في نفي المجاز في القران

 2007/ 2006 حروف الحر الزائدة أمل حسن الصالحين
 2008/ 2007 طيئةحاليجاء عند ال سناء محمد مسعود

 رسائل الماجستير
 السنة المناقشة العنوان لباحثاسم ا

 2004 النمو  الحضري في مدينة األبيار فاطمة عبد النبي عطية

 ماىر ميالد أبوراس
في  ةالتموث بالنفايات المنزلية الصمبة بمدينة األبيار"، دراسة تطبيقي

 2007 اليندسة البيئية

 عبد السالم مختار الزايدي
بيار ألالسكان في مدينة االنمو السكاني وأثره في تركيب وتوزيع 

 " دراسة في جغرافية السكان"2007 – 1973خالل الفترة "
2009 

دم آزينب الحسين سعيد 
 الخاشع

تحديد اإلقميم الوظيفي لمدينة األبيار باستخدام نظم المعمومات 
 الجغرافية: دراسة في جغرافية المدن

2014 
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Abstract 

This study aims to discover the development role of the high education 

institutions in its region. These institutions make the opportunity for education 

,training and transfer  of knowledge and modern innovation .Moreover, it plays 

a great role in preparing researches and providing  consultations in the 

economic, social, and environmental fields to local society around these 

institutions. This study includes the period of  the foundation of the first high 

education institutions which is ALbyar faculty of Arts and Sciences  2002/03 to 

2013. The first university in Libya  was established  in Benghazi in 1956 and the 

faculty of Arts comes out to be its first institutions. Since 1956, the high colleges 

expanded around the country. These colleges help in developing the students 

and the whole society. In fact, the researcher depends on theoretical and 

practical data which are collected from many resources. These data are 

categorized and represented in tables,  maps and graphics in order to complete 

the theoretical and practical parts of the study. The analysis of this study focuses 

on the developmental role which  is played by the high education institutions on 

Albyar presented by the faculty of Arts and sciences. This role helps in 

developing the economic, social, and cultural activities in Albyar region. The 

study is divided into seven chapters; The first chapter sheds some light on the 

theoretical and practical parts of the study. The second chapter provides the 

natural and human characteristics of the study area. The third chapter presents a 

theoretical background on the relationship between the historical development 

of the high education  institutions in Libya from 1956 until now and how it is 

connected to the regional development applied on the country. The forth chapter 

deals with the development of the high education institution in the study area 

and its purposes through the variables like registered students, graduates, 

teaching stuff ( local or foreign) and the workers at the of Arts and sciences of 

Albyar. It is worth mentioned that the analysis on these chapters depends on 

library information and data from different resources. The fifth chapter focuses 

on the internal  efficiency of Albyar faculty of Arts and Sciences from point of 
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view of  students at final semester and discover  if they are satisfied with the 

services presented by the faculty. A survey is conducted in order to collect more 

information and data through the first filed study. The analysis includes issues 

connected to the students' experience about teaching and training programs 

which is presented by the faculty in addition to its location and how to reach it 

easily. 

The sixth chapter presents the external efficiency  from the  point  view of  the 

local  people in order to find out the economic, social, and cultural  effects of  

the foundation of the faculty on its region. The data is collected through the 

second field study. The final chapter discusses the results of the study and the 

recommendation.  

Consequently, the researcher notes that there are a notable increasing on asking 

for products and services as a result of the increasing of the numbers of students, 

teaching  a and workers. In addition, the faculty  makes the opportunity for the 

local students to complete their study at the place where they actually  live .The  

faculty  provides chances for direct and indirect jobs and evolves the outcome of 

most people who
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