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 السدتخمص

 ،هدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات الميبيةة
واعتسةةدت الدراسةةة عمةةى السةةشي، الهتةةميا واسةةتخدم البالثةةان  سةةمهي السقا مةةة الذخرةةية لجسةةع  را  عيشةةة الدراسةةة 
الستسثمة في )رؤسا  التحرير لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعةات الميبيةة وعةددهم  ر(عةة(ا وتهتةمت 

اد والتجةةارة لكميةةة االقترةةاد بجامعةةة  ش ةةازي مةةن الدراسةةة لعةةدة نتةةاأ، مةةن  هسيةةا: تعتبةةر مجمةةة دراسةةات فةةي االقترةة
مجمة آفاق اقترادية لكمية االقتراد بجامعة وتردرت  ا2007األواأل في نذر بحهثيا إلكترونيا وذلك مشد سشة 

(ا ولمشذةةر االلكترونةةي 0773بسعامةةل ) 2017السرقةةب السجةةالت العمسيةةة الميبيةةة فةةي معامةةل التةةنثير العر(ةةي لدةةشة 
لمسجةةالت العمسيةةة  هسيةةة كبيةةرة مشيةةا: )مدةةاعدة البةةالثين فةةي الحرةةهل عمةةى السعمهمةةات الحد ثةةة الالزمةةة لمبحةة  

رع وقةةةتا ويدةةةاهم فةةةي تخمةةةيش تكةةةاليا الشذةةةرا ويعةةةجز السبانةةةة العمسيةةةة لمجامعةةةة  ةةةين العمسةةةي بنقةةةل جيةةةد و(نسةةة
 ن الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية فةي الجامعةات الميبيةة  هاجةم مجسهعةة مةن  إالالسؤسدات العمسية الدولية(ا 

وني وعةدم وجةهد جدةم الرعه(ات اهسيا: )ضعا وعي السدؤولين باإلدارة العميا بالجامعات بنهسية الشذر االلكتر 
إداري خاص بالسجالت العمسية  شظم  عساليا وييتم  تةهفير التياجاتيةاا وعةدم القيةام  ةر(ع قهاعةد  يانةات السجةالت 
العمسية مع قهاعد البيانات العر(ية والدولية(ا و وتةى البالثةان بعةدة تهتةيات مشيةا: اسةتحداث جدةم إداري داخةل 

ل السجةةةالت العمسيةةةة بالجامعةةةات وييةةةتم  تةةةهفير التياجاتيةةةاا ور(ةةةع قهاعةةةد إدارة الجامعةةةات يقةةةهم عمةةةى تشظةةةيم  عسةةةا
 ياناتيةا مةةع قهاعةةد البيانةةات العر(يةةة والدوليةةةا والعسةةل عمةى اسةةتقخاي الكمةةا ات والخبةةرات البذةةرية السؤهمةةة الالزمةةة 

 لمقيام بنعسال الشذر االلكتروني7

 7كميات االقتراد بالجامعات الميبيةا السجالت العمسيةا الشذر اإللكتروني الكمسات السمتالية:

 السقدمة: .0

تعبس لركة التنليا والشذر مدتهى التخةهر الثقةافي فةي السجتسعةاتا وهةي إلةدى السؤلةرات السيسةة لمحبةم عمةى 
الهعي الحزاري والمكةري لية ا السجتسعةاتا فكمسةا زادت لركةة التةنليا والشذةر فةي السجتسةع دل ذلةك عمةى زيةادة 

ضةةةافة إلةةةى  ن لركةةةة التةةةنليا والشذةةةر تمقةةةي بظالليةةةا  يزةةةا عمةةةى الجهانةةةب االقترةةةادية الةةةهعي الثقةةةافي لةةةما باإل
 (20117والدياسية )مقبلا 
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وتعتبةةر الجامعةةات مةةن  هةةم داعسةةي لركةةة التةةنليا والشذةةر و(ةةالتخهر الياأةةل اليةةهم فةةي تكشهلهجيةةا السعمهمةةات مةةن 
م  غمب خةدماتيا إلكترونيةا والتةي مةن  يشيةا الحهاسيب ولببات السعمهمات واالتراالت فتحت الخريق  ماميا لتقدي

الشذةةر اإللكترونةةيا الةة ي يدةةاهم فةةي انتذةةار البحةة  العمسةةي عمةةى مدةةتهى العةةالما باإلضةةافة إلةةى  نةةم  تةةب  مةةن 
السعةةا ير السيسةةة عالسيةةا فةةي قيةةاس جةةهدة  دا  الجامعةةات7 واليةةهم  تبةةين  ن بعةةش الجامعةةات الميبيةةة اتجيةةت نحةةه 

يا العمسية وذلك لسهاكبة التخهرات التكشهلهجية باإلضافة لالستمادة مةن انخمةات تكةاليا الشذر اإللكتروني لسجالت
 الشذر اإللكتروني مقارنة بالشذر الهرقي7

 السذكمة: .8

نظةةرال لمتخةةهر التكشهلةةهجي فةةي مجةةال االترةةاالت والسعمهماتيةةة اتجيةةت الكثيةةر مةةن الجامعةةات نحةةه انذةةا  السهاقةةع 
تيدير تقديم خدماتيا عبر ه ا السهاقع والتي من  يشيا الشذر اإللكترونةي لسجالتيةا اإللكترونية الخاتة  يا وذلك ل

(ا التةةي  وتةةت بننذةةا  مهاقةةع 2011العمسيةةةا وهةة ا مةةا  وتةةت بةةم مجسهعةةة مةةن الدراسةةات مثةةل )دراسةةة همةةهل 
الةةهرقي إلكترونيةةة خاتةةة  شذةةر مشذةةهرات السجةةالت العمسيةةة فةةي الجامعةةاتا و(ةةالتجامن مةةع زيةةادة تكةةاليا الشذةةر 

وضةةعا الةةدعم السةةادي الةة ي تذةةيدا اليةةهم كةةل الجامعةةات الميبيةةةا  تةةبحت معظةةم كميةةات االقترةةاد بالجامعةةات 
الميبية تتجم نحه الشذر االلكتروني لسجالتيا العمسيةا ال ي يحقةق انتذةارال واسةعا بالسقارنةة مةع الشذةر الةهرقي لية ا 

مبةةالثين  و لمكميةةات تةةالبة هةة ا السجةةالتا إال  نةةم عشةةد السجةةالتا باإلضةةافة إلةةى  نةةم يسةةش   هسيةةة كبيةةرة سةةها  ل
زيةةارة السهاقةةع اإللكترونيةةة لمسجةةالت العمسيةةة لكميةةات االقترةةاد بالجامعةةات الميبيةةة ياللةة  وجةةهد بعةةش الرةةعه(ات 
التي تعيق االستمادة من مشذهراتياا وهى تختما من مجمة إلى  خرى لدب اإلمبانيات السادية والبذرية الستةهفرة 

 يسبن تياغة التداؤل الرأيدي اآلتي: ومن ىشارة ه ا السجالت العمسيةا إلدا

 ما ىه واقع الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات الميبية؟ 

 ولإلجابة عمى التداؤل الرأيدي تم وضع التداؤلين المرعيين التاليين:

 روني لمسجالت العمسية في الجامعات الميبية؟: ما أىسية الشذر االلكتالتداؤل المرعي األول

ما ىي الرعهبات التي تهاجو الشذر اإللكتروني لمسجالالت العمسيالة فالي كميالات االقترالاد التداؤل المرعي الثاني: 
 بالجامعات الميبية؟

 األىداف:  .3

االقترةةاد  وتيةةدف هةة ا الدراسةةة بذةةبل رأيدةةي لتعةةرف عمةةى واقةةع الشذةةر االلكترونةةي لمسجةةالت العمسيةةة فةةي كميةةات
 بالجامعات الميبية7

 ولتحقيق ه ا اليدف تم وضع األهداف المرعية التالية:

 7التعريف بنهسية الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في الجامعات الميبية 
 7التعرف عمى الرعه(ات التي تهاجم الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات الميبية 
 األىسية: .4

تدةةتسد  هسيةةة هةة ا الدراسةةة مةةن اهسيةةة مهضةةهع الشذةةر اإللكترونةةي لمسجةةالت العمسيةةة الةة ي يعتبةةر مةةن السهاضةةيع 
السيسة من الشالية األكاديسيةا لي  يعتبر من الهساأل الستقدمة السدتخدمة في التعميم العالي باإلضافة إلةى  نةم 
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د هةة ا الدراسةةةة القةةاأسين عمةةةى عسميةةة الشذةةةر االلكترونةةةي يعتبةةر مةةةن معةةا ير قيةةةاس جةةهدة الجامعةةةات دوليةةاا وسةةةتمي
ببميةةةات االقترةةةاد بالجامعةةةات الميبيةةةة بسةةةا تتكذةةةا مةةةن نتةةةاأ، لةةةهل الرةةةعه(ات التةةةي تهاجةةةم الشذةةةر االلكترونةةةي 

و يزا تكسن  هسية الدراسة في فت  مجةاالت البحة  العمسةي مةن خةالل مةا تةهفرا هة ا  لتسبيشيم من الت مب عمييا7
 مهمات تداعد البالثين والدارسين في البح  العمسي7الدراسة من مع

 الحدود: .5
 :اقترةةرت الحةةدود السهضةةهعية لمدراسةةة عمةةى تشةةاول مهضةةهع الشذةةر اإللكترونةةي لمسجةةالت  الحالالدود السهعالالهعية

 العمسية من لي  األهسية والرعه(ات7
 :رؤسا  تحرير السجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات الميبية7 الحدود البذرية والسكانية 
 :20187تم عسل الدراسة من لير ما ه إلى ويهليه لدشة  الحدود الزمشية 
 مشيجية الدراسة: .6

اعتسدت الدراسة عمى السشي، الهتمي ال ي يقهم عمى تحد د الخمميةة الشظريةة لسهضةهع الشذةر اإللكترونةي مةن لية  
الرعه(ات وذلك باالستمادة من الدراسات الدابقة والكتب والدوريات والتقارير وااللرةاأيات السشذةهرة وغيةر األهسية و 

السشذةةةهرةا والسهاقةةةع االلكترونيةةةة لمجامعةةةات الميبيةةةةا واسةةةتخدم البالثةةةان  سةةةمهي السقا مةةةة الذخرةةةية لجسةةةع آرا  عيشةةةة 
 يات االقتراد بالجامعات الميبية وعددهم  ر(عة(7الدراسة الستسثمة في )رؤسا  تحرير السجالت العمسية في كم

 :الدراسات الدابقة .7

 تشاولت مجسهعة من الدراسات مهضهع الشذر اإللكتروني لمبحهث العمسية نعرت مشيا اآلتي:

 :8106دراسة رزيقة 

واعتسةةةدت هةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى إ ةةةراز دور الشذةةةر االلكترونةةةي عبةةةر الذةةةببة العشكبهتيةةةة فةةةي تشسيةةةة البحةةة  العمسةةةيا 
الدراسة عمى السشي، الهتميا واستخدمت الدراسة  سمهي قاأسة االستبيان لجسع آرا  عيشةة الدراسةة الستكهنةة مةن 

طالب وطالبة مقبمين عمى التخرج في كمية العمهم اإلندانية واالجتساعيةة بجامعةة ورقمةة الججاأةرا وتهتةمت  340
ي يدةةاعد عمةةى تةةهفير وقةةت وجيةةد الخالةةب فةةي الهتةةهل إلةةى الدراسةةة إلةةى عةةدة نتةةاأ،  هسيةةا: إن الشذةةر االلكترونةة

 السعمهمات السخمه(ةا و ن السشذهرات الكترونيا تجود الخمبة بالسرادر الحد ثة إلنجاز البحهث العمسية7

 :8105دارسة زكريا، واألربد 

اسةة السةشي، الهتةمي هدفت الدراسة لمتعرف عمى استخدام اإلنترنت في مجال البح  العمسي السحاسبيا واعتسةدت الدر  
التحميميا واستخدمت الدراسة  سمهي قاأسة االستبيان لجسع  يانات الدراسة مةن عيشةة الدراسةة الستسثمةة فةي اعزةا  هي ةة 
التدريس قدم السحاسبة في كمية االقتراد والعمهم الدياسية بجامعةة طةرا مسا ومةن نتةاأ، الدراسةة يدةاعد اإلنترنةت عمةى 

 ألعزا  هي ة التدريسا ويداعد في الحرهل عمى السعمهمات بدرعة كبيرة7نذر السقاالت السحاسبية 

 :8103دراسة الحاج 

هدفت الدراسة إلى التعةرف عمةى واقةع وتحةديات الشذةر العمسةي االلكترونةي فةي الجامعةات الدةعهديةا وهةي دراسةة 
 ن الشذةةةر العمسةةةي  نظريةةةة تهتةةةمت إلةةةى نتةةةاأ، مةةةن خةةةالل السقارنةةةة  ةةةين دراسةةةات سةةةابقةا ومةةةن  ةةةين هةةة ا الشتةةةاأ،

 اإللكتروني  شتذر بدرعة فاأقة وتجداد  هسيتم  همال بعد  هم لي  يدس   تهزيع السعمهمات ونذرها  تكممة بديخة7
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 :8103دراسة كاظم، ومرحب 

هةدفت الدراسةةة لمتعةةرف عمةى اسةةتخدام الشذةةر االلكترونةي لةةدى طمبةةة كميةة العمةةهم فةةي الجامعةة السدتشرةةريةا  ومةةا 
ر السعمهمةةات التةةي يدةةتخدميا الخمبةةة فةةي مذةةا ريعيةةم البحثيةةة 7اعتسةةدت الدراسةةة عمةةى السةةشي، هةةي  لةةبال مرةةاد

طالةةب وطالبةةة واسةةتخدمت العيشةةة الخبقيةةة التشاسةةبية كةةنداة لجسةةع  486السدةةحي لمسرلمةةة الرابعةةة والبةةال  عةةددهم 
طالب وطالبةا ومن  هم نتاأ، الدراسة  ن انةهاع مرةادر السعمهمةات اإللكترونيةة )الكتةب  883البيانات وزع عمى 

السشذةةةهرة الكترونيةةةا( جةةةا ت فةةةي السرتبةةةة األولةةةى مةةةن ليةةة  االسةةةتخدام  ةةةين الخمبةةةةا وان الشذةةةر االلكترونةةةي  ةةةهفر 
الت السعرفةةة البذةةريةا مرةادر معمهمةةات لد ثةةة جةةدا مسةةا  تةةي  مهاكبةةة األلةةداث العمسيةةة الستخةةهرة فةةي كافةةة السجةةا

ومةةةن   ةةةرز التحةةةديات التةةةي  هاجةةةم الشذةةةر االلكترونةةةي هةةةي عةةةدم معرفةةةة الخمبةةةة باسةةةتخدام قهاعةةةد البيانةةةات ووجةةةهد 
السذاكل التكشهلهجية الستعمقة بزعا لببة االنترنتا و وتت الدراسة بزرورة العسل عمى تةهفير تقشيةات الشذةر 

عمةةةى تحدةةةين البي ةةةة التكشهلهجيةةةة بسةةةا  ةةةتال م مةةةع متخمبةةةات الشذةةةر االلكترونةةةي فةةةي السبتبةةةات الجامعيةةةةا والعسةةةل 
 االلكتروني7

 :8108دراسة خميفة 

هةدفت الدراسةة لسعرفةة مجايةا الشذةر اإللكترونةي وعيه(ةم عةةل مدةتهى الةهطن العر(ةيا و كةدت الدراسةة عمةى  ن مةةن 
إمبانية الحرهل عميم في  ي مبان  هم مجايا الشذر االلكتروني انخمات تكممة الشذر والدرعة الماأقة في الشذر و 

فةةي العةةالما ويةةت  لمبالةة  الشذةةر الةة اتي دون الحاجةةة لمتعامةةل مةةع دور الشذةةرا  مةةا مةةن ليةة   هةةم السذةةاكل التةةي 
  هاجيم الشذر االلكتروني فيي انتياكات لقهق السمكية المكرية لمشالرين والسؤلمين7

 :8100دراسة مقبل 

إلقةا  الزةةه  عمةى مميةةهم الشذةةر الجةامعيا وتاريخةةم وتخةهراا ولجةةم تةةشاعة تيةدف الدراسةةة إلةةى هةدفت الدراسةةة  
الشذر الجامعي عالسياا والتحديات التي تهاجم الشذر الجامعي في العرر الرقسيا والسعهقةات التةي تهاجةم الشذةر 

ة السةةشي، الشظةةري الهتةةمي الةة ي يقةةهم عمةةى وتةةا الظةةاهر ا واعتسةةدت الدراسةةة عمةةى الجةةامعي فةةي العةةالم العر(ةةي
 هسيا وتحميمياا وتهتمت الدراسة إلى عدة نتاأ،  هسيا: هشاك العد د من السعهقات التي تهاجم الشذر االلكتروني 

السعهقات اإلدارية التي تحد من قدرتيا عمى السشافدة7 و وتت الدراسة بزرورة قيام السخابع الجامعية باسةتثسار 
عي وخاتةة الشذةةر االلكترونةيا وكة لك تحميةةج  عزةا  هي ةةة إمبانةات التكشهلهجيةا الحد ثةةة فةي مجةال الشذةةر الجةام

التةدريس عمةى اسةتخدام الشذةر االلكترونةي وتخةهير قةدرتيم عمةةى الشذةر عبةر لةببة اإلنترنةت مسةا يدةيم فةي تشسيةةة 
  داأيم العمسي واألكاديسي7

 :8100دراسة ىمهل 

دي والسعشةهي لمجيةات العميةا وكة لك هدفت الدراسة إلى  شا  مجالت عمسيةة نسهذجيةة مةن خةالل تمعيةل الةدعم السةا
العسةةل الجةةاد لتعةةد ل تعميسةةات الشذةةر السعتسةةدة فةةي السجةةالت العمسيةةة بجامعةةة با ةةل فزةةال عةةن دراسةةة السعهقةةات 
والسذاكل التي تعاني مشيا لمخروج بحمهل فاعمة تخدم الشذر العمسي الجةامعي فةي العةراق واعتسةدت الدراسةة عمةى 

ا واسةةتخدمت الدراسةةة  سةةمهي السقةةابالت لخرةةية مةةع مةةالك السجةةالت العمسيةةة السةةشي، السدةةحي والسةةشي، الهتةةمي
( مجالت عمسية محبسةة فةي جامعةة با ةل فزةال عةن الساللظةة والتحميةل الهتةمي 7ضسن عيشة مختارة وقدرها )

 ية7 شا  مهاقع الكترونية خاتة  شذر مشذهرات السجالت العمسية في الجامعات العراقلياا و وتت الدراسة بزرورة 
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 :8101دراسة القالل، 

هدفت الدراسة  هم متخمبات تحقيةق جةهدة األدا  الجةامعي فةي البي ةة اإللكترونيةةا واعتسةدت الدراسةة عمةى السةشي، 
الهتمي التحميميا و وتت الدراسة بالتهجم نحه الشذر اإللكترونةي لةدعم البحة  العمسةي وتدةييل انتذةار اإلنتةاج 

 عمى الدالة العالسية لمشذر العمسي7 المكري لمجامعات بسا يزسن وجهدها

استعرات الدراسات الدابقة يالل  بعزيا ركجت بذبل  ساسي عمى  هسية ومجايةا الشذةر اإللكترونةيا  من خالل
ا ودراسةة 2012 ما عمى تعيد الرعه(ات والسذةاكل التةي تعتةرت الشذةر اإللكترونةي فاسةتمردت )دراسةة خميمةة 

ي ةةة الميبيةةةا ومةةن هشةةا تتسيةةج هةة ا الدراسةةة  تدةةميع الزةةه  عمةةى واقةةع الشذةةر (  بيانيةةا وهةةي خةةارج الب2011مقبةةل 
اإللكتروني لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات من خالل  يان  هسية الشذر اإللكتروني والرعه(ات 

لكترونةي لمسجةالت التي تهاجيا في البي ة الميبيةا لي  لهل  وجهد ندرة في الدراسات التي تشاولت واقةع الشذةر اال
العمسية في الجامعات الميبية لدةب عمةم البالثةانا و(ة لك فةهن هة ا الدراسةة الحاليةة تةنتي لدةد هة ا الث ةرة البحثيةة 

 واإلسيام في إثرا  الجانب السعرفي والتخبيقي في مهضهع الدراسة7

 الجانب الشظري: .8

 . تعريف الشذر اإللكتروني:8-0

(ا بننةةم وهةةه 07ا ص2014عرفةةم )السجمةةس العمةةى لم ةةة العر(يةةة بةةالججاأر  لشذةةر اإللكترونةةي عةةدة تعريمةةات ليةة 
اسةةةتخدام كافةةةة إمبانيةةةات الحاسةةةهي )سةةةها  األجيةةةجة  و ممحقاتيةةةا  و البرمجيةةةات( فةةةي تحهيةةةل السحتةةةهى السشذةةةهر 
بخريقةةة تقميديةةة إلةةى مدةةتهى مشذةةهر بخريقةةة إلكترونيةةةا ليةة   ةةتم نذةةرا عمةةى  قةةراص مدمجةةة  و مةةن خةةالل لةةببة 

 ترنتو7اإلن

( بننم واالعسال التي تكهن في لبل رقسةي قا ةل لمقةرا ة ويةتم تهزيعةم 03ا ص 2015في لين عرفم ) شت الشبي 
 بذبل إلكتروني ويذسل عمى الدوريات اإللكترونية والكتب اإللكترونية والسشذهرات اإللكترونيةو7

يعيةةا و(ثيةةا وتهتةةيميا و عرضةةيا ( وبننةةم االختةةجان الرقسةةي لمسعمهمةةات مةةع تخه 309ا ص 1996ويعرفةةم ) ةةدرا 
الكترونيةةا او رقسيةةا عبةةر لةةببات االترةةالا هةة ا السعمهمةةات قةةد تكةةهن فةةي لةةبل نرةةهصا تةةهرا رسةةهمات  ةةتم 

 معالجتيا الياو7

 . أىسية الشذر اإللكتروني:8-8  

 (  هسية الشذر الكتروني  تسثل في االتي:2011لمشذر اإللكتروني  هسية كبيرة لي   رى )مقبلا 

يحتةةاج الخمبةة والبةةالثهن إلةى تةهفر هةة ا السةهاد تحةةت   ةد يم  ثشةةا  بحةثيم ميسةةا  ألبحةاث العمسيةةة: لية نذةر ا 17
 ماكن تهاجدهما والشذةر اإللكترونةي يدةيل ذلةك عةن طريةق الحرةهل عمةى السةهاد مةن خةالل مهقةع األسةتاذ  كانت

 PDF7 السهقع بري ة إلكترونيال عمى  عمى لببة االنترنت يذتسل عمى  بحاثم التي كتبيا والسشذهرة

الخمبة  نذر السحاضرات والس كرات: لي  يسبن ألسات ة الجامعات نذر محاضراتيم إلكترونيال ليحرل عمييا 27
لةةةببة اإلنترنةةةت عمةةةى  مةةةن خةةةالل مةةةهاقعيم عمةةةى اإلنترنةةةتا وفةةةي هةةة ا الدةةةياق تحتةةةهى العد ةةةد مةةةن السهاقةةةع فةةةي

  تدريديا7 محاضرات السقررات التي يقهم  سات ة الجامعات
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نذةةر الكتةةةب والسراجةةع األكاديسيةةةة باسةةتخدام الشذةةةر اإللكترونةةي ال يحتةةةاج البالةة  إلةةةى لةةرا  مرجةةةع معةةةين  و  37
 ترهيرا لي  يدتخيع الحرهل عميم إلكترونيال7

 ( فقد لخص  هسية الشذر االلكتروني في الشقاط اآلتية:55-54ا ص2012)خميمةا  أما

  : بالشدبة لمشالر:

الشذر االلكتروني نالل  انعةدام وجةهد تكممةة الخباعةة عمةى الةهرق والتجميةد والت ميةا انخمات تكممة الشذر: في  .1
لمشالةةةر مةةةع وجةةةهد تكممةةةة زهيةةةدة جةةةدال لمخباعةةةة ألقةةةراص الميةةةجر وتكممتيةةةا ال تقةةةارن  تكممةةةة طباعةةةة الكتةةةب وخاتةةةة 

 السجمدات الكبيرة والسهسهعات7
الكتب الهرقيةة ضةخسة مقارنةة بالشدةل االلكترونيةة تزاؤل تكممة التخجين والذحن: إن تكممة تخجين ونقل ولحن  .2

 سها  عمى  قراص الميجر  و التي  تم تحسيميا من خالل السهاقع والبهابات االلكترونية7
عدم الحاجة لمسهزعين: في لالة تدهيق وتهزيع السحتهى االلكتروني من خةالل البهابةات والسهاقةع تكةهن العالقةة  .3

ال لاجةة لةةهكال  وال مةةهزعين ويةةتم لةةرا  وتحسيةل السحتةةهى مبالةةرة مةةن االنترنةةت  ةين الشالةةر والسدةةتخدم الشيةةاأي فةة
 ودفع قيستم  هاسخة بخاقات االأتسانا ما يداعد عمى تخميش سعر السدتيمك وتذجيع لرا  كسيات كبيرة7

هل االنتذةةار: إتالةةة السحتةةهى االلكترونةةي مةةن خةةالل االنترنةةت يعشةةي الدةةرعة الماأقةةة فةةي الشذةةر وإمبانيةةة الحرةة .4
عميةةم فةةي  ي مبةةان فةةي العةةالما وذلةةك بسجةةرد نذةةرا عمةةى السهقةةع  و البهابةةة و(ةةدون وجةةهد  ي لةةهاجج مةةا  تةةي  فةةت  

  سهاق كثيرة يرعب الهتهل إلييا بالخرق التقميدية والشذر الهرقي7
 طرق تدهيق مبتكرة: لي   تم االستمادة من محركات البح  وطةرق التدةهيق االلكترونةي فةي التةروي، لمسحتةهى  .5

 واإللارة إلى مهقع تهاجد عمى االنترنت والشذر ال ي يقدمم7
 االستسرارية: فالكتاي االلكتروني ال تشم  طبعاتم من الدهق وهي ميجة ال تتهفر في الكتاي الهرقي7 .6
سرعة إعداد اإلتدارات الجد دة : نتيجة لديهلة اإلضافة والتعد ل والح ف لمسحتهى االلكترونةي يسبةن إتةدار  .7

 بعة لمكتاي في فترات متماوتة7 كثر من ط
 السحافظة عمى البي ة : من خالل الحد من التمهث الشات، عن نمايات ترشيع الهرق7 .8

 ي: بالشدبة لمسدتخدم:

 سيهلة البح  في داخل السحتهى ومعالجتم الكترونيال بالقص والمرق والتعد ل واإلضافة7 .1
 تى  تستع بقرا تيا كشدخة ورقية7وجهد إمبانية الخباعة لألججا  التي  رغبيا السدتخدم ل .2
اسةةتخدام الهسةةاأع الستعةةددة: ليةة  لتةةهفير إمبانيةةة تقةةديم السحتةةهى فةةي تةةهرة  ةةرام، تمةةاعمي بالرةةهت والرةةهرة  .3

والرسهم الستحركة والميد ه ترتمع القيسة والماأدة الحقيقية لمسحتهى  درجة كبيةرة لماأةدة السدةتخدم وهة ا السيةجة تظيةر 
 اه، التعميسية والسهسهعات العمسية وغيرها الكثير من السؤلمات7 هضهح في القرص والسش

 إمبانية التعرف عمى معاني الكمسات والسرخمحات: وذلك من خالل الروابع السترمة بالقهاميس والسعاجم7 .4
سيهلة استخدام السحتهى االلكتروني في التعميم والتدريبا في السةدارس والجامعةات ومراكةج التةدريب لية   تةي   .5

 درس واألستاذ والسدري تشاول مادة السحتهى برهرة  سيل و يدر في تحزير والذرح في المرل7لمس
تهفير الحيج السباني: لي  ال يحتاج الكتةاي االلكترونةي إلةى رفةهف  و مدةالات كبيةرة لمتخةجين فقةرص الميةجر  .6

 الا تمحة من الشرهص7 500يسبن  ن  تدع لعدد 
 مم مبالرة عمى السهقع الخاص بم دون الحاجة لمتعامل مع دور الشذر7الشذر ال اتي: يدتخيع السؤلا نذر عس .7
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 . الرعهبات التي يهاجيا الشذر االلكتروني:8-3

 (:55ا ص2012 هاجم الشذر االلكتروني العد د من الرعه(ات  هسيا: )خميمةا 

الشذر االلكترونةي لدةيهلة انتياكات لقهق السمكية المكرية لمشالرين والسؤلمين: وتعتبر ه ا اكبر مذبمة تهاجم  17
ندل السحتهى االلكتروني مقارنة بالكتةاي الةهرقي وعةدم وجةهد ضةهابع تحبةم القرتةشة عمةى لةببة االنترنةت لية  

  تم نذر السحتهى السدروق  دون الرجهع لمسؤلا7
و ضةةرورة تةةهفر  جيةةجة السةةتخدام السحتةةهى االلكترونةةيا مثةةل جيةةاز الكسبيةةهتر  و جيةةاز الكتةةاي االلكترونةةي   27

اليةةاتا الشقةةالا  يشسةةا الكتةةاي الةةهرقي ال يحتةةاج إال اقتشةةا اا ولكةةن هةة ا األجيةةجة انتذةةرت  الن انتذةةار كبيةةرال وليةةا 
 استخدامات كثيرة ومتعددة ليدت قاترة عمى استخدامات الكتاي االلكتروني7

ي الةهرقي7 ولكةن تعه(ة القرا ة من الذالة لألجيجة االلكترونية: فيي بةال لةك غيةر مريحةة لمعةين مثةل الكتةا 37
هشاك دراسات إلى إنيا ال تعهت متعة القرا ة مةن الكتةاي الةهرقي 7 ولكةن هشةاك دراسةات نؤكةد  ن الجيةل الجد ةد 
ال تهجةةد لديةةم هةة ا السذةةبمة باإلضةةافة لتخةةهير  نةةهاع الذالةةات وتقشياتيةةا7 باإلضةةافة إلةةى وجةةهد إمبانيةةات الخابعةةة 

 رق7لمسحتهى االلكتروني لمتستع بالقرا ة من اله 
التدهق االلكتروني لمسحتهى: فبالرغم من كل الس ريات التةي يظيرهةا الشذةر االلكترونةي فسةا زال هشةاك الكثيةر  47

من العسل السخمهي لتدهيق السحتهى الكترونيال من نالية تهفير  هابةات ومهاقةع لتدةهيق و(يةع السحتةهى مةن خةالل 
تتعمةةق بحسايةة السحتةهى و نظسةةة الةدفع االلكترونةةي االنترنةت وخاتةة فةةي الةدول العر(يةةة ومةا يرةادفيا مةةن مذةاكل 

وهه ما  تخمب تزافر الجيهد لمشيهت  ي ا الرشاعة7 وفي المترة األخيةرة  هيةرت لةركة جهجةل وهةي مةن اكبةر 
 لركات التدهيق االلكتروني في العالم اهتسامال كبيرال بالسحتهى االلكتروني العر(ي7

االلكترونةي هةه األسةمهي السثةالي لمشذةر إال  ن هشةاك عةدد  ( إن الشذةر937فةي لةين  ةين )كةاهم ومرةحبا ص
 من الرعه(ات التي تحد من تهسعم وتجعمم اقل استخداما مقارنة بالشذر التقميدي ومن ا رز ه ا السذاكل:

ضرورة تهفير  ي ة تقشية متخهرة في السجتسعات السدتخدمة مسةا قةد ال يبةهن متةهفرا  و متكيةا مةا ال انعةدمت  17
 رجهة7الماأدة الس

 تكهن تقشيات الشذر االلكتروني تعبة لدى الكثير وتتخمب الخبرة7 27
 من ال يستمك قشهات التهاتل االلكتروني يرعب عميم االستمادة والهتهل إلى السهاد السشذهرة الكترونيا7 37
 الجيد السب ول في ترم  السادة الكترونيا هه  كثر من ذلك السب ول في ترم  السادة التقميدية7 47
ة الدخهل بالذببات واستعرات السةهاد الكترونيةال  ةرتبع بهمبانيةة تةهفير  جيةجة االترةاالت والكير(ةا  مسةا إمباني 57

 يعشي تنثير الشذر الكتروني في تخبيقات  ي من ه ا اإلمبانيات7
 الجانب العسمي: .6

 . زيارة السهاقع اإللكترونية لمسجالت العمسية في كميات االقتراد بالجامعات الميبية:9-0

قةةام البالثةةان  جيةةارة السهقةةع اإللكترونيةةة لمسجةةالت العمسيةةة فةةي كميةةات االقترةةاد بالجامعةةات الميبيةةة فةةي المتةةرة مةةن 
 وتم الحرهل عمى البيانات التالية: 15/07/2018إلى  02/07/2018
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 ( معمهمات من السهاقع اإللكترونية لجامعات الميبية10جدول رقم )

 القترادحهل السجالت العمسية في كميات ا

 أضى انًجهت وانجايعت ث

تاريخ صذور أول 

عذد ينشىر 

 إنكترونيا

عذد األعذاد 

انًشىرة 

 إنكترونيا

8 
يجهت انعهىو االقتصاديت وانطياضيت/ كهيت االقتصاد زنيتن/ 

 انجايعت اإلضالييت األضًريت
 81 1182يىنيى 

 17 1184يناير  يجهت آفاق اقتصاديت/ كهيت االقتصاد/ جايعت انًرقب 1

 12 1187يناير  يجهت انذراضاث االقتصاديت/ كهيت االقتصاد/ جايعت ضرث 2

3 
يجهت كهيت االقتصاد نهبحىث انعهًيت/ كهيت االقتصاد/ جايعت 

 انساويت
 11 1182يارش 

4 
يجهت دراضاث في االقتصاد وانتجارة/ كهيت االقتصاد/ جايعت 

 بنغازي
1116 16 

5 
واالقتصاديت/ قطى انًحاضبت/ كهيت يجهت انبحىث انًانيت 

 االقتصاد/ جايعت بنغازي
1185 11 

6 
يجهت دراضاث االقتصاد واالعًال/ كهيت االقتصاد/ جايعت 

 يصراته
 14 1185يىنيى 

7 
يجهت االقتصاد وانعهىو انطياضيت/ كهيت االقتصاد/ جايعت 

 طرابهص
///// // 

8 
االقتصاد/ جايعت عًر يجهت انًختار نهعهىو االقتصاديت/ كهيت 

 انختار
///// // 

(  ن مجمة دراسات في االقتراد والتجارة لكمية االقتراد بجامعة  ش ازي كانت من 01من الجدول رقم )ويالل  
(  عةةةدادا فةةةي لةةةين نجةةةد مجمةةةة الدراسةةةات 07 هاقةةةع ) 2007األواأةةةل فةةةي نذةةةر بحهثيةةةا إلكترونيةةةا وذلةةةك مشةةةد سةةةشة 

فةةي لةةين لةةم نتحرةةل ا 2018امعةةة سةةرت  ةةد ت اتةةداراتيا اإللكترونيةةة فةةي  شةةا ر االقترةةادية لكميةةة االقترةةاد ج
عمى  ي معمهمات عن مجمة االقتراد والعمهم الدياسية لكمية االقترةاد بجامعةة طةرا مس ألن السهقةع محسسةي ال 

معةة عسةر يسبن الدخهل إال باسم مدةتخدم وكمسةة سةرا  مةا مجمةة السختةار لمعمةهم االقترةادية لكميةة االقترةاد بجا
 السختار فنن مهقعيا اإللكتروني تحت اإلنذا 7

 ( السجالت العمسية لكميات االقتراد بالجامعات الميبية الهاردة بتقرير معامل التأثير العربي18جدول رقم )
 8107الخاص بالسجالت التي تردر بالمغة العربية لدشة 

 معامل التأثير العربي اسم المجلت والجهت المصدرة ث

 1762 يجهت آفاق اقتصاديت/ كهيت االقتصاد/ جايعت انًرقب 8

 1744 يجهت انًختار نهعهىو االقتصاديت/ كهيت االقتصاد/ جايعت عًر انختار 1

 1784 يجهت دراضاث االقتصاد واالعًال/ كهيت االقتصاد/ جايعت يصراته 2

(  ن مجمة آفاق اقترادية لكميةة االقترةاد بجامعةة السرقةب كانةت فةي الترتيةب األول 01يالل  من الجدول رقم )
عمةةةى مدةةةتهى السجةةةالت العمسيةةةة لكميةةةات االقترةةةاد بالجامعةةةات الميبيةةةة مةةةن ليةةة  معامةةةل التةةةنثير العر(ةةةي بسعامةةةل 

رةاد بجامعةةة عسةر الختةةار فةي الترتيةةب (ا وفةي لةةين جةا ت مجمةةة السختةار لمعمةةهم االقترةادية لكميةةة االقت0773)
(ا  ما مجمة دراسات االقترةاد واالعسةال لكميةة االقترةاد بجامعةة مرةراتم فحمةت فةي الترتيةب 0755الثاني بسعامل )
 لسعامل التنثير العر(ي7 2107(ا في لين لم تظير باقي السجالت في تقرير سشة 0715الثال  بسعامل )

البحةةهث السشذةةهر إلكترونيةةا عمةةى السهاقةةع اإللكترونيةةة لمسجةةالت العمسيةةة  (  ن عةةدد03ياللةة  مةةن الجةةدول رقةةم )
( بح ا وكانت الشدبة األكبةر لسجمةة العمةهم االقترةادية والدياسةية 291لكميات االقتراد بالجامعات الميبية هه )
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لكميةة االقترةاد %(ا ويمييةا مجمةة آفةاق اقترةادية 35لكمية االقتراد زليتن بالجامعة اإلسالمية األسسرية  شدةبة )
%( لسجمةةةةة البحةةةةهث الساليةةةةة واالقترةةةةادية لقدةةةةم 03%(ا وكانةةةةت  قةةةةل ندةةةةبة هةةةةي )21بجامعةةةةة السرقةةةةب  شدةةةةبة )

السحاسةةبة فةةي كميةةة االقترةةاد جامعةةة  ش ةةازيا مةةع العمةةم  ن كثةةرة البحةةهث السشذةةهرة فةةي  ي مجمةةة ال يعشةةي  نيةةا 
ن لةةةم الشرةةةيب األكبةةةر مةةةن البحةةةهث األفزةةةل7  مةةةا عمةةةى مدةةةتهى التخررةةةات فشجةةةد  ن تخرةةةص السحاسةةةبة كةةةا

%(ا ويميةةم تخرةةةص 30السشذةةهرة إلكترونيةةةا فةةي السجةةةالت العمسيةةة لكميةةةات االقترةةاد بالجامعةةةات الميبيةةة  شدةةةبة )
 %(027%(ا في لين نجد  قل ندبة كانت من نريب قدم الحاسهي وهي )16اقتراد  شدبة )

السشذهرة إلكترونيا بالسجالت العمسية لكميات ( معمهمات حهل البحاث في البحهث العمسية 14جدول رقم )
 االقتراد بالجامعات الميبية

 أضى انًجهت وانجايعت ث

 انباحثين ين داخم نيبيا
انباحثين ين 

 خارج نيبيا
اإلجًاني 

انبحاث في 

 انًجهت

انباحثين ين 

 داخم انجايعت

انباحثين خارج 

 انجايعت

 انعذد
اننطبت 

% 
 انعذد

اننطبت 

% 
 انعذد

اننطبت 

% 

8 

يجهت انعهىو االقتصاديت وانطياضيت/ 

كهيت االقتصاد زنيتن/ انجايعت 

 اإلضالييت األضًريت

45 24% 812 52% 11 18% 858 

1 
يجهت آفاق اقتصاديت/ كهيت االقتصاد/ 

 جايعت انًرقب
88 11% 56 61% 18 81% 84 

2 
يجهت انذراضاث االقتصاديت/ كهيت 

 االقتصاد/ جايعت ضرث
12 38% 21 43% 12 14% 45 

3 
يجهت كهيت االقتصاد نهبحىث انعهًيت/ 

 كهيت االقتصاد/ جايعت انساويت
81 41% 81 33% 18 13% 12 

4 

يجهت دراضاث في االقتصاد 

وانتجارة/ كهيت االقتصاد/ جايعت 

 بنغازي

11 74% 12 88% 18 13% 15 

5 

يجهت انبحىث انًانيت واالقتصاديت/ 

االقتصاد/ جايعت قطى انًحاضبت/ كهيت 

 بنغازي

81 68% 13 18% 11 11% 83 

6 
يجهت دراضاث االقتصاد واالعًال/ 

 كهيت االقتصاد/ جايعت يصراته
48 58% 14 18% 11 11% 75 

 462 %04 81 %23 343 %44 302 اإلجمالي البحاث في كل المجالث

%(ا لية  44( ان ندبة البحاث من الجامعةة نمدةيا تةالبة السجمةة تسثةل )04يالل  من الجدول الدا ق رقم )
%( من إجسالي بحهثيةا 85تردرتيا مجمة دراسات في االقتراد والتجارة لكمية االقتراد بجامعة  ش ازي  شدبة )

%(ا وكانةت الشرةيب األكبةر مشيةا لسجمةة 52السشذهرة7 في كانت ندبة البحاث مةن خةارج الكميةة هةي األكبةر  ةةةةة )
( بحةة 7 امةةا 95%( مةةن إجسةةالي بحهثيةةا السشذةةهرة )70آفةةاق اقترةةادية لكميةةة االقترةةاد بجامعةةة السرقةةب  شدةةبة )

%( فقةع عمةى مدةتهى السجةالتا 04عمى تعيد البحاث من خارج ليبيا فكانت ندبة مذةاركتيم ضةعيمة جةدال  ةةة )
( بحةةاث و(شدةةةبة 09فةةةاق اقترةةادية لكميةةة االقترةةةاد بجامعةةة السرقةةب بعةةةدد )وكانةةت الشدةةبة األكبةةةر مشيةةا لسجمةةة آ

%( مةةن إجسةةالي بحهثيةةا السشذةةهرة ويةةرى البحثةةان  نةةم سةةاهم فةةي لرةةهل السجمةةة عمةةى الترتيةةب األول عمةةى 10)
لسعامل التنثير العر(ي الخاص بالسجالت التي ترةدر  2017مدتهى السجالت العمسية الميبية الهاردة  تقرير سشة 

 بالم ة العر(ية7
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 . عرض بيانات السقابالت الذخرية:9-8

 أوال: مجتسع وعيشة الدراسة:

تسثةل مجتسةع الدراسةة فةي رؤسةا  تحريةر السجةةالت العمسيةة اإللكترونةي لكميةات االقترةاد بالجامعةات الميبيةة البةةال  
هتهل إلييا جسعياا فقةد (ا ونظرا النتذار كميات االقتراد عمى رقعة لاسعة في ليبيا مسا يرعب ال08عددها )

( 04اكتمةةى البالثةةان بةةهجرا  السقةةابالت الذخرةةية مةةع عيشةةة مةةن رؤسةةا  تحريةةر السجةةالت العمسيةةة البةةال  عةةددها )
التي استخاع البالثان الهتهل إلييا في هل الظروف الراهشة التي تسر  يا البالدا ومع العمم ان رؤسا  التحرير 

تيةةم ليةا الشرةةيب الكبةةر مةن البحةةهث السشذةهر عمةةى مدةتهى كةةل السجةةالت الة  ن تةةم إجةرا  السقةةابالت معيةم  مجال
%ا إضةافة لة لك  ن كةل كميةات االقترةاد بالجامعةات الميبيةة تتبةع 77لكميات االقترةاد السشذةهرة إلكترونيةا  شدةبة 

 نمس وزارة التعميم بالتالي تعسل في نمس البي ة7

 ثانيا: أداة جسع البيانات:

السقا مةةة الذخرةةية لجسةةع  يانةةات الدراسةة وذلةةك لتشاسةةبم مةةع عةةدد مجتسةةع الدراسةةةا وقةةام اسةتخدم البالثةةان  سةةمهي 
 البالثان بهجرا  السقابالت الذخرية لدب التهاريل التالية:

 ( الستعمق بالسقابالت الذخرية مع مدؤولي الشذر في كميات االقتراد15جدول رقم )

 بالجامعات الميبية
 المقابلت الشخصيتتاريخ  أسم المجلت والجامعت ث

رئيص تحرير يجهت آفاق اقتصاديت/ كهيت االقتصاد/  8

 جايعت انًرقب
 صباحا   88911، انطاعت 86/16/1187األربعاء 

رئيص تحرير يجهت انعهىو االقتصاديت وانطياضيت/  1

 كهيت االقتصاد زنيتن/ انجايعت اإلضالييت األضًريت
 ظهرا   82911، انطاعت 86/16/1187األربعاء 

رئيص تحرير يجهت كهيت االقتصاد نهبحىث انعهًيت/  2

 كهيت االقتصاد/ جايعت انساويت
 ظهرا   82921، انطاعت 87/16/1187انخًيص 

رئيص تحرير يجهت دراضاث االقتصاد واالعًال/  3

 كهيت االقتصاد/ جايعت يصراته
 ظهرا   81911، انطاعت 88/13/1187انخًيص 

 الذخرية وإجاباتيا:ثالثا: أسئمة السقابمة 

 ولتحقيق  هداف الدراسة تم وضع األس مة التالية:

 التداؤل الفرعي األول: ما أىسية الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في الجامعات الميبية؟ األسئمة الستعمقة 

 تم وضع ثالثة  س مة وهي:

 السعمهمات )الدرعة والجيد(؟الدؤول األول: ما أىسية الشذر اإللكتروني لمبحاث من حيث الحرهل عمى 

افةةادة عيشةةة الدراسةةة بةةنن الشذةةر االلكترونةةي لمسجةةالت العمسيةةة  ةةهفر الكثيةةر مةةن جيةةد البةةالثين فةةي الحرةةهل عمةةى 
السعمهمات الحد ثة بالسقارنة مع الشذر الهرقيا ويداهم في سرعة تهتيميا إلةى البةالثينا وانتذةارها الهاسةع عمةى 

 الكبير لعسمية البح  عن طريق لببة السعمهمات الدولية االنترنت7 مدتهى العالم نظرال لالستخدام

 الدؤول الثاني: ما أىسية الشذر اإللكتروني لمسجمة نفديا من حيث االنتذار؟
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وكانت إجابات عيشة الدراسة لهل الدؤال الثاني بنن التحهل من عسمية الشذر الهرقي إلى الشذر االلكتروني وفةر 
اعد فةةي االلتةةجام بسهاعيةةد الشذةةر فةةي الهقةةت السحةةددا ويدةةيل الشذةةر االلكترونةةي االطةةالع الكثيةةر مةةن التكةةاليا وسةة

عمى مشذهرات السجالت واالستمادة مشيا عمى نخاق واسع مسا يسبن السجمة من الحرهل عمى الترشيا الةدولي 
ى الشذر اإللكتروني ال ي يعتسد عمى كثرة االقتباسات من ه ا السجالت ال ي يدسى بسعامل التنثيرا باإلضافة إل

 تستةةع بدةةيهلة التخةةجين مةةن ليةة  األمةةاكن ويةةهفر التكةةاليا7 ويتةةي  امبانيةةة اجةةرا ات  ي تعةةديالت مدةةتقبمية عمةةى 
 مشذهرات السجالت العمسية ألي طارئ  و متخمبات قانهنية7

 الدؤول الثالث: ما أىسية الشذر اإللكتروني لمجامعة صاحبة السجمة؟

لشذةةر اإللكترونةةةي لمسجةةالت العمسيةةةة لمجامعةةات يعتبةةر  دا  ميسةةةة لمتعريةةف بالكميةةةة  و  كةةدت عيشةةة الدراسةةةة بةةنن ا
 الجامعة تالبة السجمة ويداهم في انتذار اسسيا  ين السؤسدات العمسية الدوليةا بسا يعهد عمييا بالشمع7

لمسجالالت العمسيالة مالا ىالي الرالعهبات التالي تهاجالو الشذالر اإللكترونالي : التداؤل الفرعي الثالاني األسئمة الستعمقة
 في كميات االقتراد بالجامعات الميبية؟

 تم وضع ستة  س مة وهي:

الدؤال األول: ما ىي الرالعهبات التالي تهاجالو الشذالر اإللكترونالي لمسجالالت العمسيالة التالي تتعمالق بالالدعم السالالي 
 والسادي؟

الخةةةاص بةةةالسقيسينا كانةةةت  جا ةةةت عيشةةةة الدراسةةةة لةةةهل هةةة ا الدةةةؤال بةةةان هشةةةاك نقةةةص فةةةي تةةةهفير الةةةدعم السةةةالي 
و(اإلضافة إلى قمة تهفر األجيجة الالزمة إلتسام عسميةات الشذةر بةالسجالت العمسيةة وعةدم وجةهد لةببة االترةاالت 

 الدولية االنترنت في  غمب مباتب السجالت العمسية7

يالة التحتيالة الدؤال الثاني: ما ىي الرعهبات التي تهاجو الشذر اإللكترونالي لمسجالالت العمسيالة التالي تتعمالق بالبش
 لالتراالت؟

ليةة   كةةدت  غمةةب عيشةةة الدراسةةة عمةةى  ن مةةن  هةةم الرةةعه(ات التةةي تهاجةةم عسميةةة الشذةةر االلكترونةةي لمسجةةالت 
العمسيةةةةة هةةةةي ضةةةةعا البشيةةةةة التحتيةةةةة لالترةةةةاالت والسعمهمةةةةات مسةةةةا  ثةةةةر سةةةةمبال عمةةةةى العسميةةةةات الخاتةةةةة بالشذةةةةر 

باإلضةةافة إلةةى عةةدم القيةةام الجامعةةات  تخةةهير السهاقةةع االلكترونةةي مةةن )اإلضةةافاتا والسراسةةالتا والسراجعةةات(ا 
 االلكترونية الخاتة بالسجالت  و تقديم الدعم المشي الالزم لمقيام  تخهيرها7

الدؤال الثالالث: مالا ىالي الرالعهبات التالي تهاجالو الشذالر اإللكترونالي لمسجالالت العمسيالة التالي تتعمالق بالرب  السجمالة 
 ة؟بسشظهمة قهاعد البيانات العربية والدولي

لي  افادة عيشة الدراسة بعدم وجهد رؤية واضحة من قبل السدؤولين بالجامعات في دعم السجالت العمسية  ر(ع 
قهاعد البيانات الخاتة مع بقهاعد البيانات العر(ية والدولية بسا  هفر ليا االنتذةار الهاسةع داخةل لةببة السعمهمةات 

 الدولية7

جالو الشذالالر اإللكترونالي لمسجالالت العمسيالة التالي تتعمالق بالكذال  عالالن الدالؤال الرابالع: مالا ىالي الرالعهبات التالي تها
 الدرقة العمسية؟
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 كدت عيشة الدراسة إن عسميةة لسايةة مشذةهرات السجةالت والتنكةد مةن سةالمتيا قبةل نذةرها مةن  ي سةرقات عمسيةة 
والسحافظةةةة عمةةةى لقةةةهق الشذةةةر ألتةةةحا يا  تخمةةةب وجةةةهد مجسهعةةةة مةةةن البةةةرام، الخاتةةةة الستخررةةةة فةةةي هةةة ا 

 السجالا وه ا غير مهجهد لاليال لدى السجالت العمسية ببميات االقتراد في الجامعات الميبية7

الدالالؤال الخالالامس: مالالا ىالالي الرالالعهبات التالالي تهاجالالو الشذالالر اإللكترونالالي لمسجالالالت العمسيالالة التالالي تتعمالالق بالالالكهادر 
 البذرية الفشية ؟

السؤهمة التي تحتاجيا السجالت العمسية لمقيام   كدت  غمب عيشة الدراسة عمى  نم  هجد نقص في الخبرات البذرية
بالعسميةةات الخاتةةة بالشذةةر االلكترونةةي وخاتةةة فةةي مجةةال مبافحةةة الدةةرقة العمسيةةة ولسايةةة السهاقةةع اإللكترونيةةة 

 الخاتة بالسجالت ومحتهياتيا7

بتعالالاون الدالالؤال الدالالادس: مالالا ىالالي الرالالعهبات التالالي تهاجالالو الشذالالر اإللكترونالالي لمسجالالالت العمسيالالة التالالي تتعمالالق 
 السدؤولين في الجامعة؟

لي   جا ت عيشة الدراسة لهل ه ا الدؤال بننم من اهم الرعه(ات التي تهاجييم هي عدم وعةي السدةؤولين فةي 
الجامعةةات بنهسيةةة الشذةةر االلكترونةةيا مسةةا انعبةةس عمةةى ضةةعا تعةةاونيم واهتسةةاميم  تةةهفير متخمبةةات والتياجةةات 

سميات الخاتة بالشذر االلكترونيا باإلضافة لعدم وجهد جدةم إداري خةاص السجالت العمسية الالزمة لقياميا بالع
بةةةالسجالت العمسيةةةة ضةةةسن اإلدارة العميةةةا لمجامعةةةات يقةةةهم  تشظةةةيم  عسةةةال هةةة ا السجةةةالت ويزةةةسن لرةةةهليا عمةةةى 

 التياجاتيا ويقهم بالرقابة عمييا7

 رابعا: مشاقذة نتائج السقابالت الذخرية:

السجةةالت العمسيةةة لكميةةات االقترةةاد بالجامعةةات الميبيةةة  ن قيةةام هةة ا السجةةالت  ياللةة  مةةن إجابةةات رؤسةةا  تحريةةر
 شذر بحهثيا العمسية إلكترونيا لم اهسية كبيرة من لي  السداهسة في الرفع من مدةتهى البحة  العمسةي وذلةك مةن 

السعمهمةاتا  خالل تهفير مرادر السعمهمات الحد ثة لمبالثينا ويهفر الهقت والجيةد ليةم فةي الحرةهل عمةى هة ا
ا المة ان  كةد عمةى  ن الشذةر اإللكترونةي 2013ا ودراسةة كةاهم ومرةحب 2016وه ا ما  تمةق مةع دراسةة رزيقةة 

 ةةهفر الهقةةت والجيةةد لمبةةالثين عةةن السعمهمةةة7 كسةةا  كةةدوا رؤسةةا  التحريةةر عمةةى  ن الشذةةر اإللكترونةةي يدةةاهم فةةي 
7 عةةالوة عمةةى ذلةةك افةةادة 2012مةةع دراسةةة خميمةةة  تخمةةيش تكةةاليا الشذةةر بالسقارنةةة مةةع الشذةةر الةةهرقي وهةة ا  تمةةق

عيشة الدراسة  ن قيام السجالت العمسية  شذةر بحهثيةا إلكترونيةا يسبشيةا مةن إجةرا   ي تعةديالت فةي السدةتقبل ألي 
دواعةةي مذةةروعةا باإلضةةافة إلةةى انةةم يدةةاعد عمةةى انتذةةارها الهاسةةع الةة ي يحقةةق االعتسةةاد عمةةى بحهثيةةا كدراسةةات 

ا الحرهل عمى معامل التنثير متقدما عالوة عمى ذلك فننم يعجز مبانة وسسعة الجامعة عمى سابقة وه ا  يسشحي
التةةةي اكةةةدتا عمةةةى  ن تقةةةديم الجامعةةةات لمخةةةدمات  2010الدةةةالة العمسيةةةة الدوليةةةةا وهةةة ا  تمةةةق مةةةع دراسةةةة القةةةالل 

 ت7االلكترونية التي من  يشيا الشذر اإللكتروني يداعد في رفع مدتهى سسعة تمك الجامعا

 مةةا عمةةى مدةةتهى الرةةعه(ات التةةي تهاجييةةا السجةةالت العمسيةةة عشةةد نذةةر بحهثيةةا العمسيةةة إلكترونيةةا فشجةةد  ن  غمةةب 
رؤسا  تحرير السجالت العمسية لكميات االقتراد بالجامعات الميبية  اتمقها عمى  ن  هم ه ا الرعه(ات هةي عةدم 

لكترونةةةي وعةةةدم وجةةةهد جدةةةم إداري مدةةةتقل خةةةاص وعةةةي السدةةةؤولين بةةةاإلدارة العميةةةا لمجامعةةةات بنهسيةةةة الشذةةةر اال
بالسجالت العمسية  ين اإلدارات العميا بالجامعاتا مسا انعبةس سةمبا عمةى ضةعا التعامةل مةع القةاأسين عمةى هة ا 
السجالتا باإلضافة إلى قمة تةهفير التياجاتيةا الستسثمةة فةي الةدعم السةالي الخةاص بةالسقيسينا ويةرى البالثةان  نةم 
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ا التةي  كةدت 2011تدور  عداد السجالت في مهاعيةدهاا وهة ا  تمةق مةع نتةاأ، دراسةة مقبةل  سيشعبس سمبا عمى
عمى وجهد معهقات إدارية تحد من  هسية الشذر اإللكتروني في مجال البح  العمسي7  ما بخرةهص عةدم تةهفير 

ل مباتةب هة ا الدعم السادي من األجيجة ولةببة السعمهمةات الدوليةة فةي مباتةب السجةالت سيرةعب األعسةال داخة
السجالتا باإلضافة إلى ما سبق نالل  من إجابات مجتسع الدراسة وجةهد ضةعا فةي البشيةة التحيةة لالترةاالت 
والسعمهمةةات وهةة ا واضةة  لاليةةا لكةةل األعيةةانا وكةة لك عةةدم قيةةام الجامعةةات  تخةةهير السهاقةةع االلكترونيةةة الخاتةةة 

يعا الهلةةهج لمسهقةةع اإللكترونةةي الخةةاص بسجمةةة كميةةة بةةالسجالت العمسيةةة وهةة ا مةةا اللظةةم البالثةةان ليةة  لةةم يدةةتخ
االقترةةةاد جامعةةةة طةةةرا مس ألنةةةم معخةةةل )فةةةي فتةةةرة زيةةةارات السهاقةةةع اإللكترونيةةةة لمسجةةةالت العمسيةةةة التةةةي قةةةام  يةةةا 
البالثةةان(ا  مةةا بخرةةهص مساطمةةة الجامعةةات فةةي ر(ةةع قهاعةةد  يانةةات السجةةالت العمسيةةة بقهاعةةد البيانةةات العر(يةةة 

ن فةرص انذةار مجالتيةا العمسيةة عمةى الدةالة العر(يةة والدوليةة ويةرى البالثةان انةم  ثةر سةمبال فةي والدولية سيقمل م
عةةدم هيةةةهر  غمةةةب السجةةالت العمسيةةةة لكميةةةات االقترةةةاد فةةي الجامعةةةات الميبيةةةة فةةةي تقريةةر معامةةةل التةةةنثير العر(ةةةي 

االعتسةاد عمةى بحةهث هة ا  السبشةي عمةى كثةرة 2017الخاص بالسجالت العمسية التي ترةدر بالم ةة العر(يةة لدةشة 
السجةةةالتا ليةةة  لةةةم تظيةةةر فةةةي هةةة ا التقريةةةر إال مجمةةةة آفةةةاق اقترةةةادية لكميةةةة االقترةةةاد بجامعةةةة السرقةةةب ومجمةةةة 
السختةةةار لمعمةةةهم االقترةةةادية لكميةةةة االقترةةةاد بجامعةةةة عسةةةر الختةةةار ومجمةةةة دراسةةةات االقترةةةاد واالعسةةةال لكميةةةة 

 تةةرجم تةةدني ندةةبة السذةةاركات مةةن خةةارج ليبيةةا ضةةسن البحةةهث  االقترةةاد بجامعةةة مرةةراتما ويعتقةةد البالثةةان  نةةم
%(ا  مةا عمةى تةعيد عةدم تةهفير البةرام، الخاتةة 04السشذهرة في ه ا السجالت لي  كانت ندبتيم ال تتعةدى )

بسبافحةةة الدةةرقات العمسيةةةة  و التعاقةةد مةةةع جيةةات متخررةةة فةةةي هةة ا السجةةةال يسبةةن  ن  ةةؤدي إلةةةى نذةةر بحةةة  
سسعة ه ا السجالتا باإلضةافة  ن وجةهد نقةص واضة  ومةؤثر عمةى مدةتهى الكمةا ة  مدروق سيشعبس سمبا عمى

 البذرية الالزمة لمقيام بنعسال الشذر االلكتروني7

 الشتائج والتهصيات: .9

 . الشتائج:01-0

اسةةتشادال لسةةا تةةم ماللظتةةم مةةن خةةالل زيةةارة السهاقةةع اإللكترونيةةة لمسجةةالت العمسيةةة فةةي كميةةات االقترةةاد بالجامعةةات 
الميبيةا واعتسةاد عمةى تحميةل إجابةات السقةابالت الذخرةية مةع رؤسةا  تحريةر السجةالت العمسيةة لكميةات االقترةاد 

 لي: بالجامعات الميبية يسبن عرت نتاأ، الدراسة عمى الشحه التا

 أوال: نتائج زيارة السهاقع اإللكترونية لمسجالت العمسية:

  تعتبةةةر مجمةةةة دراسةةةات فةةةي االقترةةةاد والتجةةةارة لكميةةةة االقترةةةاد بجامعةةةة  ش ةةةازي مةةةن األواأةةةل فةةةي نذةةةر بحهثيةةةا
 20077إلكترونيا وذلك مشد سشة 

  الميبيةةة فةةي معامةةل التةةنثير مجمةةة آفةةاق اقترةةادية لكميةةة االقترةةاد بجامعةةة السرقةةب السجةةالت العمسيةةة ترةةدرت
 (07737بسعامل ) 2017العر(ي الخاص بالسجالت العمسية التي تردر بالم ة العر(ية لدشة 

  من لي  عدد البحهث السشذهرة7 السجالت العمسية لكميات االقتراد بالجامعات الميبيةهشاك تماوت كبير  ين 
  ( مةةن البحةةهث السشذةةهرة إلكترونيةةا فةةي 04بة )مةةن خةةارج ليبيةةا قميمةةة جةةدال ليةة  ال تتعةةدى ندةةإن السذةةاركات%

  السجالت العمسية لكميات االقتراد بالجامعات الميبية7 
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 ثانيا: نتائج تحميل إجابات السقابالت الذخرية:

 : الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية بالجامعات الميبية لم  هسية كبيرة تتسثل في:1

  مات الحد ثة الالزمة لمبح  العمسي بنقل جيد و(نسرع وقت7مداعدة البالثين في الحرهل عمى السعمه 
  التحهل من عسمية الشذر الهرقي إلى عسمية الشذر االلكتروني يداهم في تخميش تكاليا الشذرا ويداعد عمى

 االلتجام بسهاعيد االتدار7
  دواعةةةي عمسيةةةة  و  تةةةي  الشذةةةر اإللكترونةةةي إمبانيةةةة إجةةةرا   ي تعةةةديالت مدةةةتقبمية عمةةةى مشذةةةهرات السجمةةةة ألي

 قانهنية7
  يدةةاهم الشذةةر اإللكترونةةي فةةي لرةةهل السجةةالت عمةةةى  فزةةل الترةةشيمات العمسيةةة العالسيةةة مةةن ليةة  معامةةةل

 التنثيرا ويعجز مبانة وسسعة الجامعة  ين السؤسدات العمسية الدولية7

 -الميبية تتسثل في::  هجد مجسهعة من الرعه(ات تهاجم الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية في الجامعات 2

  ضعا وعي السدؤولين باإلدارة العميا بالجامعات بنهسية الشذر االلكتروني لمسجالت العمسية وعةدم وجةهد جدةم
 إداري خاص  يا يقهم  تشظيم  عساليا وييتم  تهفير التياجاتيا7

 الشذةةرا وضةةعا  عةةدم تةةهفير الةةدعم السةةالي الخةةاص بةةالسقيسينا وقمةةة تةةهفر األجيةةجة والسعةةدات الخاتةةة بنعسةةال
 البشية التحتية لالتراالت7

  عةةدم ر(ةةع قهاعةةد  يانةةات السجةةالت العمسيةةة مةةع قهاعةةد البيانةةات العر(يةةة والدوليةةةا وعةةدم تةةهفير البةةرام، الخاتةةة
 بالكذا عن الدرقات العمسية ولساية لقهق الشذر7

 7نقص الكما ات والخبرات البذرية السؤهمة لمقيام بنعسال الشذر االلكتروني 

 . التهصيات:01-8

  شا  عمى ما تهتمت إليم الدراسة من نتاأ، فيسبن لمبالثين تقديم التهتيات التالية:

  استحداث جدم إداري داخل إدارة الجامعات يقهم عمى تشظيم  عسال السجالت العمسية بالجامعةات وييةتم  تةهفير
 7التياجاتيا

 بنعسةةال الشذةةر لمسجةةالت العمسيةةة سعةةدات الخاتةةة تقةةديم الةةدعم السةةالي الخةةاص بةةالسقيسينا وتةةهفير األجيةةجة وال
 بالجامعاتا ور(ع مباتبيا بذببة السعمهمات الدولية7

  ر(ةةع قهاعةةد  يانةةات السجةةالت العمسيةةة بالجامعةةات مةةع قهاعةةد البيانةةات العر(يةةة والدوليةةةا وتةةهفير البةةرام، الخاتةةة
 .بالكذا عن الدرقات العمسية ولساية لقهق الشذر

  الكما ات والخبرات البذرية السؤهمة الالزمة لمقيام بنعسال الشذر االلكتروني7استقخاي العسل عمى 
 7االهتسام  تخهير البشية التحتية لالتراالت والسعمهمات بسا  هاكب التخهرات التكشهلهجية الحد ثة 
 السراجع: .11

ا ر اإللكترونالاليتحالالدتات الشذالال(ا 2013ا 17الحةةاجا  كةةرم م السةةدا )مجمةةة الدراسةةات والبحةةهث االجتساعيةةةا ع
 (1897-183)جامعة الهادي بالدعهديةا 

جالالهدة األداا الجالالامعي فالالي (ا 6/12/2010-4القةةاللا ر(يعةةة عثسةةانا )مةةؤتسر جةةهدة األدا  الجةةامعي فةةي ليبيةةاا 
 ا ) ش ازي: جامعة  ش ازي(7عها تحدتات البيئة اإللكترونية
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 7الرقسية بالمغة العربية الشذر اإللكترونيالسحتهى ا 2014السجمس األعمى لم ة العر(ية بالججاأرا 
ا القةاهرةا دار عمم السكتبات و السعمهمالات: دراسالات فالي الشظريالة واالرتبااالات السهعالهعيةا 1996 درا السدا 

 ال ريب7
ا متالةة عمةى اىسية السدونات االلكترونيالة فالي تيالهير الشذالر االلكتروناليا 2015 شت الشبيا لا ب دراع تانيا 

-www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp:                                الةةةرابع التةةةالي
content 

ا )جامعة نةايف الشذر اإللكتروني مزاتاه ومذاكل(ا  2012ا 366خميمةا عادل ما ) مجمة األمن والحياةا ع 
 (577-52لمعمهم االمشية بالدعهديةا  العر(ية

الشذر االلكتروني عبر الذبكة العشكبهتية (ا 2016ا 27رزيقةا محديا )مجمة العمهم اإلندانية واالجتساعيةا ع
 (1767-167ا )جامعة ورقمة بالججاأرا ودورىا في تشسية البحث العمسي

اإلنترنالالالا والبحالالالث العمسالالالي (ا 2015ا 2ا و لسةةةد خميمةةةة األر(ةةةدا )مجمةةةة آفةةةاق اقترةةةاديةا عزكةةةريا م   هالقاسةةةم
ا )كميةةةة االقترةةةاد والتجةةةارة جامعةةةة السحاسالالالبي ألعزالالالاا ىيئالالالة تالالالدريس السحاسالالالبة بالجامعالالالات الميبيالالالة

 (1767-150السرقبا 
الشذالالالالر (ا 2013ا  3ا ع21كةةةةاهما هشةةةةا  عبةةةةدالحبيما وسةةةةيشا  لةةةةسال مرةةةةحبا )مجمةةةةة العمةةةةهم االندةةةةانيةا م 

 (9467-934ا )جامعة با لا االلكتروني ودوره في تيهير البحث العمسي
جامعةة )ا الشذالر الجالامعي فالي الشذالر الرقسالي(ا 2011ا 2مقبلا رضا سعيدا )مجمةة بحةهث كميةة اآلدايا العةدد

 (287-1السشهفيةا 
ا واقالالع الشذالالر العمسالالي(ا 2011ا 2همةةهلا إلدةةان عمةةيا )مجمةةة مركةةج با ةةل لمدراسةةات الحزةةارية والتاريخيةةةا ع

 (1707-143)جامعة با لا 
  

http://www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp-content
http://www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp-content
http://www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp-content
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Abstract 

 

This study aimed to identify the reality of electronic publishing of scientific journals in the 

faculties of economics in the Libyan universities. The study was based on the descriptive 

approach ،The researchers used the interview method to collect the views of the sample of 

the study (The editors of the scientific journals in the four economic colleges in the Libyan 

universities), The study reached several results including: the Journal of Studies in 

Economics and Commerce of the Faculty of Economics at Benghazi University is one of the 

first in publishing its research electronically since 2007, the economic prospects of the 

Faculty of Economics at the University of Al-Marqab topped the Libyan scientific journals 

in the Arab influence laboratories for the year 2017 by (0.73), the electronic publishing of 

scientific journals is of great importance:(Helping researchers obtain the latest information 

needed for scientific research with minimal effort in shorter time, and contributes to reducing 

publishing costs, and enhances the scientific status of the university among the international 

scientific institutions), However, the electronic publishing of scientific journals in the Libyan 

universities faces a number of difficulties, the most important: (Lack of awareness of the 

importance of electronic publishing by senior university administration officials,  and the 

absence of an administrative body for scientific journals that organizes their work and cares 

about providing their needs, and lack of connecting databases of scientific journals with 

Arab and international databases), The researchers recommended several recommendations 

including: development of an administrative body within the administration of Libyan 

universities works as organizer of the work of scientific journals in universities and cares and 

provides their needs, and linking their databases with Arab and international databases, and 

work to attract qualified human resources and expertise required to carry out the work of 

electronic publishing. 


