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 ملخص الدراسة
تھتم األنظمة السیاسیة عند بناء تنمیتھا الوطنیة بضرورة وضع وإیجاد سیاسات   

إستراتیجیة، سیاسات تستطیع من خالل األجھزة والمؤسسات الحكومیة وضع محددات التنمیة 

یم، وحتى تستطیع تلك األنظمة ذلك یلزمھا إعداد قوة بشریة وموضع الصنع والتنفیذ وكذلك التق

 ادلة بین مؤسساتھا ومؤسسات الدولمتخصصة ومعتمدة على خبرات وتجارب علمیة متب

 باالبتعاث( ةیالعرب وخاصًة نظمةاأل بعض لدى الیوم عرفوھو ما أصبح ی .األخرى والحكومات

  .ةالدول نفقة على المقتضیات من لغیرھا أو بالخارج العلیا للدراسة )اإلیفاد أو

لذا فإن ھذه الدراسة االستكشافیة تھدف لقیاس تأثیر بعض العوامل البیئیة المحیطة 

في عملیة تنفیذ سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا ) االجتماعیة –القانونیة  –السیاسیة  –العلمیة (

موفدي ، كأحد سیاسات التعلیم العالي في لیبیا من خالل 2008 – 1969اللیبیة للخارج للفترة من 

  .أعضاء ھیئة التدریس والمتمثلة فيدرجتي الماجستیر والدكتوراه بجامعة قاریونس 

ھا قسمت الدارسة نفقد تم طرح مشكلة الدراسة في شكل تساؤالت محددة، ولإلجابة ع لذا

فصول وخاتمة، اعتمدت المقدمة على فكرة عامة عن الدراسة، وعن أھدافھا،  ثالثإلى مقدمة و

  .ك تساؤالتھا ومناھجھا ومداخلھاوأھمیتھا، وكذل

 لمفاھیم عام عرض على اشتمل الذي للدراسة، العام لإلطار األول الفصل خصص

 عام بشكل التعلیمیة السیاسة على تطبیقیھا ومستویات وأنواعھا، ومداخلھا العامة السیاسة

وللدراسات التطبیقیة للسیاسة العامة والسیاسة التعلیمیة بلیبیا بشكل خاص، كما اشتمل ھذا الفصل 

على عرض عام لفلسفة وأھداف الدراسات العلیا بالتعلیم العالي اللیبي ولبعض اللوائح المنظمة 

 تنفیذ على یئةالب العواملتأثیر وخصص فیھا الفصل الثاني لقیاس . لإلیفاد للدراسة العلیا بالخارج

–1969 من الفترة خالل المؤثرة العوامل تأثیر بقیاس األول مبحثال یقوم بحیث ،اإلیفاد سیاسة

–1984الممتدة من  الفترة خالل ولكن العوامل، نفس تأثیر بقیاس مبحث الثانيال ویقوم ،1983

 أتيیل ،2008–2000 الفترة تأثیر ولكن خاللنفس الواألخیر بقیاس  المبحث الثالث، لیقوم 1999

 تناول  ،نیمن خالل مبحث الثالث الفترات خالل التأثیر ذلك قیاس لمقارنةالثالث  فصلال النھایة في

ومن ثم  ،مقارنة موفدي درجة الدكتوراهوتناول الثاني األول مقارنة موفدي درجة الماجستیر، 

  .  الخاتمة
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  -:ھمھا ما یليمجموعة من النتائج أومن خالل تحلیل البیانات المختلفة تم التوصل إلى 

تأثر سیاسة اإلیفاد في لیبیا بالعامل القانوني وبالتحدید باللوائح والقوانین الصادرة عن  -1

قانونیة التي تم تنفیذھا على ال والشروط المعاییر تظھره  ما وھذا العامة، الشعبیة اللجنة

  .ھذه الدراسة خالل فترة دكتوراهیر والتموفدي الماجس

العالقات السیاسیة للدولة مع بتأثر سیاسة اإلیفاد في لیبیا بالعامل السیاسي وبالتحدید  -2

أعداد أعداد الموفدین الذین تم إیفادھم وبالتحدید ظھره تغیرھا من الدول، وھذا ما 

  ).المصریة–األمریكیة–البریطانیة ( الثالثة اآلتیةساحات لل إیفادھم مالموفدین الذین ت

عامل األیدیولوجي وبالتحدید بتوجھات النظام السیاسي اإلیفاد في لیبیا بالتأثر سیاسة  -3

 غیر وأعداد الثوریة اللجان عضویة على الحاصلین أعداد هتظھر ما وھذا ،للثورة

  .∗الفترتین األخیرتین فيوبالتحدید في الفترات الثالث الحاصلین 

الدولة في إیفادھا  سةاسیمل االجتماعي وھذا ما تظھره اتأثر سیاسة اإلیفاد في لیبیا بالع -4

  .للمتزوجین أكثر من العزاب ھاللذكور أكثر من اإلناث وفي إیفاد

النقطة (وھذا یشیر إلى نقطتین . انخفاض اإلیفاد للماجستیر وارتفاع اإلیفاد للدكتوراه -5

بالداخل، ) وراهالدكت(عدم قدرة الجامعات اللیبیة على منح اإلجازة الدقیقة ) األولى

  .بالداخل ) الماجستیر(على منح اإلجازة العالیة اللیبیة قدرة الجامعات ) النقطة الثانیة(

 المرشحین إیفاد یعني األخرى، الجھات موفدي من أكثر الجامعات موفديب الدولة اھتمام -6

وبالتحدید موفدي  األخرى، الجھات قبل من المرشحین إیفاد من أكثر الجامعات قبل من

  .درجة الدكتوراه 

 بتطبیق اختصاص وجھات إدارات من سبقھا وما الدراسیة إدارة البعثات عدم التزام -7

ر ییاوبالتحدید مع ،بالشكل المطلوب والصحیحمعاییر وشروط اإلیفاد على الموفدین 

، وھما ن بالذاتان األخیرتاوھذا ما توضحھ الفترت) التقدیر(العمر والمعدل  وشروط

  .)2008 – 2000(الفترة الثالثة و، )1999 – 1984(الفترة الثانیة 

إیفاد التخصصات اإلنسانیة أكثر من إیفاد التخصصات التطبیقیة في الدرجتین التي من  -8

  .ًاالمفترض أن یكون العكس صحیح

   

                                                             
  ).2008- 2000(،والفترة الثالثة )1999-1984(الفترة الثانیة ∗
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   دمةالمق
  إطار ومنھجیة الدراسة
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  مقدمــــة
یتبین من متابعة االتجاھات الحدیثة في العلوم االجتماعیة خالل السنوات األخیرة 

 بدراسة االھتمام وتزاید السیاسي النظام مدخالت بدراسة ھتماماال معدل انخفاض، الماضیة
  تبلورت معالم حركة تحلیل السیاسات العامة في علم السیاسة طار اإلھذا وفي  .مخرجاتھ

والتي قدم أنصارھا رؤیة جدیدة للعلوم االجتماعیة تمثلت في مخاطبة القضایا الحیویة للمواطن 
، ياإلسكانالمجال ، يالصحالمجال ، يالمجال األمن(منھا على سبیل المثال في عدة مجاالت 

  .)1()يالتعلیمالمجال 

للمواطن وللنظام في الحیاة الیومیة  من بین تلك المجاالت يالتعلیمالمجال ألھمیة و
عتماد على مدخل تحلیل السیاسة باالبرزت أھمیة دراسة السیاسة التعلیمیة  السیاسي نفسھ، فقد

العامة، حیث تؤكد عملیة االقتراب من دراسة السیاسة التعلیمیة وفقًا لھذا المدخل على عالقة 
، )2(تصادي من جانب آخرالتأثیر والتأثر بین النظام التعلیمي من جانب، والنظام السیاسي، واالق

اإلطار التعلیمي والمعرفي للدولة وتنفیذ ولكون العامل السیاسي صاحب الدور األكبر في صنع 
والعربیة  خدمت األنظمة السیاسیة بصفة عامةفقد است، )3(النظاموأھداف بما یتناسب مع مبادئ 

  .)4(المرغوب بھا ةوالسیاسیرات االجتماعیة بصفة خاصة التعلیم أداة رئیسیة إلحداث التغی

احتل التعلیم مكانة بارزة في النظام السیاسي اللیبي منذ  فلقد، ولم یختلف األمر في لیبیا
 ثالث مواد كانت 8/10/1951تضمن الدستور الصادر في حیث ، ألیام األولى لتأسیس الدولةا

لعام ) 5(بالقانون رقم عروف ، والمأول قانون للتعلیمھي األساس الذي انطلق منھ فیما بعد 
وحق ومجانیتھ میة التعلیم إلزا 11/12/1969، كما تضمن اإلعالن الدستوري الصادر في 1952

الصادر عن مجلس قیادة  1970وفصل في ھذا بقانون عرف بقانون التربیة للعام .)5(ھالجمیع فی
ھذه القوانین أرست قواعد بو،لصادر عن وزارة التربیة والتعلیما1975م للعام یوقانون التعل،الثورة

  .)6(التعلیم في البالد بما في ذلك مسؤولیة الدولة في ھذا الشأنوأسس 

                                                             
 :نظر اللمزید من التفاصیل  - 1

  أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم على تنفیذ وأداء سیاسات التعلیم العالي عبیر إبراھیم أمنینة،  •
  في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، دراسة تطبیقیة على سیاسة التنسیب بجامعة قاریونس 

  .11، ص )1995، جامعة قاریونس، والعلوم السیاسیة كلیة االقتصادرسالة ماجستیر غیر منشورة، (،1994-1980من 
 .42،ص 2،1991العدد ،11 المجلد ،للتربیة العربیة المجلة ،"والتطبیقات المناھج :التعلیمیة السیاسات تحلیل" قندیل، مانيأ •

، ة واالقتصادیةیاألبعاد السیاس:مصرسیاسة التعلیم الجامعي في ، "إطار نظري: التعلیم والسیاسة والتنمیة"أماني قندیل،  - 2
 .1، ص)1991مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : القاھرة( وآخرون،  أماني قندیل،)تحریر(

 .81، ص )1990المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، : طرابلس( المعرفة في الكتاب األخضرمحمد صبح،  - 3
، 4، العدد مجلة العلوم االجتماعیة، "دور الجامعات األردنیة في تنمیة اتجاھات الحداثة عند طلبتھا"عمر الشیخي، جھاد صلیبي،  - 4

 .175ص  ).1986(، 14المجلد 
 ،أمانة التعلیم والتربیة، مركز التوثیق والبحوث التربویة :طرابلس(، 1974-1969تشریعات التعلیم في لیبیا، الجزء األول،  - 5

 .10، ص )1977
 ):2005ربیع (، 9 العدد، مجلة الجامعي، "التعلیم العالي في الجماھیریة العظمى في خمسین عامًا "، وآخرون، بشیر أحمد سعید - 6

 .23ص



5 
 

ق رئیسیة  انس أویأتي في قمة السیاسة التعلیمیة في لیبیا التعلیم العالي والذي یضم ثالثة     

التعلیم  (، ینحرفی وومدتھ من ثالث إلى خمس سنوات ویعد فنیین     ) التعلیم المھني والفني( -:ھي

، النسق الثانيیمثل و،ومدتھ من أربع إلى ست سنوات ویعد متخصصین جامعیین ) الجامعي

سنوات فما   أربع و، سنوات فما فوق بالنسبة لدرجة الماجستیر ثالثومدتھ من ) الدراسات العلیا(

  .النسق الثالث واألخیرمثل تو دكتوراهفوق بالنسبة لدرجة ال

عندما تأسست كلیة اآلداب  1955للعام  )التعلیم العالي(ھذا المستوى وترجع نشأة 

 وصلوالتي  ،بمدینة طرابلسبكلیة العلوم التربیة نواة الجامعة اللیبیة بمدینة بنغازي وفرعھا و

انتقال الدولة من النظام الملكي إلى بالتحدید مع و ثورةال قیام معو .اتیكل سبع لىإ بعد فیما عددھا

 أبعادهدت ت، أم)1(في الفلسفة واألھدافملحوظًا تطورًا ھذا المستوى شھد ، النظام الجمھوري

، فقد تم اتخاذ سیاسة إیفاد ھاوتنوع مستوىالولتعدد سیاسات ھذا ، مستویاتھمراحلھ ولتشمل كافة 

 النسق اتتصنیف نطاق ضمن والواقعة سیاساتال تلك حدأل نموذجًا البعثات الدراسیة العلیا للخارج

  .)2(العالي لتعلیمل الثالث

 قانون التعلیم  صدور  مع  وبالتحدید  بدایة الخمسینیات لم یبدأ إال مع ھتمام بھذا النوع االف

عندما أصبحت الفجوة التنمویة واضحة بین لیبیا التي كانت تحت الحكم اإلیطالي           ،1952عام 

الثانویة  إیفاد الحاصلین على الشھادة     ب، وذلك  تحت سیادة وطنیة وبین الدول األخرىوأصبحت 

ي استمر حتى   ذال و، دولة العلى نفقة   لخارج  باالعلیا  والجامعیة للدراسة ، وغیرھا من الشھادات

أخذ في بدأ بعدھا یل،تخرج أول دفعة من خریجي الجامعة اللیبیةحتى تحدید بالو،الخمسینیات نھایة

أوائل الخریجین على یفاد اإل باقتصاروذلك ،شكلھا المكثف والمنظم في سیاسة التعلیم العالي

المعتمدة علمیًا   دولیة  الجامعات  العلى و، إلیفادالقانونیة لمعاییر الشروط والمن تتفق فیھم على و

  .)إلخ...  یةمصرال –یةالیونان – یةفرنسال – ةبریطانیال – مریكیةاأل(ةساحالكجامعات  وأكادیمیًا

البعثات خاصًة   منا النوع ومع دخول فترة السبعینیات استمر اھتمام الحكومة بھذ    

تحدید  بالو، من القرن الماضي    والذي استمر حتى بدایة الثمانینیات    ،تھااجامعلخریجي ومعیدي 

بعد ھذه الفترة    لیعود  .نھایة التسعینیات   حتى في التراجع من جدید  بعدھا یبدأ ل 1984العام حتى 

جدیدًا  نمطًاأخذ یجعلھ  مام،من جدید واالرتفاع  في التحسن مع بدایة األلفیة الثالثةوبالتحدید  

  .التي سبقتھا اتللفترمخالفًا  شكًالو

  
                                                             

 .286، ص مصدر سبق ذكره، "التعلیم العالي في الجماھیریة العظمى في خمسین عامًا"، وآخرون، بشیر أحمد سعید - 1
 .29، ص )1998، الھیئة القومیة للبحث العلمي: طرابلس(، دراسة مقارنة: العالي في لیبیاالتعلیم أحمد الفنیش،  - 2
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  :ةــة الدراســمشكل

  , ولكي نتمكن من دراسة المشكلة البحثیة بشكل دقیق وواضح   ، وبناء على ما سبق 

وحتى العام  1969منذ العام لدراسیة العلیا للخارج  التي تدور حول سیاسة إیفاد البعثات ا  و

في   ھاقیاس تحدیدھا والتي یصعب و، ة المحیطةیالبیئالعوامل بمن تأثر  السیاسةذه ، ولما لھ2008

دراسة السیاسات المتعلقة باختیار الموفدین والعوامل    الباحث  ارتاخفقد  یھلع.جمیعًا ھذه الدراسة

المؤثرة فیھا، ودراسة السیاسات المتعلقة باختیار الساحات الدراسیة لإلیفاد والعوامل المؤثرة           

ا من خالل   م یتم اإلجابة علیھ  ینمحدد ینلؤساتقد تم طرح مشكلة الدراسة في شكل ف لذلك، وفیھا

  -:ماھ ینتساؤلال، والدراسة

حیث یمكن قیاس ، ما المعاییر التي وفقًا لھا یتم اختیار الموفدین للدراسة العلیا بالخارج -1

 -: ∗وتحدید تلك المعاییر من خالل المقاییس و المؤشرات اآلتیة 

  صفة الموفد  -العمر  -"المعدل العام " التقدیر أو -  التخصص (معاییر علمیة؟    -أ 

 ) ."دكتوراهماجستیر أو "درجة اإلیفاد -  " معین ، معید" 

 ) .عضویة اللجان الثوریة(معاییر إیدیولوجیة ؟   -ب 

 ).الحالة االجتماعیة –الجنس (معاییر أخرى؟   -ج 
 

لعالقات السیاسیة للحكومة اللیبیة مع غیرھا من     ر االساحات الدراسیة لإلیفاد بتأثھل تأثرت  -2

  -:اآلتیة  دراسیةالساحات المع التركیز على  ؟البلدان 

 .الوالیات المتحدة األمریكیة  ساحة  -أ 

 .ةـــــــة البریطانیـــــــالمملكساحة   -ب 

 .ة ــر العربیـجمھوریة مص ساحة  -ج 

   

                                                             
 .)2008- 1969(لإلیفاد في لیبیا في الفترة المعاییر على ما شرعتھ اللوائح القانونیة بعض اعتمد الباحث في تحدید  ∗



7 
 

  : ةـــع الدراســمجتم
فقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة      ، ولإلجابة عن التساؤالت السابقة   

 :الكلیات اآلتیة  بمن الجنسین    دكتوراهجامعة قاریونس وبالتحدید أعضاء الماجستیر وال   ∗تدریس

مع ، الكلیات األخرىدون و دون الفروع) العلوم –الھندسة  –االقتصاد  –القانون  –اآلداب (

الدارسین على –المنقطعین–المنتقلین –المتوفین –المتعاونین–المغتربین (∗عضاءاأل استبعـاد

 اإلجابة  دقة  )األول( أمرین  من  یمكننا  االستبعاد وھذا ،)خارجیة جھة أي نفقة أو الخاصة نفقتھم

  .اإلیفاد ساحات تحدید وإمكانیة لإلیفاد المحددة المعاییر قیاس إمكانیة )الثاني( ،التساؤالت عن
  

 مجموعات  على  السابقة  الكلیات  أعضاء  میقست تم فقد ،والتحدید القیاس في الدقة بلوغول

 لك  صنف ی بحیث  ،الدراسة  تقسیم  فترات  لنفس  مطابقة  زمنیة  فترات ثالث على مقسمة وقوائم

 التصنیف  ھذا  ولصحة  ،حسب كل فترة   وللدرجة الموفد إلیھا     فیھا  أوفد  التي لفترةل وفقًا عضو

  -:على االعتماد تم قسیمالتو

 ماموالمبین فیھا أ، شؤون أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة مكتبالصادرة عن األسماء كشف  −

على الدرجة والساحة التي تحصل   حصولالكل اسم تاریخ المباشرة وتاریخ المیالد وتاریخ 

  .العلمیة منھا على الدرجة

، لتدریباوالدارسات العلیا مكتب  عن واألقسام العلمیة قوائم الترشیح الصادرة عن    −

بقرارات اإلیفاد الصادرة عن اللجنة   ا، ومقارنتھمكتب البعثات الصادرة عن حدیدبالتو

 .المراجعقائمة والمرفقة ب الدراسیةعن إدارة البعثات الصادرة والشعبیة العامة 

 .لإلیفاد لمرشحینسالت الداخلیة بین الجامعة وأقسامھا العلمیة والمبین فیھا أسماء ااالمر −

  :ةـداف الدراسـأھ
  :التالیة الجوانبمن لتحقق لستكشافیة االتھدف ھذه الدراسة 

 .السیاسة اللیبیة العامة لإلیفادالتعرف على  -1

 .تأثیر البیئة الداخلیة على السیاسة العامة لإلیفاد  -2

 .تأثیر البیئة الخارجیة على السیاسة العامة لإلیفاد -3

 .مقارنة فترات زمنیة مختلفة  -4
   

                                                             
" 507"، والبالغ عددھم عضاء ھیئة التدریس بالجامعةھم وصفاتھم العلمیة بالكشف الصادر عن مكتب شؤون أؤاألعضاء الواردة أسما ∗

  .ًاھذه الدراسة دراسة إحصاء وصفي ولیس تحلیلی لمًا بأنعبالنسبة للدكتوراه ، " 841"تیر وبالنسبة للماجس
  .قص المعلومات وصعوبة االتصاللن ∗
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  :أھمیة الدراسة
  -:تیةفي المستویات اآلتتجسد أھمیة الدراسة 

مساعدة  في   لجامعة  على مستوى ا   الدراسةتتمثل أھمیة  / )قاریونس( على مستوى الجامعة  -أ 

التي توضع من (یفاد اإلمعاییر  ةعرفمى لعوإدارة الدراسات العلیا والتدریب قیادات الجامعة 

 .ھاسدریعضاء ھیئة تألبالنسبة وساحات اإلیفاد ، )قبل أمانة التعلیم العالي

 دولةاھتمام ال تھإثارفي بالنسبة للمجتمع  دراسةتتمثل أھمیة ال /عتمجمفیما یتعلق بال  -ب 

األجھزة  لتزاممدى ابوفیھا المؤثرة امل والعببأھمیة ھذه السیاسة والحكومیة ومؤسساتھا 

 .والمطلوبوفدین بالشكل الصحیح ملاإیفاد شروط والمعنیة بتنفیذ معاییر 

 العامة  السیاسة  ودراسات  العلمي  البحث  اءثرإ في الدراسة میةھأ تتمثل / العلمیة الناحیة من  -ج 

 .تحلیًال أكثرو أھمیة أكثر دراسات إلى الوصول إمكانیةبو الدراسات ھذه بمثل

  :حدیــد المفاھیـــمت
  -:اآلتیة وسیتم التركیز على المفاھیمالدراسة عدد المفاھیم المستخدمة في ھذه تت  

  :وم السیاسة العامةمفھ
ھي عبارة عن خطة عمل تتبنھا الدولة تعكس في مضمونھا عملیة تبني تشریعات       

  .)1(وقرارات رسمیة یتم اإلعالن عنھا من قبل أجھزة ومؤسسات الدولة

  : السیاسة التعلیمیة 
تأخذھا أجھزة صنع  ) علمیة وإیدیولوجیة (عبارة عن معطیات ومعاییر محددة   ھي 

  .السیاسة اللیبیة العامة للتعلیم عند اإلیفاد
  

  :عضو ھیئة التدریس
, حد مجاالت العلوم األساسیة التطبیقیة أو اإلنسانیة     أھو كل من یحمل مؤھًال علمیًا في 

  -محاضر   -أستاذ مساعد   -أستاذ مشارك   -أستاذ (تیة آلاویشغل إحدى الدرجات العلمیة    

  ).محاضر مساعد

  :الثوریةلجان الیة عضو
أو كل من  لحركة اللجان الثوریة ضمامیحمل بطاقة ان نویقصد بھا في ھذه الدراسة كل م

قد أتم الدورة     ھید بان حامل   فیالثوري أو مكتب االتصال  التوجیھ عن إدارة  ًارسمی ًایحمل مستند

حركة ینتمي  وھي  .)2(مؤمن إیمانًا كامًال بمبادئ وأھداف ثورة الفاتحو العقائدیة المطلوب تنفیذھا

                                                             
 .283، ص )2004الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، : مصراتھ( موسوعة علم السیاسةمصطفى عبداهللا خشیم،  - 1
" 1999-1969"التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة   ، لیبیا والثورة في ثالثین عاماً  ، )وآخرون(صبحي قنوص   - 2

 .  12، ص )1439الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، : مصراتھ(
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إلیھا مجموعة من األفراد یتنادون ویشكلون لجنة على أساس اإلیمان المشترك بمبادئ السلطة         

متخذة في   ، والنضال ضد كل ما یعیق تحقیقھا      ، الشعبیة واالشتراكیة بھدف تحقیق ھذه المبادئ

في  ةالشعبیة معتمد  لوب القدوة والدعوة واإلقناع والتوعیة في إطار المؤتمرات       س سبیل ذلك أ  

العقید  توجیھاتو لوجیة النظام الجماھیري ومبادئ الكتاب األخضر    یوھذا على أید  ادورھ

  . )1(القذافي

  : اتــإدارة البعث

  ولة عن إدارة ودعم برامج البعثات العلمیة والفنیة حیث تمكن الموفدین    ؤلمسا ھي الجھة

  ما بالدراسة للخارج    إمن الحصول على فرص عدیدة للتعلیم العالي عن طریق قرار الترشیح         

  .أو بالداخل 

  : سیاسة اإلیفاد 

  .والخارج بالداخل الدراسیة البعثات إیفاد لعملیة المنظمة واإلجراءات والمعاییر القواعد ھي       

  : قرار اإلیفاد

بالبعثة من حیث الدرجة العلمیة، التخصص، مدة   ھو قرار یحدد كافة األمور التي تتعلق 

الدراسة، الجامعة التي سیلتحق بھا الموفد، تاریخ بدایة البعثة، والجھة التي ستتحمل نفقات     

  .الدراسة وغیرھا من األمور
  

  :اإلیفاد للخارج 
الجامعیة  ( العلمیة اتاألجاز إحدى على للحصول ایبلی خارج إلى المرشحین إیفاد

  .)2(البعثات إدارة تحددھا التي والتخصصات الجامعات في لمجتمع حسابا على )الدقیقة أو والعالیة
  

  : قرار الترشیح
، بشأن إیفاد مبعوثین لغرض الدراسة أو التدریب    عامةھو قرار إداري یصدر عن جھة 

 على المؤھل العلمي والدرجة الوظیفیة     ذلك  ین في  عتمد م، على نفقة الدولة   بالخارج أو الداخل

  .للمرشح

  

                                                             
 . 48، ص )1425الدار الجماھیریة، : سرت ( السیاسي القاموسرجب بودبوس،  - 1
فاد للدراسة   بشأن الئحة اإلی   2005، )43(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي،  - 2

 .بالداخل والخارج
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  : جامعة قاریونس

الماجستیر (ما بعد الجامعي   ھیئة علمیة تختص بمرحلة تدریس التعلیم الجامعي و     

حتى تاریخ ھذه    تكون  تو، ھا طریق عملوالقوانین حدد اللوائح وت تدار بلجان شعبیة، )دكتوراهوال

كلیة القانون،  ، السیاسیة االقتصاد والعلومكلیة ، اآلدابكلیة : اآلتیة الرئیسیة من الكلیات الدراسة 

، كلیة الصحة العامة، كلیة المعلمینكلیة ، تقنیة المعلوماتكلیة  ،الھندسة كلیة، العلومكلیة 

داخل   ااألولى لوقوعھ   ةالخمس تم اختیار الكلیات    األسنان، كلیة الصیدلة، كلیة الطب البشري، و

  .تغطیتھا لكامل فترة الدراسةلو النطاق الجغرافي للجامعة

  :مناھج ومداخل الدراسة 
لتحقق من مشكلة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتھا فقد تم االعتماد على            لوفي محاولة 

  -:المناھج والمداخل اآلتیة 

  : سیاسة العامةمدخل ال

بحث ھذا المدخل في عملیة صنع وتنفیذ السیاسات العامة وفي كیفیة تحدید نواتجھا             ی

الدراسة على البحث في سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا     وأثارھا، ویقتصر استخدامھ في ھذه

  .)1(للخارج

  : المدخل القانوني

 دراسة وفي العامة الشعبیة اللجنة عن الصادرة واللوائح القوانین دراسة في المدخل ھذا یستخدم   

  .والتدریب العلیا الدراسات وإدارة الدراسیة البعثات إدارة عن الصادرة والبیانات القرارات

  : منھج دراسة الحالة

  منھج على التحلیل المتعمق لحالة محددة أو عدد معین من الحاالت    ھذا الیقوم 

ھذا  یعتبر   علیھ،)2(لغرض التعرف الشامل والدقیق علیھا ، من حیث الزمان والمكان والموضوع

دراسة حالة واحدة    على  یقوم  في األساس    ألنھ الدراسة لموضوع لأحد المناھج المالئمة المنھج 

التركیز على سیاسة إیفاد البعثات  یتمسالحالة ھذه من خالل دراسة وجامعة قاریونس،وھي 

جودھا  فترة وجامعة قاریونس دون غیرھا من الجامعات اللیبیة باعتبارھا أقدم جامعة ولالدراسیة 

  .غطي كل فترة الدراسةت

                                                             
 .97ص ، )2002القومیة للبحث العلمي،  الھیئة: طرابلس( مناھج وأسالیب البحث السیاسيمصطفى عبد اهللا خشیم،  - 1
 .105المصدر السابق، ص - 2
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  : ارنـــالمنھج المق

  ، للظاھرة محل الدراسة المقارن لتحدید أوجھ الشبھ واالختالف   المنھج یستخدم 
معاییر الأوجھ الشبھ واالختالف بین   استخدام ھذا المنھج لتحدید تم وفي إطار ھذه الدراسة  

  .الثالث اتفترلي اف یھالإفد موساحات الالإلیفاد ولدة عتمالم

  :البیانات  مصادر
  -:نوعین من المصادرسوف تعتمد ھذه الدراسة بشكل أساسي على 

  .اإلحصائیات والتقاریر والوثائقتشمل التشریعات والقرارات و:مصادر بحث أولیة  -أ 

  .والدوریات والندوات) دكتوراه–ماجستیر (طروحات األوالكتب :مصادر بحث ثانویة  -ب 

  : حدود الدراسة
  :تقتصر حدود ھذه الدراسة على ما یلي   

  : الحدود الزمنیة

بوصفھا نموذجًا لسیاسات العلیا  سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة على دراسة القتصر ت

  بدایة لفترة الدراسة باعتباره العام  ، 1969التعلیم العالي في لیبیا، واختیر عام  

  الذي شھد تغیرًا سیاسیًا ھامًا في لیبیا وھو قیام ثورة الفاتح التي أعادت ترتیب األوضاع        

عام ویمتد اإلطار الزمني لھذه الدراسة حتى ، جھات جدیدةوتو اتیدیولوجیألفي البالد وفقًا 

ولكي نتمكن من دراسة المشكلة البحثیة بشكل دقیق وواضح    ، آخر فترة للدراسة ھباعتبار2008

  :النحو التاليأخذت *فترات فرعیةثالث إلى الدراسة  ةمدتقسیم فقد تم 

 ،وفدینمالھذه الفترة شھدت تزایدًا ملحوظًا في أعداد      :)1983 -1969(الفترة األولى   -1
 .وبالتحدید األوروبیة منھا دولالھا من رغیمع للدولة السیاسیة العالقات في  ًاقرارتاسو

وصدور قرار اللجنة ، من قبل الدولة یفاداإلسیاسة تدني  ایةبد:)1999 -1984(ةثانیالفترة ال -2
في التخصصات   إال  على نفقة المجتمع   اإلیفاد للدراسة بالخارج    قافالشعبیة العامة بشأن إی

 دولال من  غیرھا   مع للدولة   السیاسیة  العالقات  تدھور  أیضاً و ،االشتراكیة  النادرة وللدول 
 .علیھا العقوبات المفروضةبسبب 

صدور العدید من وشھدت ھذه الفترة انفراجًا في إیفاد البعثات :)2008 -2000(ةثالثالفترة ال -3
مع لسابق عھدھا السیاسیة العالقات  ةوعودعن الدولة،  ورفع الحصار اللوائح المنظمة لإلیفاد

 .األوروبیة الدول
 

                                                             
تم االعتماد في تحدید بدایات ونھایات ھذه الفترات على المكاتبات الصادرة والواردة ما بین اللجنة الشعبیة العامة وجھات االختصاص *

 .والمبین فیھا فترات اإلیفاد والساحات
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  : الحدود المكانیة

وفي الساحات الدراسیة     ،اللیبیة  جامعة قاریونس دون غیرھا من الجامعات  وتتمثل في 

الوالیات المتحدة   –المملكة المتحدة البریطانیة    –مصر العربیة  ة جمھوری( الثالث المحددة 

  ).األمریكیة

  : صعوبة الدراسة 
 كیفیة ن دور الباحث في   م ویك، لھا العدید من الصعوبات والمشاكل   بحثیةإن أي دراسة 

  -:التعامل معھاوسھیل ھذه الصعوبات 

الباحث من مشكلة عدم توفر المعلومات بشكل    ىناع/ على صعید جمع المعلومات ف

حصر  لالباحث  ع دف  ما م، األولى  فترة الالمعلومات التي تخص موفدي    وخاصًة، دقیقصحیح و

  .لألعضاءالزمني و عدديالوفي التقسیم الكلیات الخمسة في أعضاء ھیئة تدریس الدراسة مجتمع 

،بسبب  المقارنةكیفیة یم وسالتقكیفیة الباحث من  ىنافقد ع/ ةالدراسصعید تقسیم أما على 

  .)دكتوراه–ماجستیر (الدرجات المطلوب دراستھا  وبسببالفترات  تقارب

عضاء  األ البیانات عن  بعض  نقص  واجھ الباحث مشكلة     وعلى صعید مجتمع الدراسة 

  .ھاواستكمال ئھااستیفا ةلمحاول طویًال ًاكلف الباحث وقت مما ،)ھیئة التدریسأعضاء (

   



13 
 

  محتویات الدراسة

ة فصول وخاتمة ثالثو المرجوة من الدراسة، فقد قسمت إلى مقدمةتتحقق األھداف  ولكي  
  .وقائمة مراجع 

  : المقدمــــة

توضیح أدوات جمع البیانات المستخدمة     وتتناول التعریف بھذه الدراسة والھدف منھا      

  . فضًال عن الحدود المنھجیة والفترات الزمنیة، ومشكلة الدراسة

  : الفصل األول
، وانقسم إلى ثالثة مباحث    ، المفھوم واألبعاد  : السیاسة اللیبیة العامة لإلیفاد حتوى على ا

السابقة ومداخلھا وأنواعھا والدراسات التطبیقیة   اسة العامة  یتناول المبحث األول مفھوم الس 

على   االعامة ومستویات تطبیقھ بینما تناول المبحث الثاني تحلیل السیاسات ، بلیبیاللسیاسة العامة 

ثالث تم المبحث الھاو، والسیاسات التطبیقیة السابقة للسیاسة التعلیمیة بلیبیا السیاسة التعلیمیة 

لمنظمة  االمواد القانونیة   بعض بوبفلسفة وأھداف السیاسة الوطنیة للدراسات العلیا بلیبیا واألخیر 

  .ومقارنتھا 2008-1969إلیفاد للدراسة العلیا بالخارج للفترة ل

 : الفصل الثاني  

الموفدین والعوامل المؤثرة على اختیار اختیار  ىعل المؤثرةامل وقیاس تأثیر العوفیھ یتم 

سیاسة اإلیفاد خالل ب، وقسم ھو اآلخر أیضًا إلى ثالثة مباحث، تناول فیھا األول إلیفادساحات ا

، 1999-1984اد خالل الفترة من فسیاسة اإلیبفیھا الثاني  واختص، 1983-1969الفترة من 

  .2008 -2000ولكن خالل الفترة من واھتم الثالث واألخیر بنفس السیاسة 

 : الفصل الثالث 

  .الدكتوراهموفدي الماجستیر وموفدي من  ٍللك الفترات الثالثوجاء ھذا الفصل لمقارنة 

 : الخاتمـــــة 

  .ستقوم بعرض أھم ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج
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  الفصل األول
  المفھوم واألبعاد: لإلیفادالعامة اللیبیة  ةالسیاس
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  الفصل األول

  عام المفھوم واألبعاد: لإلیفادلعامة ة اللیبیة السیاس

  -:مقدمــــــة 

  ، انشغاًال حدیثًا بأحد أقدم اھتمامات علم السیاسةبدراسة السیاسات العامة یعد االھتمام 

 1985لعلم السیاسة عام لیة ورئیس الجمعة الد) كالوس فون بیم(فلقد أحدثت الكلمة التي ألقاھا 

علم  فيو،صفة عامةبفي العلوم االجتماعیة كثیرة ردود أفعال  "تحلیل السیاسات"بخصوص 

بین الدولة الربط حلقة اعتبرت السیاسة العامة بمثابة  من خاللھا حیث، بصفة خاصةالسیاسة 

لذا فتعدد دراسة السیاسة العامة .)1(خرآ انبجمن جانب وبین النظام السیاسي واألفراد من  والمجتمع

التقویم جعلھا تكتسـب أھمیـة خاصـة فـي  مالتنفیذ أ مسواء من حیث الصنع أ ستویاتمالبمختلف 

لذا فإن ھذه الدراسة تبحث في مشكلة من ، بمختلف أشكالھا وأنواعھامـل األنظمة السیاسیة عنطـاق 

إیفاد البعثات الدراسیة العلیا سیاسة تنفیذ ال وھي مشكلة أ، في لیبیامشاكل السیاسة التعلیمیة أھم أحد 

  .2008 – 1969للخارج والعوامل المؤثرة فیھا للفترة من 

  ، یھدف إلى تحدید المفاھیم األساسیة المستخدمة في الدراسة وتحدیدًا فإن ھذا الفصل  

یتناول دراسة لمفھوم السیاسة العامة حیث ، المبحث األول :مباحث رئیسیة  ةثالثوذلك من خالل 

التطبیقیة لھا  الدراسات وكذلك وأنواعھا العامة السیاسات دراسةي ف المستخدمة المداخل یبین

فیبحث في أھم مستویات تحلیل السیاسة العامة والدراسات التطبیقیة للسیاسة أما البحث الثاني .بلیبیا

التعلیم بالدراسات العلیا وأھداف فلسفة باالھتمام یختص بواألخیر المبحث الثالث و.بلیبیا التعلیمیة

  .العلیا بالخارج ةلإلیفاد للدراساللوائح المنظمة بو، اللیبيالعالي 

                                                             
: قاھرة ال(،  1986 - 1974سیاسة اإلسكان دراسة حالة     : السیاسات العامة والتغیر السیاسي في مصر     ، ) تقدیم(علي الدین ھالل  - 1

التغیرات   أثر "المقیرحي،  عبد الحمید عبداهللا :في.  6 ، ص) 1993مركز أبن خلدون للدراسات اإلنمائیة ، دار سعاد الصباح للنشر ، 
كلیة   ،رسالة ماجستیر غیر منشورة   (،" 1999– 1969السیاسیة واالقتصادیة على السیاسات العامة لإلسكان في لیبیا خالل الفترة 

 .20، ص) 2000السیاسیة ، جامعة قاریونس ، االقتصاد والعلوم 
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المبحث األول                                                                                                                 
السیاســـــات العامـــــــــة                                                                           

  ) المفاھیـــــــم والمداخــــــل البحثیــــــــة( 

  :تمھید 

  ما یمیز حیاة المجتمعات الحدیثة المتقدمة ھو امتداد وسیطرة سلطة النظام السیاسي             إن 

نفوذ ھذا النظام المتشعب بدون خضوعھ لسیطرة و فردفال، كافة جوانب نشاطات األفرادعلى 

  الرغم من أن الدافع    على   .م حیاتھ بوصفھ عضوًا في المجتمع  والمعقد ال یستطیع أن یمارس وینظ

  أن مثل ھذا النوع من التغلغل      إال ، وتنظیم حیاة أفراده   ، حمایة المجتمع ھو تغلغل الذلك وراء من 

  .)1(یؤثر في كافة األنشطة التي یمارسھا األفراد بدرجة ال یتصور البعض مداھا ودرجة تأثیرھا قد 

بحیث یعتبرھا ترجمة    ، یتم عن طریق سیاسات عامة یقررھا النظام السیاسي      ا طبعًاذھو

ویضفى علیھا الشرعیة وقوة اإللزام      ، لفلسفتھ وأھدافھ القائمة التي یجب أن تخضع للواقع العملي   

  .)2(القانوني وتقوم بتنفیذھا األجھزة اإلداریة في السلطة التنفیذیة 

  مة امن المواضیع الھ  تبرعامة بالحیاة الیومیة للمواطنین ی  إن ارتباط السیاسة الع "

دبیات تشیر األو، یةرالفكم بمختلف اتجاھاتھالتي تستحوذ على اھتمامات السیاسیین والباحثین  

، السیما في الدول المتقدمة    ، بوضوح إلى تنامي ھذا المجال بشكل ملحوظ خالل العقود الماضیة     

وسیاسة عامة   ، وأخرى دولیة أو خارجیة    ةعلیھ نسمع أن األدبیات تتحدث عن سیاسة عامة محلی  

  .)3("الخ....وأخرى للبیئة) الجندر(للمرآة 

البد من التطرق ولو بشكل سریع للثورات   ، العامةفقبل الخوض في تحدید مفاھیم السیاسة 

فالحدیث عن   .وتقدمھ  الفكریة والعلمیة وقضایا المحتوى الشكلیة التي ساھمت في تطور ھذا الحقل  

السیاسة العامة یعد انشغاال حدیثًا بأحد أقدم فروع العلوم االجتماعیة على العموم وعلم السیاسة              

على   أرسطو واضحًا عندما ركز     ابد االھتمام بھذا العلم   ف، والسیاسة العامة على وجھ الخصوص

خالت وخاصة تشكیل القوانین ومعرفة تأثیرھا على الھیكل المؤسسي ودراسة الشكل        دراسة المد

دون النظر  ، الدستوري، غیر أن ھذا التركیز كان محددًا وعارضًا من حیث التكوین والصالحیات   

األمر الذي ترتب علیھ إھمال     ، ومضمون السیاسات العامةإلى بحث العالقة بین اإلطار المؤسسي 

  .)4(بحثي المخرجات وبدت بمنأى عن أي اھتمام

                                                             
 .29، ص) 1989ذات السالسل ، : الكویت ( دراسة السیاسة العامةخیري عبد القوي ،  - 1
 .32-31 ص صالمصدر السابق ،  - 2
محمد زاھي   ، ورؤیة مستقبلیة   نظرة تقویمیة   –العامة في لیبیا    لسیاسات  في ا ، "نظریة السیاسة العامة   "مصطفي عبداهللا خشیم ، - 3

 .12، ص )2007مركز البحوث واالستشارات، : بنغازي(المغیربي وآخرون، 
  اتجاھات حدیثة  ، ) محرر(، في على عبد القادر   "تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیة     "أماني قندیل ،  - 4

 .106، ص) 1987مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة ( في علم السیاسة
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أن  إالَّ، حداثة األدبیات التي تؤكد على الدراسات المتعلقة بالسیاسة العامة من رغم على الف"

ثورات   حیث نالحظ وجود ثالث    ، ینفي وجود اھتمامات مبكرة بدراسة المدارس الفكریة      ال ھذا 

  -:فكریة متتالیة في مجال دراسة السیاسة العامة وھي

  حقل كالثورة الكالسیكیة أو البارادایم التقلیدي الذي تأسست في إطاره العلوم السیاسیة    •

  .من حقول المعرفة االجتماعیة

الذي تحولت السیاسة في إطاره إلى علم لھ ھویتھ واستقاللیتھ           الثورة أو البارادایم السلوكي    •

 .ومنھجیتھ الخاصة في دراسة العملیة السیاسیة

الثورة أو البارادایم المابعدي حیث أسھمت ھذه الثورة في تطویر نظریة متكاملة للسیاسة العامة  •

استفادت ھذه النظریة من األطر النظریة للثورة     و. بنظریة دائرة السیاسة العامة   ىتسم

: بب استیفائھا للشروط النظریة من حیث وذلك بس، الكالسیكیة والسلوكیة السابقة لوجودھا

  )1(" .نظریة السابقة عن تحقیقھا مجتمعةالوصف والتحلیل والتنبؤ وھي سمات عجزت األطر ال
  

فحقل السیاسة العامة یواجھ الیوم تحدیات مختلفة لم تكن موجودة من قبل نتیجة لتطور              

كان تركیز محللي السیاسة العامة      حیث  ، وتعقد عالمنا المعاصر على المستویین العملي والنظري 

غیر أن جل االھتمام في إطار نظریة دائرة السیاسیة       . بعاد المنھجیة واإلجرائیة   منصبًا على األ  

العامة انصب على الجوانب الجوھریة والتحلیلیة والعملیة للسیاسة العامة مما یجعل األمر أكثر            

 ىاملة للسیاسة العامة ؟ وما مد    ش نظریة  تعقیدًا من حیث من یصنع السیاسة العامة ؟ وھل ھناك     

إضفاء سمة التفكیر االستراتیجي لصانع القرار؟ وما مستوى قاعدة المشاركة في عملیة السیاسة          

  .)2(العامة ؟

كان لطبیعة ونشأة حقل السیاسة العامة وارتباطھ بدراسة النظام       ، ومن ناحیة أخرى  

فقد جاءت بعض الدراسات   ، نھایة القرن العشریناألمریكي تأثیر على دراسات السیاسة العامة في 

حیث تمیزت الدراسات في     ، مھتمة بالبنیة الداخلیة للنظام السیاسي دون االھتمام بالبنیة الخارجیة   

  .)3(تلك الفترة بالتركیز على محتوى السیاسات مما جعلھا تتسم بالطبیعة الوصفیة

یجة تأثره بمتغیرات عدة أھمھا المتغیر  نت، فمع بدایة األلفیة الثانیة ذاع مفھوم العولمة 

حقوق   -و الدیمقراطیة   -الصعید السیاسي شاع مفھوم الجندر   ىفعل، السیاسي واالقتصادي والتقني

  أما على الصعید االقتصادي فشاع الحدیث    ، ون الدولة والمجتمع ؤوإدارة ش -اإلنسان 

                                                             
 .17-16. ، ص ص، مصدر سبق ذكره نظریة السیاسة العامةمصطفي عبداهللا خشیم ،  - 1
 .24ص  ،المصدر السابق - 2
  تحلیل السیاسات العامــة ، ) محرر(، سلوى شعراوي  "21ل تحلیل السیاسات العامة في القرن ا "سلوى شعراوي جمعة ، - 3

 . 34 ص، )  2004العامة ،  اإلدارةمركز دراسات واستشارات : القاھرة (  في الوطن العربي
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تالت دولیة وخصخصة القطاعات،    عن االقتصاد العالمي والشركات المتعددة الجنسیات وبروز تك 

كما ركز الصعید التقني أو االتصالي على مفھوم  الجغرافیات العالمیة الحدیثة وثورة المعلومات        

األمر الذي أدى إلى توجیھ االھتمام بقضایا حدیثة عكست طبیعة التغیرات العالمیة       ، العالمیة

بالسیاسات  ساھم في ظھور ما یسمى       مما ، وطغیان البعد الخارجي على البعد الداخلي  ، المواكبة

  .)1("الشبكة المنظمة"أو الشبكات، العامة العالمیة

ن الجماعات الفاعلة في وضع     بی یر إلى وجود أكثر من نمط اتصالي   ویشیر المفھوم األخ

  ، تضم أطرافًا حكومیة وغیر حكومیة      الرغم من أن ھذه الشبكات عادة ما    ىفعل، السیاسات العامة

  إال أنھا تتمتع بقدر من االستقاللیة عن النظام السیاسي وإن كان یستطیع أن یحركھا بطریقة        

ویرى أنصار ھذا المفھوم أن التركیز على الشبكة المنظمة كوحدة لتحلیل السیاسات .أو بأخرى 

العامة یساھم في إعطاء المشاركین من المجتمع المدني صوتًا أكبر في صیاغة وصنع السیاسات        

فترة  في  ما الدراسات الحدیثة للسیاسة العامة      أ. طالما تم تھمیشھم واستبعادھم منھا      نعامة الذی ال

مثل الدراسات   ، اھتمامًا في السابق     ىاتجھت نحو موضوعات جدیدة لم تكن تلق  فقد األلفیة الثالثة 

راسة  السیاسة   د ومن ھنا تكتسب عملیھ    .)2(المتعلقة بتقویم السیاسة العامة وتنفیذھا وأسباب تدنیھا  

وازدادت نشاطاتھ  ، المجتمع  ة، فكلما اتسع نطاق عمل النظام السیاسي في خدم العامة أھمیة خاصة

كلما برزت الحاجة إلى االعتماد على استعمال أسالیب منھجیة       ، وتعقدت إجراءات وأسالیب عملھ

  .علمیة في رسم وتنفیذ وتقویم السیاسة العامة

  فإننا سنقوم في ھذا المبحث بدراسة مفھوم السیاسة العامة         ، وتأسیسًا على ما سبق   

المستوى العام  ،مستویینعلى  ھاالدراسات التطبیقیة ل ھا، وكذلكأنواعبحثیة لھا ووالمداخل ال

  .والمستوى العام للسیاسة التعلیمیة ،للسیاسة العامة

  -: تحدید مفھوم السیاسات العامة /  أوًال 

لھا الدارسون في حقل السیاسات العامة ھي محاولة الوصول         من المشاكل التي یتعرض 

فرغم التعبیرات ، إلى تعریف دقیق ومحدد وواضح للمقصود باصطالح السیاسات العامة   

، )إلخ ...وعملیة صنع السیاسات العامة وتحلیل السیاسات العامة    ، علوم السیاسات( مثلالمستخدمة 

ًا حول مضمون المفھوم بقدر ما یعكس اختالف توجھات      إال أن ھذا التعدد ال یعكس اختالفًا أساسی

  .)3(الباحثین بخصوص ھدف دراسة تلك السیاسة

                                                             
 . 35 – 31 .ص ص، المصدر السابق - 1
 . 38 – 36 .ص صالمصدر السابق ،  - 2
 . 112 - 108 .ص ص، مصدر سبق ذكره ، تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیة أماني قندیل ،  - 3
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بحسب منطلقاتھا التي تمثل توجھات    لمفھوم السیاسة العامة ، متعددةوسوف نقدم تعریفات    

فقد قسمنا  ، ولضمان اإلحاطة الوافیة في ھذا الخصوص   ، أصحابھا من العلماء والداعین لھا  

  :تعریفات السیاسة العامة إلى ثالثة أنواع من التعریفات

  :السیاسة العامة من منظور الحكومة  -أ
مجرد اختیار فردى أو جماعي یشرح ویبرر أو       "رفت السیاسة العامة في البدایات بأنھاُع

وتمثل تجمیعًا    وھي بذلك اإلطار الذي یلتزم بھ متخذ القرار       ، یحدد تصرفًا معینًا قائمًا أو محتمًال

وفي ھذا السیاق اعتبرت السیاسات العامة من قبل كثیر من البحاث مجاال     ، )1("  لعدد من القرارات

ولون ؤتلك السیاسات التي تطورھا األجھزة الحكومیة والمس       "أنھا بحیث عرفت  ، لنشاط الحكومة

  .)2("رغم تأثیر األشخاص والعوامل غیر الحكومیة في تطویرھا ، الحكومیون

  سلوك ھادف تقوم بھ  "ًا للسیاسة العامة مؤداه أنھا  تعریف الدین ھاللویقدم على 

، ویختلف المفھوم العام فیھا بین مجتمع وآخر وفقًا للطبیعة أو إحدى الھیئات في مجال عام الحكومة

  .)3("عة السائدة وكذلك وفقًا لتوجھات النظام السیاسي وعالقة الدولة بالمجتماألیدیولوجیالثقافیة أو 

تلك العملیات و اإلجراءات السیاسیة "للسیاسة العامة على أنھا خیري عبد القوىفیما ینظر 

وغیر السیاسیة التي تتخذھا الحكومة بقصد الوصول إلى اتفاق على تعریف المشكلة والتعرف على 

سیاسة عامة   تمھیدًا الختیار البدیل الذي یقترح إقراره في شكل    ، بدائل حلھا وأسس المفاضلة بینھا

 )4("ضي للمشكلةْرتنطوي على حل ُم ةملزم

  العالقة بین الوحدة الحكومیة    "فیقدم تعریفًا واسعًا بقولھ أنھا     إیستون دیفیدأما 

كما أشار   ، )6(ما تفعلھ وما ال تفعلھ الحكومة     "فیرى على أنھا   توماس داىكما یعرفھا  ، )5("وبیئتھا

مجموعة القواعد والبرامج الحكومیة التي  "أن السیاسة العامة ھي ىإل المصطلحات السیاسیةمعجم 

ویتم التعبیر عنھا في عدة صور        ،تشكل قرارات أو مخرجات النظام السیاسي بصدد مجال معین 

  .)7("واألحكام القضائیة ، والقرارات اإلداریة، القوانین واللوائح: وأشكال منھا 

القرارات الحكومیة األساسیة التي "للسیاسة العامة بأنھا تعریفًا  ایراتشاركانسكيویقدم 

  .)8(تحدد وترسم حیاة المواطنین

                                                             
 .124، ص )  2002الدار الجامعیة ، : اإلسكندریة(  إدارة المنظمات الحكومیةعلى شریف ،  - 1
 .35، ص )  2001دار المسیرة ، : عمان  ( منظور كلي في البنیة والتحلیل:   السیاسة العامةفھمي خلیفة الفھداوى  ،  - 2
  ، )1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة ،  : القاھرة (  تحلیل السیاسات العامة في مصر ،  ) تقدیم(على الدین ھالل  - 3

 .و -ھ  .ص ص
دار مجد  : عمان  ( دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة السلطة     :  النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة     ثامر الخزرجى ،  - 4

 .28، ص )  2004الوى ،
 .27المصدر السابق ، ص  - 5
 .28المصدر السابق ، ص  - 6
 .212، ص ) 1994مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة ( معجم المصطلحات السیاسیة، ) محرر(نفین مسعد  - 7
 .108در سبق ذكره ، ص، مص تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 8



20 
 

علم دراسة الحكومة "عرفت السیاسة أصًال بأنھا ، وفي ضوء المتغیرات واستیعابًا لھا

  .)1("ودراسة المؤسسات السیاسیة والسلوك السیاسي، ودراسة عملیة الممارسة السیاسیة
  

  : السیاسة العامة من منظور صنع القرار  -ب

مجموعة من القرارات یتخذھا فاعلون معروفون بھدف    "بأنھا ریتشارد ھوفیربرتیعرفھا 

القواعد  "وفي تعریف آخر مالزم لصنع القرارات عرفت السیاسة العامة بأنھا ،"تحقیق غرض عام 

المراحل القصیرة والبعیدة المدى، حیث      التي یسترشد بھا األفراد عند اتخاذ القرارات في مختلف   

تغطي ھذه التوجیھات أنواعًا مختلفة من القرارات اإلستراتیجیة والتكتیكیة والروتینیة حسب األھمیة 

  . )2("واالبتكار والمعلومات المطلوبة 
  

تخاذ  امفھوم  صنع السیاسة و   مفھوم:نمفھومیھنا إلى ضرورة التمییز بین وتجدر اإلشارة 

فھو یتضمن سلسلة من القرارات المحددة       ، المفھوم األول أكبر وأوسع من الثاني القرار حیث یعد 

ختالف  ت غیر منسقة فیما بینھما نظرًا ال  ومن المحتمل أن تأتي ھذه القرارا، أحیانًا بترتیب منطقي

المتاحة،  شخصیات صانعي القرار والمصالح التي یمثلونھا فضًال عن حجم ونوعیة المعلومات          

و لضمان  التقلیل من ھذا التخبط   ، وبدون التنسیق بین االختیارات القراریة یتخبط النظام السیاسي 

  وضعت الدول نظامًا ھرمیًا بمقتضاه تكون القرارات الفردیة تابعة لمجامیع قراریة أسمى     

اصة بمشكلة ن السیاسة ھي بمثابة مرشد للقرارات الخ إلذلك ف، وأكثر تجدیدًا تسمى السیاسات

  .)3(ومیدان معین 
  

  مجموعة أو سلسلة "السیاسة العامة بأنھا  كمال المنوفيومن ھذا المنطلق عرف   

  .)4(من القرارات تتعلق بمجال معین كالتعلیم أو الصحة أو الشؤون الخارجیة أو الدفاع أو األمن
  

المرحلة المحوریة من    ھي "أن صنع السیاسة العامة جبرائیل الموندوفي ھذا اإلطار یرى 

فتكون عملیة ، العملیة السیاسیة وھي النقطة التي تتحول فیھا المطالب السیاسیة إلى قرارات سلطویة

صنع السیاسات العامة مجاًال من ركائز المؤسسات السیاسیة واألجھزة اإلداریة والفنیة التي تشارك 

  .)5(ة عالیة من التعقید و الدینامیكیةفي صیاغاتھا وتنفیذھا ومتابعتھا،وتتسم ھذه العملیة بدرج
  

  

                                                             
 .35، مصدر سبق ذكره ، ص    السیاسة العامةفھمي خلیفة الفھداوي ،  - 1
تحلیل السیاسات العامة قضایا نظریة ، ) محرر(، في على الدین ھالل "السیاسة العامة وأداء النظام السیاسي" كمال المنوفي ، - 2

 .13، ص )  1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة ( ومنھجیة
، ) 1999الجامعة األردنیة ،   :  عمان (  مدخل نظامي تطبیقات من األردن والخلیج العربي :   تحلیل السیاسات العامةنائل العواملة ،  - 3

 . 21ص 
 .  13ص  ، مصدر سبق ذكره ، السیاسة العامة وأداء النظام السیاسيكمال المنوفي ،  - 4
 .111-110 .ص ص، ، مصدر سبق ذكره تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 5
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  : السیاسة العامة من منظور أھداف النظام السیاسي   -ج
أدى النجاح الذي حققتھ الثورة السلوكیة في علم السیاسة إلى إحداث تغیرات إیجابیة بدراسة 

أوسع  حیث تم في ھذا الصدد تبني تعریف        ، وحقل السیاسة العامة بصفة خاصة، العلوم السیاسیة

وأشمل للسیاسة والعملیة السیاسیة یستند إلى مفھوم النظام السیاسي ویركز على الجوانب الحركیة     

  .)1(من العملیة والحیاة السیاسیة

بذات المنھجیة مع تعریف ایستون حین عرف السیاسة العامة   لموندأوبناء على ذلك تعامل 

والمطالب والدعم مع مخرجات القرارات      تمثل محصلھ عملیة منتظمة من تفاعل المدخالت "بأنھا

، ستخراجیة اال، السیاسي في قدرتھ التوزیعیة    وذلك للتعبیر عن أداء النظام  ، والقدرات والسیاسات

  .)2("الرمزیة من خالل القرارات و السیاسات المتخذة، التنظیمیة

تعریفًا للسیاسة العامة بوصفھا      میشیل روكسن  وتأسیسًا على التعریف السابق فقد وضع  

التي یستشعرھا متخذو القرار في الحكومة ومعالجتھا عن  ) المدخالت(طلبات المواطنین "تشیر إلى

طریق  المخرجات التي تتمثل بالعملیات والنشاطات والقرارات السلطویة وتفعیل دور التغذیة    

  .)3("العكسیة ألغراض التعدیل واإلضافات

مجموعة أھداف وخطط وبرامج ذات   "على أنھا  أحمد رشید كما تم تعریفھا من قبل   

یعتبر فیھا التنظیم اإلداري أھم وسیلة متاحة لتحقیق ھذه األھداف والخطط     ، توجھات سیاسیة

وھنا تعبر السیاسات العامة عن أھداف العملیة السیاسیة حیث تعكس النتائج           ، )4("والبرامج 

  .ل واضعي السیاسةالمرغوب فیھا من قب

في تعریفة للسیاسات العامة على عنصر األھداف حیث اعتبر أن السیاسات   دايولقد ركز 

ھدف أو مجموعة من األھداف واختیار النیة حولھا أو من خالل اتصال محدود     "العامة عبارة عن

  .)5("بین عدد من الفاعلین تتفق نوایاھم حول األھداف واألفعال ثم تنفیذ ھذه النیة

أو جماعي في  يأداء فرد ھھي برنامج عمل ھادف یعقب"أن السیاسة العامة اندرسونویرى   

  وھو بذلك یؤكد علي جانب الفصل     ، )6("التصدي لمشكلة أو لمواجھة قضیة أو موضوع   

  .أو التنفیذ في إطار األھداف والبرامج الموضوعة

فإن التعریف األقرب    ، العامة من خالل استعراض التعریفات المختلفة لمفھوم السیاسات       

التي عرفت السیاسات العامة بأنھا    الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة لھذه الدراسة ھو تعریف 
                                                             

منشورات جامعة قاریونس    : بنغازي  (  جیة ومداخل نظریةقضایا منھ:  قراءات في السیاسة المقارنةمحمد زاھي بشیر المغیربي ،  - 1
 .241ص )  1994، 

 .33، مصدر سبق ذكره ، ص السیاسة العامةالفھداوي ،ي خلیفة مفھ - 2
 .33المصدر السابق ،  ص - 3
تحلیل السیاسات العامة قضایا     ، ) محرر  (، في علي الدین ھالل     "شكل التنظیم الحكومي في أطار السیاسات العامة   "أحمد رشید ، - 4

 .113،ص)   1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة ( نظریة ومنھجیة
 .109 – 108 .ص ص، ، مصدر سبق ذكره  تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 5
 .15، ص) 1999دار المسیرة ، : عمان (عامر الكبیسي : ، ترجمة  صنع السیاسات العامة جیمس اندرسون ،   - 6
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مجموعة من األھداف أو البرامج األساسیة تصاحبھا مجموعة من  وتحددھا بأنھا سیاسات الحكومة"

وھنا تشیر السیاسات العامة إلى      ، )1("تحدد كیف تصنع األھداف أو كیف یمكن تنفیذھا    ، القرارات

  .والوسائل المستعملة ةاألھداف المتوخا
  

  وعمومًا فإنھ بالرغم من االختالفات العدیدة  حول تحدید مفھوم السیاسة العامة وتباینھا،         

  ما تتجھ   إإال أن الباحثین اتفقوا على أن دراسة السیاسة العامة ال تخرج عن ثالثة مستویات فھي         

  .السیاسة العامة أو إلى عملیة صنعھا أو تنفیذھاإلى مضمون 

 -:)2(فھناك أركان أساسیة تكاد تشترك فیھا كافة تعریفات السیاسات العامة منھا

  .وجود ھدف أو مجموعة من األھداف  -أ 

  .اختیار مجموعة من األفعال تحقق ھذه األھداف  -ب 

  .إعالن ھذه السیاسات  -ج 

  .تنفیذ السیاسات  -د 

عتمدت على تعریف السیاسة العامة وفقًا لكل من التعریف الذي   فإن ھذه الدراسة ا وإجماًال

یركز على عالقة المدخالت بالمخرجات التي تمثلھا القرارات السلطویة مع التعریف الذي قدمتھ        

وذلك على اعتبار أن ھذه الدراسة ستتولى دراسة تنفیذ سیاسة ، الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة

  . ة العلیا اللیبیة للخارج والعوامل المؤثرةإیفاد البعثات الدراسی

  -:مداخل البحث في السیاسات العامة / ثانیًا 

یتسم حقل السیاسات العامة بتعدد المداخل التي استعملھا الباحثون لتحلیل السیاسة العامة،      

فتنوع ھذه المداخل من حیث الظواھر المختلفة الناجمة عن أداء النظم السیاسیة في قطاعاتھا     

  فقد استعمل البعض مفھوم النماذج والبعض     ، المجتمعیة أدى إلى تنوع استخدام تلك المفاھیم    

علیھ فھناك نوعان من المداخل   .خر مفھوم النظریات ویلتزم البحث ھنا بتسمیتھا بالمداخل  اآل

  .مداخل تفسر عملیة وضع وصنع السیاسات العامة و مداخل تفسر المخرجات: التفسیریة

  :ع وصنع السیاسات العامةمداخل وض -أ

تتسم بالدینامیكیة والتعقید وترتبط بشبكة  ةع السیاسة العامة باعتبارھا عملیإن دراسة صن  

مما أدى إلى ، من االتصال والتغذیة العكسیة ال یمكن التنبؤ بنتائج التغیر فیھا بدرجة عالیة من الیقین

  )3(-:وھذه المداخل كاآلتيتبني مداخل تفسر عملیة وضع وصنع السیاسات العامة 

                                                             
 .108، مصدر سبق ذكره ، ص  م السیاسیةتحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظأمامي قندیل ،   - 1
 .109المصدر السابق ، ص  -2
 .251- 244 .وص ص 163 – 147.ص ص، مصدر سبق ذكره  قراءات في السیاسة المقارنة، محمد زاھي بشیر المغیربي،  - 3
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 .ي الرشیــدـالمدخل العقالن -1

  .ـيـل المؤسساتـــــــالمدخ -2

 .ل النخبـــــــــــــــــةـــمدخ -3

 .مدخل اإلضافة التدریجیة -4

 .يــل النظامـــــــــــــالمدخ -5

  : المدخل العقالني الرشید -1

على التحلیل العقالني  یستند مفھوم الرشادة في محاولة تفسیر عملیة صنع السیاسة العامة  

لألھداف التي وضعت من قبل صانع القرار، وتم تنفیذھا من قبل النظام ومراجعتھا من قبل 

  ًاركزمفقد جاء النوع األول  ،السیاسیین، كما یمكن لنا أن نمیز بین نوعین من أنواع ھذا المدخل

أول من استعمل ھذا النوع بحیث حدد  سایمونعلى تحدید قیم وأھداف وبدائل صنع القرار، ویعتبر 

   - : )1(النشاطات الرئیسیة لعملیة صنع السیاسة العامة العقالنیة فیما یلي

  .ددةــــات المتعـــات والمعلومــجمع البیان - 

  .ةــتحدید كافة البدائل والخیارات المقترح - 

  .تقییم النتائج وربطھا بقیم وأھداف النظام - 

  .ةــــــل المتاحـــــل البدائـــار أفضـــاختی - 
  

أما النوع الثاني فقد ركز على تحدید القیم، واألھداف في المرحلة األولي ثم االنتقال إلى 

ة خطوات رئیسی لیند بلوموفي ھذا اإلطار قدم .دراسة وفحص الخیارات والبدائل المختلفة لتحقیقھا

  - :)2(تيعند وضع وصنع السیاسات وھي كاآل

  .والتفصیالت بحیث تتطابق مع األھدافتحدید وترتیب القیم  - 

  .اـــة بینھـــتحدید البدائل والخیارات لحساب النتائج والمقارن - 

  .ةـــــر أھمیـــارات األكثـــل والخیـــل البدائـــار أفضـــاختی - 

على اختالف الواقع الفعلي لعملیة       ولیند بلوم   سایمون وعلي صعید آخر، اتفق كل من      
 -صنع السیاسات عن المدخل العقالني، وذلك بسبب مجموعة من القیود تمثلت في  قیود نفسیة            

  .وأخیرًا قیود تعدد القیم -وقیود التكالیف  -وقیود تنظیمیة 

                                                             
 .245 – 244 .ص ص، مصدر سبق ذكره ،   المقارنةقراءات في السیاسة محمد زاھي بشیر المغیربي ،   - 1
 .  246 - 245 .ص صالمصدر السابق ،  - 2
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  : المدخل المؤسساتي -2

لیة السیاسة، ویركز  یعتبر المدخل المؤسساتي من أقدم المداخل الفكریة في دراسة العم    

أصحاب ھذا المدخل في دراستھم على طبیعة العالقات السائدة بین المؤسسات السیاسیة، منطلقین      

من فكرة أساسھا أن الحیاة السیاسیة في المجتمع مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بسلوك األجھزة والسلطات 

واألحزاب السیاسة األمر الذي     ) یة التنفیذ –القضائیة   –التشریعیة (الحكومیة المتمثلة بالمؤسسات 

  .)1(جعل التركیز منصبًا على مثل ھذا النوع من السلطات في المدخل القدیم أو التقلیدي

ولكن اتجاه باحثي السیاسة انتقل من التقلیدیة إلى الحداثة، وبرز التوجھ الجدید الذي ینظر       

للدراسة والبحث في العملیة األساسیة من خالل تحلیل ما یجري داخل المؤسسات الحكومیة من           

عملیات إداریة مع التركیز على السلوك الصادر من الفاعلین السیاسیین حیث ینظر إلى المؤسسات  

على اعتبارھا اإلطار الموجھ لسلوك الرسمیین داخلھا، فرغم ھذا التوجھ إال أنھ یبقى للھیاكل   

  .  )2(والمؤسسات من خالل إجراءاتھا وقواعدھا الدور المھم في صنع السیاسة العامة 

وتكتمل المساھمة الحقیقیة لھذا المدخل في محاولھ تفسیر العملیات التي تتم داخل النظام           

في كیفیة صنع وتنفیذ السیاسة العامة التي لم یوضحھا المدخل النظامي، وذلك من خالل       السیاسي

العالقات بین األبنیة الحكومیة ببعضھا البعض،     -:التركیز على ثالثة مستویات أساسیة ھي    

  .)3(والعالقات المركزیة المحلیة، وعالقة المؤسسات بالبیئة 

  :مدخل النخبة  -3

  لیركز على كیفیة تحدید من یقوم بعملیة صنع السیاسة العامة، فقد جاء ھذا المدخل 
ال على كیفیة صنع السیاسة كالمداخل السالفة الذكر، ویصور ھذا المدخل السیاسة العامة على أنھا 
تفضیل لقیم النخبة السیاسیة التي تعبر عن األقلیة الحاكمة مقابل األغلبیة المحكومة، وتمتاز ھذه 

  -:)4(النخبة بما یلي 

أن مشاكل وقضایا السیاسة العامة ال یتم إقرارھا عن طریق الشعب أو عن طریق األحزاب      -أ 

  .السیاسیة أو االنتخابات، بسبب نظر النخبة إلى الجماھیر على إنھا سلبیة وأقل درایة

                                                             
 . 38، مصدر سبق ذكره ، ص صنع السیاسات العامةجیمس اندرسون ،  - 1
 . 39المصدر السابق ، ص - 2
  ، مصدر سبق ذكره ، االقترابات واألدوات الكیفیة والكمیة في تحلیل السیاسات العامة     السید عبد المطلب غانم ،    - 3

 .79-78 .ص ص
تحلیل   ) محرر (، في على الدین ھالل     "االقترابات واألدوات الكیفیة والكمیة في تحلیل السیاسات العامة     "السید عبد المطلب غانم ، - 4

 .84 - 83 .ص ص، ) 1988ت السیاسیة ، مركز البحوث والدراسا: القاھرة (السیاسات العامة قضایا نظریة ومنھجیة 
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ھناك مجموعة من األفراد شبھ ثابتة تستمر في ممارسة نفوذھا وتأثیرھا على صنع السیاسات   -ب 

تغیر القیادات السیاسیة في السلطة التشریعیة والتنفیذیة بسبب سیطرتھا على            العامة رغم 

  .المؤسسات التجاریة والمالیة الكبرى

رغم اختالف النخبة في بعض األحیان حول بعض القضایا إال أنھا تمتاز بالتماسك واتساع        -ج 

  .رجیةالنفوذ، حیث یقع تحت سیطرتھا عدد كبیر وواسع من السیاسات الداخلیة والخا

تضع النخبة األھداف واالتجاھات الرئیسیة للسیاسة العامة، وتترك لألجھزة اإلداریة             -د 

 .والحكومیة مھمة إتخاذ القرار حول تفصیالت تلك السیاسة

وبالتالي فقد تسعى النخبة لرفاه الجماھیر ولكن وفقًا للنظرة التي تراھا، ویالءم ھذا المدخل   

نظم ومجتمعات الدول النامیة أو المتحیزة إلى الشیوعیة أكثر مما  دراسة وتحلیل السیاسة العامة في

  .)1(یالءم النظم التعددیة كما في الدول الرأسمالیة أو الغربیة

  : مدخل اإلضافة التدریجیة  -4

نتیجة لتعرض المدخل العقالني الرشید النتقادات عدیدة منھا استحالة وضع وتنفیذ برنامج   
صعوبة االتفاق بین أعضاء المجتمع على القیم التي یجب أن تبلورھا شامل للرشادة وكذلك 

  .)2(السیاسات العامة

ویتضمن ھذا ، مدخًال بدیًال للرشادة عرف باسم مدخل اإلضافة التدریجیةلیند بلوم فقد قدم 
  -:)3(المدخل الخصائص التالیة 

من الصراع بدًال من  أن صانعي القرار غالبًا ما یتجنبون توضیح أھداف سیاساتھم خوفًا      -أ 
 .حتى وإن فشلت تلك السیاسات في حل المشاكل أو تحقیق األھداف المنشودة، االتفاق

أن واضعي السیاسة العامة یدركون أن عددًا قلیًال جدًا من القضایا یتم حلھا بصورة فوریة               -ب 
  إذا ما احتاج األمر إلى تعدیل تدریجي أو تغییر جذري من جدید للمشكلة         ، ونھائیة

 .أو القضایا المطروحة
تأخذ فیھا السیاسات العامة أنماطا مختلفة من حیث   ، إن معظم الدیمقراطیات اللیبرالیة التعددیة   -ج 

الربط بین السیاسات التي یتم وضعھا من قبل األفراد أو من قبل المنظمات أو الفاعلین         
رھا قد ال تكون بالضرورة وبالتالي فإن السیاسات التي یتم إقرا.السیاسیین في األجھزة الحكومیة

ھي األفضل ولكنھا عادة ما تعبر عن حل وسط یمكن أن یتفق علیھ كل األطراف المؤثرة               
والمشاركة ویستمد ھذا المدخل أساسًا من تجربة الدیمقراطیات الغربیة التي تركز على تعددیة   

 .وتنافس مراكز ونخب صنع القرار
  ء

                                                             
 .37- 35 .ص ص، مصدر سبق ذكره ،  ، صنع السیاسات العامةجیمس اندرسون  - 1
 .121، مصدر سبق ذكره ، ص تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 2
 .247 – 246.ص ص، مصدر سبق ذكره ،  قراءات في السیاسة المقارنةمحمد زاھي بشیر المغیربي ،  - 3
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  : المدخل النظامي -5
  

فكرة  ارتكز على    ، حیث صنع السیاسة العامة   تفسیر  أحد مداخل  وھو  ایستونقدمھ دیفید 

بمثابة مخرجات أو استجابات النظام السیاسي ھي النظام، على أساس أن السیاسات العامة 

للمدخالت الصادرة إلیھ من البیئة، وذلك على اعتبار أن ھذه السیاسات قد تحدث تغییرًا في البیئة       

  وتنتھي حدود ھذا  النظام عند أي عمل     ، )1(لخارجیة للنظام السیاسي ذاتھ  المحیطة الداخلیة وا 

 المدخالت یعتمد على مفھوميیستون للنظام السیاسي افتحلیل ،  )2(ال یتوفر فیھ عنصر اإللزام 

  .ن یمثالن محور االتجاه الذي ینادى بھ، مفھوم التغذیة العكسیةاذلالمخرجات الو
  

  :المدخــــــــالت -أ
  

وھو اللفظ الذي یطلقھ دیفید ایستون على التغیرات التي تحدث في البیئة المحیطة بالنظام 

عبر عن حاجات وتفضیالت األفراد یي ذالوالمطالب ومن أبرز ھذه المدخالت مدخل السیاسي، 

 في وتتمثل والمجتمع حیث توجد في كل مجتمع بنى معینة تعمل على تنظیم حجم وعدد المطالب،

د یھذه البنى على تعدیل وتحدتعمل  حیث وغیرھا، األعالم ووسائل الضغط وجماعات يالرأ قادة

 :التأیید ویتمثل في نوعین، )3(السیاسي تأتي من البیئة المحیطة بالنظام حجم ونوع تلك المطالب التي

الخدمة  –وھو ناتج عن تلبیة مطالب محددة وتكون في شكل مادي كالضرائب ) خاص(تأیید محدد 

وھو ناتج عن عملیة التنشئة السیاسیة كااللتزام بالقانون والوالء ) عام(الوطنیة، أو تأیید غیر محدد 

  .)4(اإلداري والسیاسي 
  

  :المخرجـــــات  -ب
  

تلقي المطالب عن طریق البنى       فبعد ، )5(عني السیاسات والقرارات التي یصدرھا النظام   ت

یقوم النظام السیاسي باالستجابة لھذه المطالب والتعرف علیھا من خالل          ،المختلفة في المجتمع   

من  قد تكون تلك المخرجات إما إیجابیة       و، )6(القرارات واألفعال التي تصدر عن السلطات العامة  

  .ة واإلرھاب الستمرار ودیمومة النظامتكون سلبیة كاستعمال القو إما، واالستجابة للمطالب خالل
  

  : التغذیة العكسیة  -ج
  

  وھي تمثل اآلثار التي أحدثتھا القرارات والسیاسات، فھي تربط المدخالت بالمخرجات           

  فكل استجابة للمطالب رد فعل  ، )7(في عملیة متواصلة في إطار بیئة النظام السیاسي  

                                                             
 .67ص، ، مصدر سبق ذكرهمناھج وأسالیب البحث السیاسيمصطفي عبداهللا خشیم ،  - 1
المجلد الخامس عشر    مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة ،   ، "اتجاھات جدیدة في السیاسة المقارنة"محمد زاھي بشیر المغیربي ،   - 2

 .12،ص 1979، العددان األول والثاني
 .152 – 150 .ص ص، مصدر سبق ذكرة ،  قراءات في السیاسة المقارنةمحمد زاھي بشیر المغیربي،   - 3
 .15، مصدر سبق ذكره ص"اتجاھات جدیدة في السیاسة المقارنة"المغیربي ،محمد زاھي بشیر  - 4
 .120، مصدر سبق ذكره ، ص  تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 5
 .152،  مصدر سبق ذكره ، ص  قراءات في السیاسة المقارنھمحمد زاھي بشیر المغیربي ،  - 6
 .148 المصدر السابق ،  ص - 7
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الرضى ووجود نظام فعال السترجاع المعلومات تعد        من قبل المواطنین سواء بالرضى أو عدم    

  .خطوه أساسیة لدیمومة النظام السیاسي

وتأسیسًا على ما سبق ینظر ھذا المدخل النظامي للسیاسة العامة على أنھا رد فعل النظام 

بأنھ مركب "السیاسي لقوى قادمة من البیئة، ومن ھنا قام دیفید ایستون بتعریف النظام السیاسي 

ؤسسات وأنشطة مترابطة ومحددة في المجتمع تصنع قرارات ملزمة التنفیذ من قبل یضم م

، إال أن اكتشاف )1("النظام من البیئة ىالمجتمع، وتمثل المطالب والدعم والمدخالت المقدمة إل

العالقات بین ظروف البیئة وسمات النظام السیاسي والسیاسات العامة خطوة ضروریة لتطویر 

  .السیاساتدراسة ھذه 

  :خل تفسیر المخرجات امد  -ب

 –بعد عرض مداخل تفسیر عملیة وضع وصنع السیاسات، والمتمثلة في المدخل النظامي      

 ھنا – المدخل المؤسسي –ومدخل النخبة  –ومدخل اإلضافة التدریجیة  –والمدخل العقالني الرشید 

  : والتنوع فیما بینھا منھاالختالف كمداخل تساھم أیضًا في عملیة تفسیر المخرجات وا

   -:المدخل البیئي  -1

إن نقطة االنطالق بالنسبة ألصحاب ھذا المدخل ھي مدى تأثیر اإلطار الجغرافي    

حیث یستند أنصار ھذا المدخل على فرضیة مفادھا أن السیاسات ، والدیموغرافي والتكنولوجي

  ، )الثقافیة –االجتماعیة  –االقتصادیة  –السیاسیة (العامة تتأثر بالعوامل البیئیة المحیطة 

وھي تخدم الباحث كنقطة بدایة من       ، رغم أن التغیرات البیئة قد تعطى غالبًا قیمة محدودة للتفسیر 

  .)2(خالل طرح تساؤالت حول تأثیر البیئة في تنوع واختالف السیاسات العامة 

  : األیدیولوجيالمدخل   -2

  ، األیدیولوجيسیاسات العامة استخدام المدخل    لل یحتاج الباحث السیاسي عند دراستھ     

فھو ینظر للسیاسة العامة على أنھا توظیف ألفكار ونظریات ومعتقدات وقیم مستمدة من الثقافة            

ویمیز المدخل بین قیم جماعات الضغط أو المصالح وقیم الشعب ودور   ، السیاسیة السائدة بالمجتمع

والتحوالت الكبرى في  ، ال أن أھمیتھ تكمن في فھم االنتقاالتإ، المواطن إن كان متفرجًا أم مشاركًا

تجاه بعض    ةاألیدیولوجی فعدم وضوح   .السیاسات العامة وأنماطھا واختالفھا بین النظم السیاسیة      

                                                             
 .33، مصدر سبق ذكرة ، ص  صنع السیاسات العامةجیمس اندرسون ،  - 1
، مصدر سبق ذكره،    " تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیة    "أماني قندیل، : لمزید من التفاصیل أنظر كل من  - 4

 .70، مصدر سبق ذكره ، ص مناھج وأسالیب البحث السیاسيومصطفي عبداهللا خشیم ، ... 123ص
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السیما إذا كان الحوار    ، ةاألیدیولوجی القضایا قد یجعل معتنقیھا عاجزین عن الدفاع عن معتقداتھم  

  .)1(علمیًا وموضوعیًا 

  :المدخل القانوني -3

فھو من أقدم المداخل المتبعة في دراسة الظواھر السیاسیة على مستوى النظام السیاسي            

والدولة، حیث یفترض أصحاب المدخل القانوني أن الظواھر السیاسیة تعكس في واقع األمر طبیعة 

  ، یة والقضائیة سواء تعلق األمر بعملیة اختیار قادة السلطات التشریعیة والتنفیذ      ، قانونیة

  .)2(أو اإلجراءات القانونیة التي یلجأ إلیھا المواطنون أو النظام نفسھ 

أن الصعوبة تكمن في كیفیة تنفیذ القانون ولیس في عملیة صنع القانون،        ویلسونویري   

كما دعا أیضًا إلى ضرورة أن تتوفر للمؤسسات اإلداریة واألجھزة البیروقراطیة موارد مالیة  

وھذا المدخل سیفید في جانب تحلیل القوانین   ، )3(نفیذ السیاسات العامة بكفاءة وفعالیة  الزمة لت

والقرارات واللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبیة العامة فیما یخص قرارات إیفاد البعثات الدراسیة     

  .بالخارجالعلیا 

االعتماد على عدة مداخل     یقضي ، العملي في السیاسة العامة داءأن تعدد أدوات األ:خالصة القول

  فتعدد المداخل التي تفسر وضع وصنع السیاسات العامة أو التي تفسر المخرجات           ، مختلفة

فھذه الخالفات المضمرة والخفیة بین الباحثین ینبغي النظر ، ال تعني وجود خالفات حول مضمونھا

  .إلیھا بأنھ تفضي إلى أفضل نوعیة من بحوث السیاسة العامة

المدخل القانوني في تفسیر السیاسة      ب تم االستعانة یا تم بیانھ في مقدمة الدراسة س  ووفقًا لم  

  .اللیبیة للخارجالعلیا یفاد البعثات الدراسیة إلالعامة 

  : أنواع السیاسات العامة /  ثالثًا 

وضع وتطویر ، بصفة عامة وعلماء السیاسة بصفة خاصة االجتماع علماء لقد حاول   

  یعني   جوھریة األسس التي تصنف بموجبھا السیاسات العامة، فھناك سیاسات عامة تصنف بأنھا      

توضح   إجرائیةوأخري تصنف بأنھا ، منافع الرفاھیةلأو دفع  من بناء للطرقما ستقوم بھ الحكومة 

وتدخل ضمن إطار السیاسات اإلجرائیة كل المسائل التنظیمیة ، ئھكیفیة أدامن سیقوم بالعمل و

  .)4(المألوفة وقد تكون للسیاسات الجوھریة أسس ومطالب إجرائیة 

                                                             
 .124، مصدر سبق ذكره  ، صتحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 1
 .58، مصدر سبق ذكره ، ص  مناھج وأسالیب البحث السیاسيمصطفي عبداهللا خشیم ،  - 2
 .62،ص ) 1993والعلوم االقتصادیة ،  مركز البحوث: بنغازي ( مبادئ علم اإلدارة العامةمصطفي عبداهللا خشیم ،  - 3
 .162 - 161 .ص ص، مصدر سبق ذكره ،  صنع السیاسات العامةجیمس اندرسون ،  - 4
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  تھتم بكیفیة توزیع الخدمات   ةیتوزیعالسیاسات العامة إلى سیاسات   لوىأیضًا صنف   

  لنسبة للمتأثرین  من حریة التصرف با  وسیاسات ضابطة  ، أو المنافع لفئات وشرائح المجتمع  

  وبذلك تصبح مختلفة عن سیاسات ذاتیة الضبط        ، أو المتعاملین معھا كالبنوك والشركات العقاریة 

أو التنظیم  فوجھ االختالف بینھما بأن ذاتیة التنظیم تكون مقبولة ومقنعة للجھات المنظمة كتلك            

  .)1(السیاسات المتعلقة بتراخیص ممارسھ المھنة واالختصاص

إال أنھ ال یمكننا  ، بوجود عناصر متنوعة في عملیة صنع السیاسات    لوى ورغم اھتمام  

وذلك ألن معظم السیاسات العامة غالبًا ما تتضمن      ، االعتماد على ھذا التصنیف واستخدام نماذجھ

  ھذه األبعاد وبذلك یصبح من الصعوبة وضع حدود فاصلة فیما بینھا خاصة في حالة التوزیع  

  .)2(وزیعوإعادة الت

  تنجم عنھا منافع نقدیة ملموسة للمنتفعین بھا         سیاسات مادیة  كما صنفت السیاسات إلى      

  فبمقارنتھا تكون منافعھا    وسیاسات رمزیة ، أو أنھا تفرض قیودًا أو أضرارًا للمعارضین   

وآثارھا المادیة ضعیفة لحد كبیر،      ، خر معنویة غالبًاعلى المستفیدین و أضرارھا على الطرف اآل

أیضًا یجب مالحظة أن السیاسات التي تعد مادیة بطبیعتھا وبصیاغتھا القانونیة قد تصبح رمزیة         

بفعل اإلدارة أو بسبب عجز السلطة التشریعیة في توفیر الموارد المادیة المطلوبة لتنفیذھا فالتمییز    

د تحلیل آثار السیاسة لفھم ما خلف العبارات     بین السیاسات الرمزیة والمادیة یظل مفیدًا عن    

  .)3(والمقوالت الرسمیة ومدى انعكاس ذلك على السلوك السیاسي أو السلطوي 

ھنا لیطرح فكرة إمكانیة حصر أشكال وأنماط أنواع السیاسات العامة لألنظمة  الموندویأتي   

واألفعال التي یقوم بھا النظام من أجل   أي وفقًا ألنواع األعمال .السیاسیة ومقارنتھا وفقًا للمخرجات

   -:)4(تيرجات إلى أربعة أنماط رئیسیة كاآلحیث خلص إلى تقسیم تلك المخ، تحقیق أھدافھ وبرامجھ

  : األداء االستخراجي   -أ

وتتمثل في توجھات    ، یقصد بھ الوظیفة أو الدور الذي تقوم بھ مختلف األنظمة السیاسیة        

حو تعبئة الموارد البشریة والمادیة واستخراجھا بعد توظیفھا   الحكومة ونظامھا السیاسي ن

  واستخراج الموارد قد یكون مباشرًا كالخدمة العسكریة  ، واستغاللھا لبیئتھا الداخلیة والخارجیة

وقد یكون غیر مباشر عادة عن   ، أو العمل اإللزامي المفروض على المسجونین المحكومین بجرائم
                                                             

 .165 – 162 .ص المصدر السابق ، ص - 1
 .116، مصدر سبق ذكره ، ص تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل النظم السیاسیةأماني قندیل ،  - 2
  ، ...  169 – 166 .ص ، مصدر سبق ذكره ، ص صنع السیاسات العامةجیمس اندرسون ، : لمزید من التفاصیل انظر كل من - 3

 .117 ص مصدر سبق ذكره ، ،تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیة، قندیل وأماني 
منشورات جامعة : بنغازي ( محمد زاھي بشیر المغیربي  :مة، ترجأطار نظري: السیاسة المقارنة ،  )خرونآو(دجبرائیل المون - 4

 .301 – 282 .ص ص) 1996قاریونس ، 
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الجمركیة كما تعتبر الضرائب من أھم األشكال االستخراجیة         طریق فرض الضرائب والرسوم    

ومعدل الناتج ، ویمكن تقدیر األداء االستخراجي من خالل تقدیر الحجم الكلي للموارد   ، للموارد 

القومي اإلجمالي و یھدف ھذا النوع من األداء إلى استمراریة اإلیرادات العامة لتغطیھ النفقات       

  .)1(ات وحمایة المنتجات الوطنیة وإعادة ترتیب توزیع الدخل العامة وعجز میزان المدفوع

    :  األداء التوزیعي   -ب

فاألداء التوزیعي للنظام السیاسي یعنى تخصیص الوكاالت الحكومیة واإلدارات     

  ات واالمتیازات والفرص وتوزیعھا  البیروقراطیة بمختلف أنواعھا لألموال والسلع والخدم  

  على جانب اإلنفاق المالي   ألموندكما ركز ، داخل المجتمع على األفراد والجماعات

ویمكن قیاسھا ومقارنتھا عن طریق المعاییر  ، العام للدولة وللقطاعات المجتمعیة المختلفة 

   -:)2(والمؤشرات اآلتیة 

  .ا وزعــــــــــــة مــــــــــــاب كمیـــــــــحس -1

 .عـالقطاعات البشریة التي طالتھا تلك المناف -2

 .عـــــــــشرائح السكان التي تلقت تلك المناف -3

  .العالقة بین االحتیاجات البشریة والتوزیعات الحكومیة الرامیة إلى تلبیة تلك الحاجات -4

التوزیعي للنظام    یؤكد على أن اإلنفاق الحكومي ال یقیس كل الجھد       ألموندومع ذلك فإن   

  .تعطینا مقیاسًا كمیًا لھذا الجھد الكنھ قلة الثقة في المعلومات الصادرةالسیاسي وذلك بسبب 

  :األداء التنظیمي  -ج

والمتعلقة  ، ھي سیطرة ورقابة النظام السیاسي على سلوك األفراد والجماعات في المجتمع    

بضبط ورقابة األنشطة والسلوكیات لاللتزام بدواعي المصلحة العامة وتطبیق القانون بما یضمن       

وقد تزاید االھتمام باألداء التنظیمي في النظم السیاسیة الحدیثة .عملھمعمل أعضاء المجتمع أو عدم 

والتي  ، نتیجة للتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة المرتبطة بالتصنیع والتحضر    

الجندر وعندما نحاول تقییم األداء التنظیمي ، التمییز العنصري، تلوث البیئة، شملت قضایا  الصحة

   -:)3(اآلتیة  السیاسي فإننا نقوم بذلك عن طریق اإلجابة عن األسئلة للنظام

ما أوجھ السلوك البشري والمعامالت التي تنظمھ وما مدى ھذا التنظیم ؟ ھل تنظم   الحكومة  -:1س

  النشاطات االقتصادیة ؟، النشاطات الدینیة، أمورًا مثل النشاطات السیاسیة
                                                             

 .74 - 73 .ص ص، ، مصدر سبق ذكره   السیاسة العامةفھمي خلیفة الفھداوي ،  - 1
: عمان (ھشام عبداهللا ،   :، ترجمة نظرة عالمیة: السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر بنجھام باویل االبن ، .جبرائیل الموند ، جي - 2

 . 197 – 192 .ص ص، ) 1998الدار األھلیة للنشر والتوزیع ، 
 . 248 - 247. ، مصدر سبق ذكره ، ص ص إطار نظري: السیاسة المقارنة جبرائیل الموند وآخرون ،  - 3



31 
 

على االنصیاع ؟ ھل تستخدم الحكومة ، أو إجبارھم، المواطنینما الوسائل المستخدمة لحض  -:2س

  النصح واإلقناع والجوائز المالیة أو الفراغات ؟

أي مجموعات المجتمع یجرى تنظیمھا ؟ وما اإلجراءات التي تعتبر حدود فرض تلك النظم     -:3س

بق تلك القوانین    وما اإلجراءات التي تحمى الحقوق ؟ ھل حق االستئناف موجود ؟ وھل تط، بالقوة

  أم تتأثر بھا جماعات ومناطق دون أخرى ؟، على الجمیع بالتساوي

  : األداء الرمزي  -د
  ویتمثل بشكل أساسي ، والفئة الرابعة من نتاجات األنظمة السیاسیة ھي األداء الرمزي   

في شخصیة الزعیم أو الرمز السیاسي الذي یستخدم أسالیب وأفعال عدیدة مناشدة للقیم         
  لتكون حلقة الوصل بینھ    الحس الوطني وتعبئة الجماھیر   –مناشدة البطوالت    -یدیولوجياأل

وتختلف أسالیب وأفعال المناشدات والندوات وفقًا للظروف والمتغیرات من فترة           ، وبین الشعب 
فعلي سبیل المثال تھدف المخرجات الرمزیة إلى تعزیز      ، لفترة خاصة في األزمات القومیة للدولة

وااللتزام بالقانون وقبول التضحیات واألعیاد والنصب      ، اء اآلخر كدفع الضرائب بأمانة   األد
كلھا أمور تساھم في إشعار األفراد بالشرعیة الحكومیة واستعدادھم لالمتثال والقبول          ، التذكاریة

  .)1(بالسیاسة العامة 

ینبغي أن ینظر إلیھا في     ، قیم اإلنجاز السیاسي استنادًا علیھاتوھذه األنواع من األداء التي   

إطار معقد من التشابك والترابط فیما بینھا ومدى التأثیر الذي تمارسھ كل منھا على األخرى،          

ولكنھا تستند أیضًا على ، فالسیاسة التعلیمیة مثًال ال تستند على القدرة االستخراجیة للنظام فقط

كیفیة تقسیم    في مثًال على األداء التوزیعي   قدرات مختلفة من أنواع األداء السالفة الذكر كان تعتمد 

في معالجة قضیة الخریجین  داء التنظیمي األوأو  توزیع الخریجین على المؤسسات الحكومیة   

  .)2(وسوق العمل

  :ات العامة في لیبیاسیاسالھتمام األكادیمي بالا: رابعًا 

، بھا واھتمام األنظمة السیاسیة     وفي إطار عرض الدراسات التطبیقیة للسیاسات العامة        

خاصة فیما یتعلق بالبعد المقارن في التحلیل      وتطورھا  ماھتماال اتتسم األدبیات الغربیة بغزارة ھذ

 ھذه  مثلبلة االھتمام  آوض یتسم بالمحدودیةالذي االھتمام العربي بعكس  اذھو.الحالة ةودراس

في قلب    ھا لوقوع، صنع السیاسات  ووضع  تعلق الموضوع بدراسة عملیة     ما خاصًة إذ األدبیات 

                                                             
 .302، صذكرهمصدر سبق ، إطار نظري: السیاسة المقارنةجبرائیل الموند وآخرون،  - 1
مركـز   : القاھرة ( تقویم السیاسات العامة) محرر(، في السید عبد المطلب غانم "معاییر التقییم في علم السیاسة"أماني قندیل ، - 2

 .102 – 101 .ص ص، )1989 ، البحوث والدراسات السیاسیة
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ماال یسمح بھ ھامش الحریة المتوفر للباحث األكادیمي في        ذالنظام السیاسي وھلالعملیة السیاسیة 

ر قدر ممكن من المصداقیة     فضًال عن عدم توافر البیانات والمعلومات بأكب    ، معظم الدول العربیة

ن ذلك ال یعني بأي حال ضآلة الدراسات التي أإال  .)1(تساایالسھذه مثل دراسة وحداثة ، والوضوح

السیاسي و االقتصادي  عاملخاصة فیما یتعلق بالبحث في الوتمت في إطار تحلیل السیاسات العامة 

في  أو ذات التوجھات االشتراكیة   كان ذلك في الدول      السیاسات سواءً ھذه طبیعة تأثیرھما على و

  .التوجھات الرأسمالیة ذاتالدول 

أغلب دراسات تحلیل ف،ھذه السیاساتمثل ب االھتمامالتي تحاول الدول تلك من بینلیبیا  تأتيو  

الرغم ب ىكونھا دراسات بحثیة وأكادیمیة بالدرجة األول وعدلم ت التي تمت حتى اآلن ة العامة السیاس

لظواھر واضحة تتعلق بإبراز تأثیر       إال أنھا كانت ذات فائدة كبیرة في التصدي  وندرتھا  تھامن قل

  الدراسات  ھاأبرز منو.ونوعیة السیاسات العامة   ةخصائص النظام السیاسي على فاعلی   

المؤتمرات  عن طریق   برامج الدراسات العلیا  و اتجامعالب یةكز البحوث االستشاراھا مرتالتي قدم

على مشاكل وقضایا البیئیة الداخلیة وتحلیل السیاسة العامة  من خاللھاالتي ركزت والندوات العلمیة 

  . لھا

أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة على وضع "برز تلك الدراسات دراسة تناولتأوكان من 

حیث قامت بتتبع ، )2("على امتداد فترتي الثمانینیات والتسعینیات، وتنفیذ السیاسات العامة في لیبیا

الھیكلیة والتنظیمیة على عملیة وضع وتنفیذ السیاسة العامة في لیبیا من خالل     أثر التغیرات 

وجھاز اللجنة الشعبیة العامة، واللجان الشعبیة       ، اتبلدی استعراض التغیرات المختلفة في ھیكلیة ال

عدم االستقرار اإلداري،    تتمثل في  وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب المشاكل واالختالف ، النوعیة

  .دم وجود رؤیة واضحة وثابتة حول اتجاه السیاسة العامة في لیبیاعفي و

  ة على السیاسات االقتصادیة األیدیولوجیأثر التوجھات "وتناولت دراسة محلیة أخرى  

وجود عالقة بین التوجھات      في وتبحث ھذه الدراسة ، )3("1995 –1978في لیبیا خالل السنوات 

علیھا  ة األیدیولوجی ة والسیاسات االقتصادیة المطبقة في لیبیا مع إبراز تأثیر التطورات األیدیولوجی

لتأثیر  ًاانعكاسوتوصلت الدراسة إلى أن ھناك .في مرحلتین من مراحل تطور النظام السیاسي اللیبي

                                                             
السیاسات العامة  تحلیلفي ، "دراسة السیاسات العامة في الدول العربیة مع التركیز على مصر"  ،)تحریر( أماني قندیل ، وآخرون - 1

 . 12 – 8.ص ص، ) 1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة (، في مصر
بحث مقدم لمؤتمر محمد زاھي بشیر المغیربي ، التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة وأثرھا على وضع وتنفیذ السیاسات العامة في لیبیا ،  - 2

 .بنغازي، برعایة مركز البحوث االقتصادیة،  12/10/2003-11نعقد في الفترة من المالواقع والطموحات : اإلدارة العامة في لیبیا 
رسالة (،" 1995 – 1978أثر التغیرات اإلیدیولوجیة على السیاسات االقتصادیة في لیبیا خالل السنوات "نعیمة خلیفة الجھاني ، - 3

 .73، ص ) 1996، ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة قاریونس 
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 تإلداریة المختصة بتنفیذ السیاسا  والمؤسسات السیاسیة وا  ىة على البن األیدیولوجیالتوجھات 

  .في لیبیا االقتصادیة

أثر التغیرات السیاسیة واالقتصادیة على السیاسات العامة       "وركزت دراسة أخرى على  

حیث تناولت الدراسة مشكلة السكن في لیبیا        ، )1("1999- 1969لإلسكان في لیبیا خالل الفترة    

وتوصلت الدراسة إلى أن الخطط واألھداف      ، التعامل معھا  و اھ وكیفیة مواجھة النظام السیاسي ل  

نظرًا  ة لن ووفقًا للخطط المع  بالشكل المطلوب   المعلنة للسیاسات اإلسكانیة في لیبیا لم یتم تنفیذھا        

  .ھاتنفیذالعتماد على القطاع  العام في ل

، تقویم تنفیذ السیاسات النفطیة في لیبیا      "وقامت دراسة أكادیمیة أخرى بالتركیز على       

حیث ھدفت ھذه الدراسة ، )2("2003 – 1969حالة لسیاستي اإلنتاج واألسعار خالل الفترة دراسة 

 يسیاست  من خالل  ھدافھا  أل ھا تحقیق ومدىإلى التعرف على مدى نجاح السیاسات النفطیة في لیبیا 

  وتوصلت الدراسة بالنھایة إلى وجود عالقة اقتران بین الفترات         .اإلنتاج واألسعار 

الفترات التي وفرت فیھا المتغیرات البیئیة المحیطة        والتي حققت فیھا السیاسات النفطیة نجاحات  

 .السیاساتھذه ظروفًا وفرصًا مالئمة لتنفیذ 

  دراسة   –السیاسة الوطنیة للمعلومات في لیبیا     "وفي دراسة أخرى حملت عنوان      

مدى  منو وتطورھاالسیاسة ھذه المعوقات التي تحد من وضوح لى عفیھا تم التركیز و،)3("تحلیلیة

كیان  عدم وجود   لتوصلت الدراسة إلى افتقاد الحكومة اللیبیة      و، لواقع التطبیقي في لیبیالتھا مءمال

وبفعل عدم وجود استقرار  ، لمعلومات بفعل عدم وجود استقرار إداري ومؤسسي  ھذه التنسیقي  

 .تشریعي

  ة للنظام السیاسي اللیبي  األیدیولوجیجھات انعكاسات التو"وتناولت دراسة أخرى 

  حیث بحثت ھذه الدارسة  ، )4(" 1999- 1951على سیاسات الضمان االجتماعي خالل الفترة   

ة للنظام السیاسي اللیبي وبین سیاسات الضمان االجتماعي        األیدیولوجی في العالقة بین التوجھات 

  ومن خالل التحلیل تم التوصل  .)1999 – 1969()  1969- 1951(المطبقة في المرحلتین 

                                                             
– 1969أثر التغیرات السیاسیة واالقتصادیة على السیاسات العامة لإلسكان في لیبیا خالل الفترة "المقیرحي ، عبد الحمید عبداهللا  - 1

 .1، صمصدر سبق ذكره ،" 1999
    – 1969خالل الفترة  دراسة حالة لسیاستي اإلنتاج واألسعار:   تقویم تنفیذ السیاسات النفطیة"فادى محمد نورى المغیربي ، - 2

 .1، ص ) 2004رسالة ماجستیر غیر منشور ، كلیة االقتصاد  والعلوم السیاسیة ، جامعة قاریونس ، (،"2003
، كلیة االقتصاد ةرسالة ماجستیر غیر منشور(، "دراسة تحلیلیة:  السیاسة الوطنیة للمعلومات في لیبیا"یوسف صالح القویضي ، - 3

 .، ص ب ) 2004ة قاریونس ، والعلوم السیاسیة ، جامع
انعكاسات التوجھات اإلیدیولوجیة للنظام السیاسي اللیبي على سیاسات الضمــان االجتماعي خالل "إدریس محمد على قناوى ، - 4

.   ص ص، ) 2001كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة قاریونس ، , رسالة ماجستیر غیر منشورة (، " 1999- 1951الفترة 
318 -321. 
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إلى أن مضمون سیاسات الضمان االجتماعي في المرحلتین جاءت مواكبة للتوجھات اإلصالحیة       

  .االجتماعیة للنظام السیاسي اللیبي في كال المرحلتین ةاألیدیولوجیالتي اتسمت بھا 

النظام السیاسي، وھي واھتمت دراسة أخرى بظاھرة أخرى في قطاع مختلف من قطاعات 

العامة للقوى العاملة     التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة وأثرھا على تنفیذ السیاسات "دراسة بعنوان 

وتنطلق  ،)1(" 2001- 1977في لیبیا دراسة حالة سیاسات تنظیم سوق العمل اللیبي في الفترة       

في  ي النظام السیاسي و  ھذه الدراسة في ھدفھا البحثي من إشكالیة خصت قطاع القوى العاملة ف         

من خالل ما طرأ على االقتصاد اللیبي من تحوالت          ، بتنظیم وإدارة سوق العمل اللیبي     تھاقعال

القرارات  إلى أن  ومن خالل التحلیل تم التوصل    ، ومتغیرات خالل فترتي الثمانینیات والتسعینیات

عدم  نظرًا ل والمرجو منھا   لم تحقق أھدافھا بالشكل المطلوب تنظیم سوق العمل ات اللیبیة لالتشریعو

  .لھااالستقرار اإلداري 

: في السیاسة العامة   الجمعیات األھلیة في لیبیا ودورھا     "وتناولت دراسة محلیة أخرى 

، وتبحث ھذه الدراسة في تتبع مناشط ھذه  )2("دراسة حالة الجمعیات األھلیة بشعبیة طرابلس 

، وتوصلت الدراسة إلى    بشعبیة طرابلس  الصعوبات التي تعوقھا وتحد من تنفیذھا في والجمعیات 

  .لھادولة دعم الوتشریعات تساند عمل ھذه الجمعیات لوائح وضرورة إیجاد 

عقده مركز البحوث    الذي و، وأخیرًا المؤتمر الوطني األول للسیاسات العامة في لیبیا       

برعایة مجلس التخطیط   , 6/2007/ 14-12 یونس في الفترة من  واالستشارات بجامعة قار  

إحداث قدر من التعارف العلمي حول السیاسات العامة بلیبیا وواقع           ھدف إلى   والذي، )3(الوطني

  -:أھمھا اضیعوممن ال عدیدالھذا المؤتمر وتناول ، السیاساتتلك وطموح وظیفة محلل 

القانون في تنفیذ    دور و.المعرفة االجتماعیة واإلنسانیة    في  نظریة السیاسة العامة   دور 

والسیاسة تنمیة اإلداریة   الفي  السیاسات العامة    دورو، بالدولة  ھعالقات و السیاسات العامة  

تقویم  وأخیرًا ،بوادر اإلصالح السیاسي وأثره على سیاسات تمكین المرأة في لیبیاو ،االقتصادیةو

  .السیاسات الصحیة

   

                                                             
دراسة حالة :  التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة وأثرھا على تنفیذ السیاسات العامة للقوي العاملة في لیبیا"انس ابوبكر بعیرة ، - 1

كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة(، "2001-1977سیاسات تنظیم سوق العمل اللیبي
 .ظ  –ص  .ص ص، )2005قاریونس، 

، "دراسة حالة الجمعیات األھلیة بشعبیة طرابلس: جمعیات األھلیة في لیبیا ودورھا في السیاسة العامةلا"عبد الحكیم الزغداني،  - 2
 .)2007رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، أكادیمیة الدراسات العلیا  طرابلس، (

 .10-5.، مصدر سبق ذكره، ص ص"في لیبیا لسیاسات العامة ا"محمد زاھي بشیر المغیربي وآخرون،  - 3
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المبحث الثاني                                                                                                                
  )مستویات تحلیل السیاسة العامة والدراسات التطبیقیة للسیاسة التعلیمیة (

  :تمھید 

ات یبدایة الخمسین  نذممكانتھا بین التخصصات العلمیة    علوم تحلیل السیاسات احتلت   
  التطورات المعاصرة وعلوم السیاسات  :ولیرنر بعنوان السویل"صدور كتاب بعد  بالتحدیدو

ستینیات  الإال أن تطبیق ھذه العلوم على میدان التعلیم قد تأخر إلى منتصف  ."في الھدف واألسلوب
الكونجرس األمریكي على قانون تقییم نظام السیاسة التعلیمیة  دیقإلى حین تص.)1(ماضيالقرن المن 

ي تزاید ذال،وھیكلیة السیاسة التعلیمیة وإعادة أھدافھا  تعدیل  یدعأ بموجبھالذي و، 1965عام 
ظھرت  وبالوالیات المتحدة األمریكیة    1983عام   "أمة في خطر   "صدور تقریر   مع االھتمام بھا 

الذي من خاللھ    یم التعلیم  ی لتقمشروع الرئیس كلینتون      ،)2000(مشروع  في ومقترحاتھ  نتائجھ
االھتمام  صعیدعلى أما ، من أمة في خطر إلى أمة على الطریق یةمریكالوالیات المتحدة األ تتحول

القرن من أواخر السبعینیات حتى ) السیاسة التعلیمیة(بھذه السیاسة االھتمام  قد تأخرالعربي ف
  .)2(1982عام  صدور تقریر إستراتیجیة تطویر التربیة العربیة حتىالتحدید وب، ماضيال

األمن  لمرتبة قضایا   بین الدول وجعلھا ترتقي   ىكبرأھمیة  ا ھذه السیاسة طأعاألمر الذي   
  .  )3(لدى بعض األنظمة وخاصًة المتقدمة القومي

بالمفھوم العام أنھا ترتبط  علىیمكن تعریف السیاسة التعلیمیة ، وتأسیسًا على ما سبق  
إال أنھا تختص بجانب مجتمعي محدد وھو   ، للسیاسة، وھي جزء من السیاسة العامة للمجتمع  

بأنھا مجموعة من المبادئ والقرارات تستمد من نظام محدد للتعلیم          "التعلیم،لذلك یمكن اعتبارھا 
  .)4("مكتوبةبمستویاتھا المختلفة،وقد تصدر على ھیئة وثیقة رسمیة منشورة أو قد تكون غیر 

مجموعة المبادئ والقواعد والمعاییر التي تحدد مسیرة التربیة    "أنھا بكما عرفت 
واالتجاھات الرئیسیة التي تحدد وجھة حركتھا في المجتمع،نحو األھداف الكبرى والنماذج المثالیة   

وتندرج  .)5("التي یراھا المجتمع صالحة ألبنائھ خالل حقبة زمنیة معینة،وھي تمثل رؤیة المجتمع     
مستویات التحلیل في السیاسات العامة إلى ثالثة مستویات تحلیلیة تتمثل في عملیة صنع السیاسة        
وعملیة تنفیذھا وتقیم اآلثار الناجمة عنھا وسوف یتم في ھذا الجزء التعریف بكل مستوى تحلیلي        

  .وإبراز أھمیتھ في دراسة السیاسة التعلیمیة

                                                             
 .169، ص  2001، العدد العشرین ، مجلة مستقبل التربیة العربیةضیاء الدین زاھر، نحو نموذج جدید لتحلیل السیاسة التعلیمیة،  - 1
 .196، ص2001، العدد العشرین، مجلة مستقبل التربیة العربیةنادیة یوسف كمال، اتجاھات حدیثة في صنع السیاسات التعلیمیة،  - 2
 .181المصدر السابق ، ص - 3
 .182المصدر السابق ، ص - 4
5 - .http://www.minbr.com/alsiash.php ،"لیم في المملكة العربیة سیاسة التع" مفھوم السیاسة التعلیمیة وأھمیتھا وأھدافھا

 .15/10/2008 السعودیة

http://www.minbr.com/alsiash.php
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  -:مستویات تطبیقھا في السیاسة التعلیمیة تحلیل السیاسات العامة و/ أوًال

  : مستوى صنع السیاسة التعلیمیة في السیاسات العامة   -أ

حیث  ، یمثل ھذا المستوى المحور األول الذي تھتم بھ الدراسات الخاصة بتحلیل السیاسات  

تشیر إلى مجمل النشاطات الحكومیة في جمیع مستویاتھا   "تعرف عملیة صنع السیاسات بأنھا 

، وتشمل كل مراحل صنع السیاسة العامة بدءًا من تعریف المشكلة، تنفیذھا          ، السیاسیة واإلداریة

كما تعتبر ، )1("والتغیرات والتعدیالت التي تحدث في السیاسات أثناء مراحلھا المختلفة، تقییمھا 

ن االتصاالت  وترتبط بشبكة م   ، بأنھا عملیة دینامیكیة شدیدة التعقید  "عملیة صنع السیاسة التعلیمیة

والتغذیة المرتدة حیث تتحول فیھا المدخالت وھي المطالب واالحتیاجات التربویة من مطالب وتأیید 

وھي القرارات والقوانین التي یتم تنفیذھا بواسطة السلطة التنفیذیة  ، إلى مخرجات السیاسة التعلیمیة

  .)2("الح العاموتتسم القرارات والقوانین بالتوجھ نحو المستقبل وبمراعاتھا للص

بأنھا تحویل المدخالت السیاسیة أو المتطلبات االجتماعیة إلى نتائج  "وتعرف أیضًا  

وتعتبر عملیة صنع السیاسة التعلیمیة من العملیات األساسیة التي تمثل جزءًا    ، )3(وقرارات سیاسیة 

في ضوئھا عملیة     من السیاسة العامة للدولة، حیث تشترك في القواعد واألسس واألسالیب التي تتم

وتكتسب عملیة صنع السیاسة التعلیمیة في الدول العربیة أھمیة كبیرة في           ، صنع السیاسة العامة

أھمھا عدم وضوح القواعد واإلجراءات واألھداف التي تنظم ھذه     ، ضوء كثیر من االعتبارات   

االجتماعیة المختلفة في    كذلك محدودیة مشاركة القوى  ، وعدم استقرار توزیع مسؤولیاتھا، العملیة

  .)4(والسیاسة التعلیمیة بشكل خاص ، صنع السیاسات العامة بشكل عام

فإن التغیرات المتتالیة على قمة مؤسسات التعلیم تنعكس سلبًا على    ىومن ناحیة أخر

فھناك مؤثرات تؤثر على مضمون ھذه السیاسة ومدى فاعلیتھا وتتحدد    ، استقرار السیاسة التعلیمیة

ف استقرار السیاسة التعلیمیة بسبب ارتباطھا بأشخاص على قمة المؤسسة التعلیمیة  في         في ضع

 خاصة السلطات  باقي على  التنفیذیة  السلطة ھیمنة  في حالیاً  تظھر  ،بیروقراطیة قوة  شكل 

  .)5(التشریعیة

   

                                                             
غیر منشورة ، معھد  دكتوراةرسالة ( ،" لسیاسة التعلیمیة دراسة مقارنة بین كل من مصر وانجلترا والصیناصنع "منار بغدادي ،  - 1

 .24، ص ) 2005الدراسات والبحوث التربویة ، جامعة القاھرة ، 
لمملكة دراسة مقارنة بین كل من جمھوریة مصر العربیة وا: دور المجالس في صنع السیاسة التعلیمیة "عزة محمد عفیفي ،  - 2

 .29-28 .ص ص، ) 2001غیر منشورة ،معھد الدراسات والبحوث التربویة ، جامعة القاھرة،  دكتوراةرسالة (، "المتحدة
 .182، مصدر سبق ذكره ، ص "اتجاھات حدیثة في صنع السیاسة التعلیمیة"نادیة یوسف كمال ، - 3
 .55، صمصدر سبق ذكرهالمناھج والتطبیقات ، " : تحلیل السیاسات التعلیمیة"، أماني قندیل - 4
 .56المصدر السابق ، ص - 5
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  :مستوى تنفیذ السیاسة التعلیمیة في السیاسات العامة  -ب

الثاني لتحلیل السیاسات، فتحلیل السیاسات حین یركز على عملیة یمثل التنفیذ المستوى   

  : )1(تنفیذ السیاسة التعلیمیة مثًال یھتم بالتركیز على سؤالین

  ھل توجھت السیاسة التعلیمیة والبرامج التربویة نحو األھداف المعلنة    :السؤال األول

  وللقطاعات ذات الصلة والتي ینبغي أن تتوجھ إلیھا ؟ 

ھل نبعت الممارسات المختلفة والجھود والتدخالت من السیاسة التعلیمیة ذاتھا  :الثاني السؤال 

  والبرامج التي أعلنت عنھا ؟ أم أن ھناك انحرافًا بالممارسات عن المبادئ المعلنة للسیاسات ؟ 

قة بین األھداف والواقع    إن مثل ھذه التساؤالت لھا آثارھا الھامة على تطویر العال         

فالفجوة الكبیرة  ، فھي تدفع نحو بلورة فكرة إرساء أھداف واقعیة ألي سیاسة أو برنامج ،المطلوب

بین ما تعلنھ السیاسة التعلیمیة من أھداف وبین انجازھا الفعلي یدفع بتحلیل السیاسات إلى محاولة   

فھم عملیة التنفیذ بأسلوب أكثر واقعیة وأقرب إلى تحقیق أھداف السیاسات حیث تواجھ ھذه    

إلى عملیات لمرحلة بعض الصعوبات في كیفیھ تحدید الخیارات المتاحة لتحویل السیاسات     ا

غیر أن عملیة التنفیذ    ، )2(، فقد تبدو ھذه السیاسات في البدایة ھادفة لتحقیق أھدافھا المعلنة    مجدیة

  .تحتاج إلى مزید من العمق في دراسة ھذه العملیة الجوھریة

ب من تحلیل تنفیذ السیاسات التعلیمیة ھو اقتراب متعدد وفي نفس اإلطار فإن االقترا  

یمكن  المحاور، فیطلق البعض علیھ اقتراب أو مدخل ثقافي، وھو یقترح أربعة محاور أساسیة

   -:)3(تي دراسة السیاسة التعلیمیة وھي كاآلاالستفادة منھا في 

 .العالقات اإلنسانیة المحور الذي یھتم بسلوك الفاعلین في المؤسسات التعلیمیة وھو محور •

محور یھتم وینظم العالقات بین المنظمات بعضھا البعض، وبینھا وبین البیئة وسائر النظم  •

 .األخرى وھو محور النظم

 .محور ھیكلي یركز على المنظمة ذاتھا كمجموعة من القواعد السلوكیة المنظمة •

  ماعات األخرى عة وعالقتھا بالجمحور سیاسي اجتماعي ینظم التفاعل داخل كل جما •

  .)أنماط الصراع –تكامل أو التعاون ال(

                                                             
، ، مصدر سبق ذكرهتقویم السیاسات العامة، )محرر(، في السید عبد المطلب غانم"معاییر التقییم في علم السیاسة"أماني قندیل ، - 1

 .107ص
، القاھرة( تقویم السیاسات العامة) محرر(في السید عبد المطلب غانم "دارة العامةمعاییر التقویم في اإل"السید عبد المطلب غانم  - 2

 . 169-168 .ص ص،   ) 1989 ،مركز البحوث والدراسات السیاسیة
 .59، مصدر سبق ذكره ، ص المناھج والتطبیقات: تحلیل السیاسات التعلیمیة أماني قندیل ،  - 3
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 نمط وھو السیاسات من متصلة كحلقھ التنفیذ إلى ینظر السیاسات تحلیل فإن وبالتالي  
  .والمضمون متواصل من النشاطات یساھم في تقییم السیاسات العامة ویكمل حلقات الصنع

  :العامةمستوى تقویم السیاسة التعلیمیة في السیاسات  -ج

تعتبر عملیة التقویم آخر المراحل التي تمر بھا تحلیل السیاسات ولكي یتم تقویم أداء   
السیاسات العامة البد من أن یرتبط ھذا التقویم بموضوع االستقرار اإلداري التنظیمي لقطاع معین 
  من قطاعات النظام السیاسي ألن ثبات واستقرار ھذه المؤسسات یؤثر بشكل رئیسي 

، حیث یھدف التقویم لإلجابة عن عدة أسئلة، مثل ھل حققت )1(اعلیھ أداء وتنفیذ السیاسة العامةفي ف
السیاسات أھدافھا ؟ من المستفیدون من تكلفة البرامج والسیاسات ؟ لماذا تفشل السیاسات ؟ وما 

حكم على كفاءة الوسائل المستخدمة في تنفیذ السیاسات ؟ ویمكننا اإلجابة عن ھذه األسئلة من ال
ویشیر مفھوم التقویم ھنا وفقًا لتعریف الموسوعة الدولیة للعلوم ، السیاسة العامة بالنجاح أو الفشل

ویتوجھ نحو الفصل في البرامج والسیاسات ، نشاط بحثي یسعي إلى الموضوعیة"االجتماعیة بأنھ
شاكل والصعوبات التي ویحاول التعریف السابق إظھار الم، )2("مستخدما تقنیات العلوم االجتماعیة 

  - :)3(تواجھ التقویم بصفة عامة والتقویم لسیاسة التعلیم بصفة خاصة في اآلتي 

 .یتطلب التقویم نظام معلومات وقاعدة بیانات دقیقة -1
یتطلب تقویم السیاسة التعلیمیة استقرار النظام السیاسي، لذلك معظم السیاسات التعلیمیة العربیة  -2

 .والثبات وھو ما یجعل عملیة التقویم أكثر صعوبة من فترة إلى أخرىتتمیز بعدم االستقرار 
 وھي المستقلة، ولیس التابعة المتغیرات دراسة نحو التعلیمیة السیاسات تقویم دراسات تتجھ -3

 المتغیرات على تقدیمھا في وتركز كمعطیات، التعلیم وسیاسات قرارات على تعتمد بذلك
 .المعتمدة

 یعقد مما الحالیة مع الماضیة والبرامج السیاسات آثار تداخل بسب وذلك التعمیم إمكانیة عدم -4
  . التقویم عملیھ
   -:)4(ویبقي أن نشیر إلى إمكانیة تحقیق التقویم في السیاسة التعلیمیة من خالل مستویین   

وھو یتجھ إلى السیاسة التعلیمیة ككل قدراتھا وإنجازاتھا وكفاءة أدائھا  :المستوى الكلي  
سبیل المثال عالقة التعلیم بخطة التنمیة أو مدى مرونة السیاسة التعلیمیة في االستجابة وعلى 

  .للمتغیرات والضغوط الجدیدة

                                                             
 .4، مصدر سبق ذكره ، ص"وأثرھا علي وضع وتنفیذ السیاسات العامة في لیبیا التغیرات الھیكلیة"محمد زاھي المغیربي ،  - 1
 .90، مصدر سبق ذكره  ، ص  معاییر التقییم في علم السیاسةأماني قندیل ،  - 2
 .59، مصدر سبق ذكره ، ص المناھج والتطبیقات: تحلیل السیاسات التعلیمیة أماني قندیل ،  - 3
 .61المصدر السابق ،ص - 4
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فھو یتوجھ نحو برنامج تعلیمي أو تدریبي معین ومن  : أما التقویم علي المستوى الجزئي   
إطار تقویم آثار السیاسات      وفي ، )االختبارات واالمتحانات (ذلك مثًال تقویم مؤشرات التقویم ذاتھا

التعلیمیة تشكل بحوث التقویم درجة عالیة من األھمیة وذلك التسام ھذه السیاسات بالجمود          
ومن ھنا یأتي التأكید ، والمحافظة األمر الذي یترتب علیھ صعوبة إجراء تغییرات متتالیة وجوھریة

  .على أھمیة مواكبھ التقویم لعملیة التنفیذ

تبدأ معھا بحوث التقویم بطریقة تدریجیة   ، لتغیر في أبعاد العملیة التعلیمیةوعند المحاولة ل 
وفي مراحل متتابعة لتبحث في أبعاد ھذا التغییر، ویمكن القول إن التقویم یلعب دورًا أساسیًا في          

  . )1(ترشید السیاسات والبرامج التعلیمیة وفي ترشید تخصیص الموارد للقطاعات التعلیمیة المختلفة 

  -:ایفي لیبة ات التعلیمیلسیاسـبا االھتمام األكادیمي/ ثانیًا 

التي ظلت بعیدة تبرز السیاسة التعلیمیة في لیبیا في نطاق استعراض أدبیات السیاسة العامة   
نظرًا للمحاذیر التي یضعھا     ، سنوات قلیلة مضتلفي مجال علم السیاسة  لیبيعن اھتمام الباحث ال

إال أن ھذا ال یعني على أي حال غیاب  ة،السیاسھذه  یموقوتالنظام السیاسي على عملیة صنع  
تناول السیاسة التعلیمیة من جوانب      ت التي الدراسات التطبیقیة ذات االتجاھات واألھداف المختلفة   

، ھا منواإلداري المجال التربوي   البحث في   و ،البعد التاریخي    في البحث  علىعدة ركز معظمھا 
سیتم في ھذا     یھ لع، )2(لھا  الجانب االقتصادي والسیاسي   البحث في  واقتصر جزء یسیر منھا على 

  .في لیبیابعض الدراسات التي اھتمت بإبراز البعد السیاسي للسیاسة التعلیمیة لعرض الجزء 

إیفاد  سیاسة  التحدید  وبلخارج لاللیبیة والقتصار ھذه الدراسة على سیاسة البعثات الدراسیة   
فقد ، لمثل ھذه الدراسةولعدم وجود دراسات محلیة مطابقة أو مشابھة ، البعثات الدراسیة العلیا

وذات  لیبیا لى الدراسات التي أجریت داخل    علسیاسة التعلیمیة لعرض الدراسات التطبیقیة اقتصر 
معرفة الدراسات البحثیة التي أجریت      ) المنظور األول (من منظورین    اذھ و، موضوعالالعالقة ب

السیاسة   هھذ مثل  بالدولة  اھتمام  مدى  معرفة  ) المنظور الثاني(، سیاسةاله تخص ھذو الدولةداخل 
الدراسات  ھذه   سنحاول تحلیل   علیھ ، )تنظیمھا قامت على   من خالل المؤتمرات والندوات التي    (

تقسیم  تلك  بوذلك ، أھدافھا ونتائجھا  مھأ المناسب من خالل استعراض   وتوظیفھا التوظیف  
  -:الدراسات إلى ثالثة محاور أساسیة ھي

 .ةعالي بصفة عامالالتعلیم دراسات تناولـت : المحور األول  −

 .ـاـــات العلیــدراسات اھتمـــــت بالدراســـ: المحور الثاني  −

 .اتـإیفاد البعثدراسات ركزت على سیاسة : المحور الثالث  −
                                                             

 .61- 60 .ص صمصدر سبق ذكره، ، "المناھج والتطبیقات: تحلیل السیاسات التعلیمیة"أماني قندیل،  - 1
دراسة تطبیقیة :  أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم علي أداء وتنفیذ سیاسات التعلیم العالي" عبیر إبراھیم أمنینة، - 2

 .67–66.ص ص، مصدر سبق ذكره ، "1994 –1980علي سیاسات التنسیب بجامعة قاریونس 
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  بوجھ عامللتعلیم العالي الدراسات التي تناولت السیاسة التعلیمیة  : المحور األول

  -:اآلتي ھاومن أھم
  

  -:الدراسة األولى 

أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم علي أداء وتنفیذ سیاسات التعلیم العالي "   

ھذه وتبحث ، )1(" 1994- 1980دراسة تطبیقیة علي سیاسات التنسیب بجامعة قاریونس   –

ھا على مدى تأثیرفي والدراسة في تأثیر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة التي تعرض لھا قطاع التعلیم 

وخلصت الدراسة إلى اتسام     ، استقرار اإلدارات واألقسام واألمانات الموكل إلیھا الجانب التنفیذي  

بعدم الوضوح بصفة خاصة تنسیب بجامعة قاریونس ال ةسیاسبصفة عامة والعامة للتنسیب  ةالسیاس

  .واالستقرار

   -:الدراسة الثانیة 

دراسة  تھدف ھذه الدراسة إلى     ، )2() 1998("دراسة مقارنة   :العالي في لیبیا   التعلیم "   

بالواقع التعلیمي لبعض     اتھ ة ومقارنی اإلدار ىكل والبن اواقع التعلیم العالي في لیبیا من حیث المش   

یجاد أمانة   عمل على إ  الرورة ض : وتوصلت الدارسة للعدید من النتائج كان أھمھا  ، الدول األجنبیة

مصادر تمویل   على إیجاد   العمل  ضرورة  والعالي والبحث العلمي   مؤسسات التعلیم ة عابتمعامة ل

  .علیھافاق نإلوا مؤسساتھذه العلى لدعم متعددة 

   -:الدراسة الثالثة 

  للبحث الندوة  ھدفت،)3() 2005"(خمسون عامًا من العطاء  : التعلیم العالي "ندوة

 أھداف التعلیم العالي   وفلسفة   على : زمع التركی  ن عامًا،  یخمس لیبیا خالل  في واقع التعلیم العالي ب

من التوصیات كان     عدید للالندوة  بوتوصل المشاركون . علیمالت تطورفي ة األھلیودور المؤسسات 

سیاسة   ترشید ، وبالدولة  العالي  لتسیر مؤسسات التعلیم  ةإداریة كفؤ اتالعمل على إیجاد قیاد:أھمھا

  .التنمیة وسوق العمللمتطلبات وفقًا معاھد الو اتالقبول بالجامع

                                                             
دراسة تطبیقیة :  أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم علي أداء وتنفیذ سیاسات التعلیم العالي" عبیر إبراھیم أمنینة، - 1

 .14–12 .ص ص، مصدر سبق ذكره ، "1994 –1980علي سیاسات التنسیب بجامعة قاریونس 
 .، مصدر سبق ذكرهدراسة مقارنة: م العالي في لیبیا التعلی، ) وآخرون(أحمد الفنیش  - 2
 المنعقدة بجامعة قاریونسو، خمسون عامًا من العطاء: العالي  ندوة التعلیمالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،  - 3

 .بنغازي،  12/4/2005- 10: من ، برعایة النقابة العامة ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي في الفترة 
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  -: ةرابعالدراسة ال

 محاورللعدید من الالندوة  ھدفتو،)1()2006"(والتنمیة في الجماھیریةالتعلیم العالي "ندوة

صل المشاركون بالندوة وتو. نفیذھاتوكیفیة بالجماھیریة تقویم السیاسات التعلیمیة : كان أھمھا 

 .ماھلالمالیةالموازنةللتعلیمالعاموالعالیورفعقیمةرسمسیاساتواضحة:للعدیدمنالتوصیاتأھمھا

   -: خامسةالدراسة ال

ھدفت ،)2() 2007"(بعض مشكالت سیاسات التعلیم العالي بالجماھیریة العظمى " 

واضحة لما لألخیرة من آثار  والدراسة بشكل عام إلى التعریف بالتعلیم والسیاسات التعلیمیة    

سیاسة  الدراسة إلى أن السیاسات التعلیمیة بلیبیا لم تتبلور لھا  متعددة على التعلیم، وتوصلت  و

  .بموجب قانون التربیة ةدرامحددة وفقًا لما تعكسھ الفلسفة التعلیمیة الصواضحة و

   -: ةسداسالدراسة ال

 تقییم للواقع واستشراف:التحصیل الدراسي لطالب الجامعات اللیبیة "ندوة

مستوى التحصیل الدراسي لطالب الجامعات اللیبیة    ب فیعرتللالندوة  تھدف، )3()2008("للمستقبل

من  العدیدوخلصت الندوة إلى  ، تلك المؤسسات األھداف المتبع تنفیذھا داخل   وفلسفة الإلى و

خلق   وإمكانیة  الجامعي م والعا للتعلیم  محددة  أھداف  وإمكانیة إیجاد فلسفة    : أھمھاكان التوصیات 

  .بالجامعاتالتعلیمیة والجودة دارة اإللمتابعة مجالس علمیة 

عن الدراسة للتعلیم العالي بوجھ عام  اختلفت الدراسات التي تناولت السیاسة التعلیمیة   

وأثرھا على سیاسة التنسیب     اھتمت بالتغیرات الھیكلیة للتعلیم   الدراساتن تلك إالحالیة، من حیث 

وسوق العمل واھتمت    والتطویر  تنمیة  وبفلسفة وأھداف التعلیم العالي وعالقتھا بخطط ال  ،والقبول

 وتشابھت  المستوى،  لھذا االقتصادي النشاط بآلیات وعالقتھا للتعلیم العالي اإلداریة أیضًا بالمشاكل

 عام بشكل العالي التعلیم اتسیاس حول تدور نھاإ حیث من المحور ھذا دراسات مع الحالیة الدراسة

  . بالدولة وعالقتھا

                                                             
برعایة ، والتنمیة في الجماھیریة، المنعقدة بجامعة الفاتحالعالي  ندوة التعلیمالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،  - 1

 .، طرابلس28/4/2006-26: المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر في الفترة من
مشكالت سیاسات التعلیم العالي بالجماھیریة "تراكیة العظمى، ورقة بحثیة بعنوانالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االش - 2

، المنعقدة بجامعة قاریونس ورؤیة مستقلة.... نظرة تقدیمیة : األول للسیاسات العامة في لیبیا مقدمة للمؤتمر الوطني"العظمى
 .، بنغازي 6/2007-14- 12من  للفترة

یم للواقع واستشراف یتق:التحصیل الدراسي لطالب الجامعات اللیبیة"ندوة ة االشتراكیة العظمى، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبی - 3
 .، بنغازي19/3/2008-17: برعایة مركز البحوث واالستشارات االقتصادیة في الفترة ،المنعقدة بجامعة قاریونس" للمستقبل



42 
 

  

  -:دراسات اھتمت بالدراسات العلیا  :المحور الثاني

 الدراسات  بعض  كنا ھ أن إال ،المحور  ھذا اھتمت ب  التي  الدراسات  ضآلة من رغملعلى ا  

  -:أھمھا من التي وریادی دور لھا كان التي

   -: ولىالدراسة األ

  واقع  لمعرفة المؤتمر ھذا وھدف ،)1()1979("اللیبیة بالجامعات العلیا الدراسات مؤتمر"

المشاركون  توصل  معرفة واقعھا التعلیمي، و   لو اللیبیة  بالجامعات  العلیا  الدراسات  وأھداف فلسفة

تنظیم الدراسات العلیا على أساس مركزي تقع مسؤولیة   : التوصیات كان أھمھا دید منعلالمؤتمر لب

الجامعات  تعمیم برامج الدراسات العلیا ب    و، اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم إقراره وتنفیذه على عاتق 

  .مجتمعالباحتیاجات  ھا ربطواللیبیة 

  -:الدراسة الثانیة 

المؤتمر الثاني للدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة، تحت شعار الواقع والطموح        

لیبیة وإلى  الجامعات الوھدف ھذا المؤتمر للبحث في البناء التنظیمي للدراسات العلیا ب،)2(")1992(

المؤتمر للعدید من التوصیات كان     المشاركون ب  وتوصل  . ھذه المستوى  بھا فرالعالقة الواجب توا

  .جودة البحث العلميأھمھا ربط برامج الدراسات العلیا بمشاریع التنمیة، وبآلیة 

  -: ثةلثاالدراسة ال

 تھدفو، )3() 2003"(الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة  " 

بالتحدید واللیبیة الدراسة للتعرف على واقع الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات     

وتوصلت الدراسة   ، اھ ھالتي تواج  ،وإلى المشاكل  )سبھا جامعة –الفاتح جامعة –قاریونس جامعة (

عدم  و،عدم وضوح فلسفة وأھداف الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة     :أھمھاكان للعدید من النتائج 

  .المالیة تھااستقاللی

  
                                                             

  مؤتمر الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة  والمنعقد بجامعة قاریونس "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي ، - 1
 .، بنغازي"5/1979/ 17-  16في الفترة من 

المؤتمر الثاني للدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة تحت شعار الواقع "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي ، - 2
 .طرابلس، "14/5/1992-12ي الفترة من والطموح المنعقدة بجامعة الفاتح ف

 ).2003اریونس،قمنشورات جامعة :بنغازي(،"الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة"عبد الرحیم محمد البدري، - 3
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   -: رابعةالدراسة ال

ھذه الندوة في واقع     تبحث، )1()2006("االیجابیات والسلبیات  الدراسات العلیا "ندوة  

وتوصل .تطورھانشاطھا وبالجامعات اللیبیة وفي السلبیات التي تحد من  الدراسات العلیا 

  ة المتبع التأكید على منھجیة البحث العلمي:كان أھمھامن التوصیات  للعدیدبالندوة المشاركون 

 قائمین على العضاء ألالعلمیة لمعاییر الب االلتزامو ،رامج الدراسات العلیا بالداخل تنفیذ ب  في 

  . لوائحلقوانین ولیس وفقًا ل ھاتنظیمو ،ھاتدریس

   -:ة مساخالدراسة ال

ھذه الندوة في  تبحث، )2()2008( "الدراسات العلیا بالداخل لخدمة التنمیة والمجتمع"ندوة  

الندوة المشاركون ب وتوصل، لمجتمعلواقع الدراسات العلیا بالداخل وفي الخدمات التي تقدمھا 

منھا توثیق التعاون بین الجامعات اللیبیة والمراكز البحثیة العربیة : للعدید من التوصیات كان أھمھا

  .ھاتدریسو ساترادالھذه تفریغ بعض األساتذة لإلشراف على و، جنبیةواأل

ن تلك األدبیات إلم تتفق الدراسة الحالیة مع األدبیات التي تناولت الدراسات العلیا من حیث   

تھا، كما اھتمت    الكفاءة الداخلیة إلدار  فیھا وب  خدمةالمستالتعلیمیة المناھج باھتمت بسیاسة القبول و

 لمجتمعلنظام السیاسي ولبفلسفة وأھداف ھذا المستوى وبالبناء التنظیمي لھ وبالخدمات التي یقدمھا ل

الدراسات العلیا   برامج  على  ت في أنھا ركز   مع الدراسات السابقة الدراسة الحالیة وتقاربتھ ، نفسھ

  .بشكل عام

  -:الدراسات التي ركزت علي سیاسة إیفاد البعثات : المحور الثالث
 تتمھذا المحور فقد مشابھة أو مطابقة لمثل دراسات محلیة نظرًا لعدم وجود دراسات   

  :منھا ببعض الدراسات العربیةاالستعانة 

   -:الدراسة األولى 

لتقویم الدراسة ھدفتو،)3(")1989 -1973(دراسة تقویم سیاسة البعثات في مصر من الفترة   "

عالقة  وجود   معد إلى  توصلت  ھا، و من ةالمتوقع  ةاالقتصادی ائد  والعإلى  و، التكلفة الفعلیة للبعثات

  .المتوقعة منھا المالیةوائد عالبین وللبعثات ریف الفعلیة بین المصا ةارتباطی

                                                             
، والمنعقدة بجامعة قاریونس، )االیجابیات والسلبیات(ندوة الدراسات العلیا الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي، - 1

 .، بنغازي 17/5/2006-16 منبرعایة كلیة العلوم في الفترة 
ندوة الدراسات العلیا بالداخل تحت شعار الدراسات العلیا لخدمة التنمیة "،الجماھیریة العربیة اللیبیة العشبیة االشتراكیة العظمى - 2

، 17/4/2008-16ة اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم العالي في الفترة من والمجتمع، والمنعقدة بجامعة السابع من أكتوبر، برعای
 .بمصراتة

غیر منشورة ،  دكتوراةرسالة (، "1989وحتى  1973دراسة تقومیة لسیاسة البعثات في مصر من الفترة سھیر محمد شریف ،  - 3
 ).1989كلیة البنات، جامعة عین شمس ، 
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   -:ة نیالدراسة الثا

، وتھدف )1()1979"(البعثات الداخلیة عامل منشط للدراسات العلیا بالجامعات المصریة" 

مع   ،إلى عودة الكفاءات العلمیة الموجودة بالخارجالعلیا بالداخل ولتنشیط برامج الدراسات الدراسة 

، وتوصلت الدراسة   ملتحقین بھذا البرنامج  الوالطلبة أعضاء ھیئة التدریس مستوى تحسین  إمكانیة

بالداخل متوفرة الوغیر دعم البعثات الدراسیة في التخصصات النادرة  :نتائج كان أھمھاال ید منعدلل

المصاریف   رفع مع  ، واإلشراف علیھا   قبول الرسائل العلمیة على وتشجیع أعضاء ھیئة التدریس 

  .الدراسیة لھا

   -:ة  لثالدراسة الثا

ھدفت الدراسة لمعرفة    ، )2() 1991("دراسة تحلیلیة نقدیة  : سیاسة البعثات في مصر "   

ى ل إالدراسة  وتوصلت  ، یھا المسیطرة عل لقوى المجتمعیة   إلى اوالبعثات  ةالمالمح الرئیسیة لسیاس

ضرورة إنشاء   في  )ىاألول(تمثل تبمصر  وضع ضمانات مقترحة لتطویر سیاسة البعثاتضرورة 

قبول المنح في )الثاني(ویتمثل ، الدكتوراه درجةالماجستیر ل جةدرمدن علمیة وإیفاد الحاصلین على 

  .جالبرامھذه تقویم مع ، یةخارجالدول الالمقدمة من الدراسیة 

   -:الدراسة الرابعة 

  تھدف ھذه الدراسة    ، )3() 2004("لبعثات والدراسات العلیا  انموذج تخطیط  "   

على الدراسیة اقتصار البعثات إلى و، لخارجباالعلیا لدراسة د الموفدین لاعدأإلى خفض 

برامج الستبدال یمیة تقوإلى محاولة وضع سیاسات الدراسة خلصت و.الدقیقةوالنادرة التخصصات 

بین الفترة  یة لھذه البرامجلتنظیمامراجعة اللوائح مع ،ببعثات داخلیةببرامج البعثات الخارجیة 

  .واألخرى

  كان جانب االختالف حول الدراسات التي تناولت سیاسة إیفاد البعثات عن الدراسة اآلنیة        

وعلى  وعلى القوى المجتمعیة المسیطرة علیھ     تكلفة الفعلیة لإلیفاد الفي أنھا ركزت على االھتمام ب

دارسات  مع  البعثات الخارجیة ببعثات داخلیة، وتشابھت الدراسة الحالیة      برامج ستبدال اضرورة 

  .لخارجباالعلیا لدراسة لاإلیفاد بسیاسة  تھتمافي أنھا ھذا المحور 

                                                             
، العدد  مجلة اتحاد الجامعات العربیة، "عامل منشط للدراسات العلیا بالجامعات المصریةالبعثات الداخلیة "فتحي أحمد البدیوى ، - 1

 .29 – 26 .ص ص،  1979الخامس عشر، 
سیاسة التعلیم الجامعي في مصر ، ) محرر( ، في أماني قندیل "دراسة تحلیلیة نقدیة: سیاسة البعثات في مصر "ضیاء الدین زاھر ، - 2

 .372 – 319 .ص ص، ) 1991مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاھرة (،  ادیةاألبعاد السیاسیة واالقتص
 .190- 177 .ص ص، ) 2004درا المھندس، : القاھرة ( ،  ة واقتصادیةیتخطیط.. التعلیم على صالح جوھر ،  - 3
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لتعلیم لة یملیعتالتي تناول السیاسة الولمحاور الدراسات السابقة  العرض المحدد بھذاو  

علي وجھ   خاص وسیاسة اإلیفاد  شكلدراسات العلیا ب تعلیمیة للسیاسة الالعام و شكلالعالي ب

أفكار الدراسات   واستنتج الباحث وجود اتفاق بین مضمون الدراسة الحالیة ومضامین  ، الخصوص

متشابكة بالسیاسة العامة  وعالقاتھ ال للتعلیم العالي یةمالنظم التعلیب ھاارتباطمن حیث ، السابقة

في تكوین   إلى حد كبیر    بأن جمیع الدراسات السابقة قد أفادت الباحث   ،یمكننا القول لذا فإنھ.للدولة

بعض وجود مع ، االعلمي لھالمنھجي ووضع األساس  فيو ةدراسالالخلفیة النظریة لموضوع 

  .ختالفاتاال

  السابقة  ةعن المحاور الثالث  إن الدراسة الحالیة تختلف ، وإجماًال یمكننا القول   

سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة اللیبیة العلیا للخارج والعوامل المؤثرة فیھا           على  اقتصرت   نفي أ

في عوامل مؤثرة في اختیار الموفدین وعوامل       عوامل ال تلك حددتھو، 2008-1969خالل الفترة 

نیة العوامل  االداخلیة وتمثل الث  ث تمثل األولى العوامل  یمؤثرة في اختیار ساحات اإلیفاد بح   

 جامعة قاریونسبتدریس المن أعضاء ھیئة  والدكتوراهالماجستیر درجة موفدي  اختیار، والخارجیة

  .لقیاس ھذا التأثیركدراسة حالة 
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المبحث الثالث                                                                                                                
  )السیاسة الوطنیة للدراسات العلیا في لیبیا(

  -:تمھید 

  ال یخفى على أحد أن العلم أضحى قوة تؤدي دورًا رئیسیًا في حیاة المجتمع لدرجة          

  والسیاسي أصبح قدم االقتصادي  تفي عالمنا المعاصر في میدان ال    ماتوحكبین ال یزأن التما

  .ھخدامكیفیة استإلى والعلمي  یعود إلى مدى تنشیط حركة البحث

، هوتطور المجتمع  حیث یقاس علیھا تقدم    ،آلیات ذلك التنشیط  ى حدھي إوالدراسات العلیا   

كما  ، التطور العلمي والمحافظة على مستواه بكل ما ھو نافع ومفید یادة في تبني رذلك ألنھا تمثل ال

  .)1(مشكالتھوحلول على أسس تطبیقیة ناتجة عن تفاعل قضایا المجتمع التسھم في وضع أنھا 

أو نظرنا ، سواء نظرنا إلیھا نظرة عامة على مستوى الوطن العربي ككلوالدراسات العلیا 

التي  ، نجد لھا عناصرھا ومكوناتھا  ، اللیبية الوطنیة للتعلیم السیاس ىإلیھا نظرة خاصة على مستو

  .)2(لوائحھا من أھمھا وأبرزھا فلسفتھا وأھدافھا وكذلك 

مفھوم  ھذا العلى نود التعرف  ، التعرف على ھذه الفلسفة واألھداف واللوائح     وقبل   

جال تحلیل السیاسة    الذي طالما ظل بعیدًا عن اھتمامات الباحث اللیبي في م         ، )الدراسات العلیا (

 من قبل الدولة   ومناھجھا  التعلیمیة لسنوات قلیلة مضت نظرًا لعدم االھتمام بمثل ھذا الدراسات          

ب على  ل كل تعلیم یقع بعد حصول الطا"الدراسات على أنھاھذه  عرفومؤسساتھا الجامعیة، حیث ت

یبدأ   وفیھا ، )الشھادات ما یعادلھا من     أولیسانس   –بكالوریوس  (الجامعیة األولى  اتدرجإحدى ال

تحدیدًا كلما تقدم في     تدریجیًا وتتطابق   تتزاید  ، اختصاص محدد يالطالب بتلقي معلومات معمقة ف

مع اكتساب المھارات الالزمة الستخدام األسالیب العلمیة الدقیقة بالتعلم واإلفادة      ، والبحثالدراسة 

وتحت  متخصص  بإشراف أستاذ    ذا طبعاً ھ من طرق البحث واستقاء المعلومات من مصادرھا و    

من ھذه   بذلك الطالب   فیتحرر  االكتمال  توجیھاتھ التي تتناقص تدرجیًا حتى یبلغ مرحلة النضج و   

الماجستیر  (حدى الدرجات العلمیة   على إ متحصًال بذلك   الوصایة وینطلق معتمدًا على ذاتھ    

  .)3()دكتوراهوال

                                                             
  ویل الباحثین الملتحقین في برامج الدراسات العلیا      مأسباب أحجام المؤسسات الحكومیة عن ت   "،الجبوري رزقيعبد الحسین   - 1

  ورقة بحثیة مقدمة في ندوة الدراسات العلیا بالداخل المقامة بجامعة السابع            ، )كلیة التربیة أبن راشد  –جامعة بغداد ("في العراق
  .، مصراتھ04/2008/-17-16  من في الفترة من أكتوبر

  .81ص ، مصدر سبق ذكره،دراسة مقارنة :في لیبیاالتعلیم العالي ، )وآخرون( ،أحمد الفنیش - 2
ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر الخامس للوزراء     ، "واقع وتطلعات : التعلیم العالي ماضیًا وحاضرًا ومستقبًال     ،  مصطفى حداد  - 3

المنعقد في    ، )العربي مستقبل التعلیم العالي والتنمیة في الوطن       (المسئولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي     
  .بنغازي ، جامعة العرب الطبیة، ب26/11/1991-23الفترة من 
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للنظام السیاسي وتوجیھاتھ    ة یدیولوجی األارتبط النظام التعلیمي اللیبي بالفلسفة       ظل وفي   

فضًال عن    ،والمتمثلة في اتجاھات الثورة الثقافیة وإعالن سلطة الشعب والنظریة العالمیة الثالثة       

ارتباطھا بجملة من التحوالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة عبر عنھا في مستھدفات خطط        

جملھا  ، والتي أدت في م  1985 -1981لتغطي الفترة ما بین     1981التحول التي كان آخرھا سنة 

تستند .ھوالنظام السیاسي نفس  تعلیمجدیدة على السیاسة العامة لل  إلى استحداث إضافات وأبعاد 

على مجموعة من المبادئ والتشریعات      والتعلیم العالي بصفة عامة   ةخاص بصفةالدراسات العلیا 

  :)1(ومن أھمھا  ،ترسم معالمھ وتحدد أھدافھ وتنظم مراحلھ وتعین إدارتھ

  ) .الوحدة -االشتراكیة  -الحریة (مبادئ الثورة  -1

  . 11/12/1969اإلعالن الدستوري الصادر عن مجلس قیادة الثورة في  -2

  .النظریة العالمیة الثالثة بأركانھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعي  -3

الذي أصدره مجلس قیادة الثورة     "قانون التربیة "1970لسنة  34قانون رقم   -4

 .29/10/1970بتاریخ

 .1977إعالن سلطة الشعب  -5

 .والخاص بتنظیم الجامعات 1977لسنة  37القانون رقم  -6

د فلسفلة وأھداف الدراسات العلیا  یحدت أمكن للدولة اتالتشریعوالمبادئ فبواسطة تلك 

  -:بالتعلیم العالي

  -:الفلسفــــــة:أوًال

والقوانین التي    لوائح التشریعات  في التعلیم العالي اللیبي في    علیا لالدراسات افلسفة  تحددت  
 وتوجھاتنظام ال یدیولوجیاتبأاللجنة الشعبیة العامة والتي ھي في األساس مرتبطة    رھاصدت

  -:)2(تيوفقًا لآلتتحدد فلسفة الدراسات العلیا  لذا فأنالسیاسیة، 

 .)3(دراسات العلیاال نعكس علىی لیبیة وھذا طبعًاال ة التعلیم العالي لحاملي الجنسیةینمجا -1
وال یحق ألي جھة التدخل في ھذا ، إنسان لكلواعتبار المعرفة حق طبیعي ، حریة التعلیم -2

وھذا یؤكد مبدأ   ، متنع اإلنسان نفسھ عن الرغبة في حصولھ على ذلك الحق          اإال إذا ، الحق 
 .دیمقراطیة التعلیم في البالد

                                                             
  تطور التعلیم ":اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والبحث العلمي  ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي  - 1

  .7، ص 1994مؤتمر التربیة الدولي جنیف مقدم إلى ، "التقریر الوطني للجماھیریة العظمي، 94-92في السنـوات 
 .ص صمصدر سبق ذكره،    " الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة      " ،عبد الرحیم محمد البدري    - 2

349 – 350.  
، ص ت.د، )الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن  :مصراتھ(الركن االجتماعي للكتاب األخضر ، معمر القذافي - 3

  .187 -186.ص
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یدرك أھمیة القیم الروحیة والقومیة التي       والفرد ویعرف حقوقھ وواجباتھ    وعيبالتعلم یزداد  -3
 .ي إلیھا مینت

لمحافظة على   لل الھامة  الدراسات العلیا بصفة خاصة أحد الوسائ      ویعتبر التعلیم بصفة عامة  -4
 .المجتمع اللیبي واإلسالمي  يربعلمجتمع اللالتراث الحضاري والثقافي 

السابقة بتزوید المجتمع بالقوى العاملة      التعلیمیة  م الدراسات العلیا بالمساھمة مع المرحلة   وتق -5
 .ة والمؤھلة تأھیًال عالیاًُ بالمدر

صور  ععلى التخلف، الذي كان یعیشھ المجتمع كنتاج ل التعلیم ھو األداة الھامة والفعالة للقضاء  -6
 .ستعماراال

  -:األھـــــداف:ثانیًا

في أي مجتمع من المجتمعات متقدمًا كان أو متأخرًا من أھدافھا تشتق الدراسات العلیا   

 الفلسفة االجتماعیة   ھي في األساس معتمدة على التي والتربویة  تھطبیعة النظام السیاسي ومن فلسف

  -:)1(اآلتيفي الدراسات العلیا في التعلیم اللیبي أھداف  تتحدد،لذا للنظامللمجتمع وافیة والثق

تزوید البالد بالكفاءات العلمیة المتخصصة والملتزمة بواجبھا الوطني والقومي وتھیئتھا         -1
 .للمساھمة في النھوض بالحضارة العربیة واإلسالمیة 

یخدم تنمیة وتطویر المجتمع اللیبي ویسھم في تقدم        تطویر وترسیخ قاعدة المعرفة والعلم بما  -2
 .وازدھار الحضارة 

 .للنظریة العالمیة الثالثة  الطرح الحضاريعلى تأكید ال -3
  مساعدة المؤسسات التعلیمیة واألكادیمیة وغیرھا من مؤسسات المجتمع في تحقیق االكتفاء             -4

 .من العناصر البشریة الوطنیة المؤھلة 
واصل بین المؤسسات األكادیمیة والتعلیمیة من جھة والمجتمع  ومؤسسات    توثیق التفاعل والت -5

 .البحث والتطویر وغیرھا من مؤسسات المجتمع الفاعلة من جھة أخرى 
المساھمة في دراسة القضایا العلمیة والتقنیة المتعلقة بالجوانب التنمویة للمجتمع في كافة     -6

خطط ومشاریع التنمیة وتعیق تنفیذھا وتحقیق     المجاالت واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجھ 
محلیة  التقدیم الخبرة واالستشارات العلمیة للھیئات والمؤسسات العلمیة ألخرى       ،ومستھدفاتھا
 . ةعالمیالو ةقومیومنھا ال

                                                             
 :نظر اللمزید  - 1
بشأن تنظیم التعلیم ، 1992لسنة ) 1(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، لجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمىا •

 .بنغازي، قرار مطبوع بأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتوثیق والمعلومات، صادر في سرت، المادة الثانیة، العالي
بشأن الئحة الدراسات ، 2006 لسنة )119(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى •

 .، بنغازي،جامعة قاریونسالدراسات العلیا والتدریبقرار مطبوع بإدارة ، العلیا بالداخل
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تنمیة روح البحث العلمي والدراسة لدى طالب الدراسات العلیا وتدریبھم على أسالیب ومنھجیة  -7
 .)1(ة المجاالت العلمیة المختلفة البحث العلمي في كاف

وتوسیع القاعدة الوطنیة لالستشارات ) التكنولوجي(تفعیل حركة البحث العلمي والتطور التقني  -8
  .وبیوت الخبرة في كافة التخصصات العلمیة والتقنیة واإلنسانیة 

  -:ین التعلیم العالي إلى شكلالدراسات العلیا في  وتنقسم  

  .لیست من اختصاص دراستناوھي ، )علیا بالداخلدراسات ( :الشكل األول

بدأ االھتمام  ھذه الدراسة، فلقدموضوع وھي صلب اھتمام ، )دراسات علیا بالخارج( :الشكل الثاني
العدید  بإیفادوذلك ، )الجامعة اللیبیة(الجامعة  وبالتحدید منذ تأسیسات یالخمسین بدایة منذبھذا النوع 

ة العلیا بالخارج على نفقة الدولة ،حیث بلغ عدد الموفدین الذین تم        من الطالب والموظفین للدراس
عدد الموفدین الذین تم إیفادھم      وبلغ  .)2(موفدًا) 111(حوالي  1969 – 1960إیفادھم خالل الفترة 

 –الماجستیر (موفدة لدرجتي  وموفد ) 5000(حوالي  1980 – 1970خالل الفترة من   
) 1650(حوالي  1989 – 1985الذین تم إیفادھم خالل الفترة من الموفدین عدد بلغ و ،)3()دكتوراهال

حوالي   1994الذین تم إیفادھم خالل العام      الموفدین  عدد  كما بلغ   ، )4(وموفدة في الدرجتین ًاموفد
 1994 – 1993خالل العام   الذین تم إیفادھم    عدد الموفدین   أیضًا  ، وبلغ  )5(وموفدة ًاموفد) 695(

 – 1980بلغ أیضًا عدد الموفدین الذین تم إیفادھم خالل الفترة وا ، ھذوموفدة ًاموفد )1189(حوالي 
،علمًا  )6(وموفدة من تخصصات العلوم اإلنسانیة والتطبیقیة والطبیة    ًاموفد) 7287(حوالي  2004

  .عداد تخص موفدي الجامعات فقطھذه األبأن 

  -:اللوائـــــح : ثالثًا

فقد ھاوتنوعلتعدد ھذه اللوائح وعلى مجموعة من اللوائح  لإلیفاد تستند الحكومة في تنظیمھا
المواد المتعلقة   خص على  وباأل ،2008-1969من  الفترة الممتدة خاصة باللوائح التم التركیز على 

بتحدید شروطھ   أیضًا  المواد المتعلقة وعلى ، بتحدید مفھوم اإلیفاد ودرجاتھ والجھات المسئولة عنھ
للدراسة بصلة أكثر    تتمھذه المواد مثل وھذا على اعتبار أن ، والمعاملة المالیة لھالدراسیة ومدتھ 

 نبذة بإعطاء  سنقوم ، تحلیلھا وقبل البدء في دراسة ھذه المواد و     األخرى،   من المواد  من غیرھا   

                                                             
، 1987لسنة ) 156(قرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والبحث العلمي رقم ، الشعبیة االشتراكیة العظمى اللیبیةالجماھیریة العربیة  - 1

 .بنغازي، بجامعة قاریونس، الدراسات العلیا والتدریبقرار مطبوع بإدارة ، بشأن الئحة الدراسات العلیا
 .قاریونسمنشورات جامعة ، 1972 -  1971لسنة ، دلیل الجامعة اللیبیة، الجماھیریة العربیة اللیبیة - 2
 .243، مصدر سبق ذكره، ص "الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة"،عبد الرحیم محمد البدري - 3
یئة التدریس الجامعي، النقابة العامة ألعضاء ھ"إنجازات وطموحات: مسیرة التعلیم العالي في لیبیا "،وآخرون، علي الحوات - 4

 . 238 ، ص2004
 .345 -342.ص ص، مصدر سبق ذكره، "الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات اللیبیة"البدري، عبد الرحیم محمد - 5
ندوة الدراسات العلیا بالداخل ، "المعاییر األكادیمیة لضمان جودة الدراسات بمؤسسات التعلیم العالي"،مصطفى عبد العظیم الطبیب - 6

 .مصدر سبق ذكره ، )والمجتمعالدراسات العلیا بالداخل لخدمة التنمیة (
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 مواد  بین والمتابعة للربط وإنما للمقارنة لیس وھذا ،)2008-1969( الفترة ھذه قبلھا عن مختصرة
  .ملكیًاالسیاسي  النظام كانفیھا التي سبقتھا، التيو الفترة ومواد الفترة ھذه

وبالتحدید بعد    1952بعد عام  نظم اإلیفاد للدراسة العلیا بالخارج من قبل الدولة ب بدأ األخذ

خاصًة بعد استثناء    ، ھذه العملیة  بشأن تنظیم    ، القانون الذي لم یكن كافیاً     )1(صدور قانون التعلیم 

األمر الذي دفع بالحكومة لضرورة استصدار قرار ینظم ھذه ، من اإلیفاد التعلیمیةبعض المستویات 

 ه بعد ؤتم إلغا، الذي )2("1954بإیفاد البعثات الجامعیة للعام "فصدر القرار الخاص، ویرتبھا عملیةال

ر قانون  جاءت نتیجة الستصدا  التي، )3("إیفاد البعثات الجامعیة واإلجازات الدراسیة"ر الئحةاصدإ

 ،1965الئحة بواستبدالھا أیضًا ھا ؤلتي تم إلغا الالئحة ا، )4(")الجامعة اللیبیة (تأسیس 

ما فترة المحدد دراستھا التي تخص  بشرح الموادسنقوم )1965(الئحة ھذه الومن خالل .)5(وتعدیلھا

عملت بھا   التي  حكومة المملكة   لة النھائیة  ن ھذه الالئحة ھي الالئح أ، على اعتبار 1969عام  قبل

  .كافة الوزارات والمصالح حتى قیام الثورة

  كان أھمھا حسب ما حددتھ ، ن مادةیوعشر د جاءت ھذه الالئحة متضمنة لثالثفق

  -: )6(اآلتيالدراسة 

القیام بدراسات (وجاءت ھذه المواد بخصوص تحدید الغرض من اإلیفاد ) 3-2-1(المواد       

إیفاد علمي للقیام (وأشكالھا ، )نجازھا أو الحصول علیھا داخل الدولة إعلمیة أو فنیة ال یتسنى 

  المواد  جاءتو.)عداد بحوث تقتضیھا درجة التقدم العلمي العلیا   بدراسات علمیة أو  فنیة أو إل 

اإلیفاد وعن تحدید مھامھ   مخصوص تحدید الجھة المسئولة عن تنظی  ب) 8 –7– 6 –5–4(

) 7(والتعلیم   والمقامة بوزارة التربیة"باللجنة العلیا لإلیفاد" في ما یسمى االتي حددتھ، واختصاصاتھ

الشروط الواجب  (شروطھ  رسم سیاسة اإلیفاد وتحدید     ھذه اللجنة   واختصاصات  من أھم مھام   و

  .وأعضائھاالھیكل التنظیمي لھذه اللجنة ) 1-1(ویوضح الشكل ، )الموفدینتوفرھا في 

   

                                                             
 . 1952، 2،المجلد 5،العدد  الجریدة الرسمیةالمملكة اللیبیة المتحدة، وزارة العدل، -1
:        بیروت( ب  -الجزء الثاني أ، 7/5/1954موسوعة التشریعات اللیبیة،قرار البعثات  الجامعیة الصادر في المملكة اللیبیة المتحدة،  -2

 .2-1ص ص ، )نشر دار الثقافة، بدون تاریخ
  . 6 -3ص ص ، نفس المصدر السابق -3
، الجزء الرابع، موسوعة التشریعات اللیبیة،قرار المرسوم الملكي الخاص بشأن  تأسیس الجامعة اللیبیةالمملكة اللیبیة المتحدة،  -4

  . 6 -1ص ص ) دار الثقافة،بدون تاریخ نشر: بیروت( ، خ –ج 
 :للمزید أنظر كًال من  -5

 . 18-14 .،ص ص1965، 4العددالجریدة الرسمیة،وزارة العدل،، ةالمملكة اللیبی •
  .  10 -9 .،ص ص1966، 11العدد ، الجریدة الرسمیة، وزارة العدل، المملكة اللیبیة •

  . 18ـ  14 .ص ص، ، مصدر سبق ذكره1965، 4، العدد الجریدة الرسمیةوزارة العدل، ، المملكة اللیبیة -6
 .9صمصدر سبق ذكره،  ،1966، 11،العدد الجریدة الرسمیةوزارة العدل،, المملكة اللیبیة   -7
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   -:التي حددتھا في  فرھا في الموفداالشروط الواجب تولتحدید ) 10(جاءت المادة كما 

  .أن یكون الموفد  لیبي الجنسیة ومقیمًا بھا إقامة دائمة  -

 .صحیًا  حسن السیرة والسلوك والئقًا -

 .1965خاصًة بعد صدور مرسوم عام  ، یةأن ال یكون متزوجًا بغیر العرب -

واألولویة لذوى الدخل ، أن یكون متحصًال على أحد المؤھالت العلمیة التي تقررھا اللجنة  -

 .المحدود

فلم تحدد ھذه الالئحة أي مدة زمنیة أو أي     ، أما بخصوص المدة الدراسیة والمعاملة المالیة

على اعتبار    ،من اختصاص لجنة اإلیفاد ووزارة التربیة والتعلیم مھمةال هوجعلت ھذ، مالیةمعاملة 

ھذه المواد وغیرھا استطاعت الدولة اللیبیة       بو .تلك الفترة فيلإلیفاد  تینتنفیذی تینأعلى سلط ھماأن

  .حتى قیام الثورةتنظیم اإلیفاد وبالتحدید الحكومة الملكیة 

بعد  المواد ولكن   ھذه  وم اآلن بدراسة  سنق ، 1969قبل عام  ماھذا العرض المحدد لمواد بو

ھذا التاریخ وھذا لیس للمقارنة طبعًا كما ذكرنا سلفًا وإنما للمتابعة والربط ولمعرفة التعدیالت التي  

فقد  ،الموادلھذه لصدور العدید من اللوائح التنظیمیة نتیجًة ، ووعلى طبیعتھا أجریت على ھذه المواد

الئحة   – 1993الئحة   – 1992الئحة   – 1979الئحة   : لوائح رئیسیة وھي تستم التركیز على 

ل اطواإلیفاد نظمت التي  یةئیسالرعلى اعتبار أنھا اللوائح ، 2007الئحة  – 2005الئحة  – 2004

  .ین عامًاتسعة وثالث

اللوائح على ھذه    تلك  فقد تم أیضًا تقسیم     ، قارنة تولتقسیم الدراسة لثالث فترات دراسیة م

، ینظم اإلیفاد والتي كان وفقًا لھاالمواد التي كانت تنص علیھا طبیعة بحیث تبین كل الئحة ، الفترات

مالحظة التغیرات التي تطرأ على ھذه المواد عقب         " األمر األول "یمكننا من أمرین   طبعًا وھذا 

طوال  اسة  خاصة بھذه السی  تشریعات الالمالحظة استقرار " األمر الثاني"،یدةدصدور كل الئحة ج

  -: اآلتيوسیتم التقسیم كتسعة وثالثین عامًا، 

 .1983-1969اللوائح المنظمة لإلیفاد خالل الفترة   -أ 

  .1999-1984اللوائح المنظمة لإلیفاد خالل الفترة   -ب 

  .2008-2000اللوائح المنظمة لإلیفاد خالل الفترة   -ج 
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  )1-1(الشكل رقم 

  * *1966الھیكــل التنظیمي للجنة لإلیفاد للعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             
 :على  الشكل من إعداد الباحث واعتماداً: المصدر*  *
 . ، مصدر سبق ذكره 1966، 11العدد ، الرسمية الجريدة، وزارة العدل، المملكة الليبية -

 وزارة التربیة والتعلیم

 اللجنة العلیا لإلیفاد

  

وكیل وزارة 
نیة التربیةوالتعلیمللشئون الف

 "رئیسًا"

  

مدیر اإلدارة المالیة 
بوزارة التربیة والتعلیم                       

 "عضوًا"

 

  

مدیر إدارة التعلیم بوزارة 
 "عضوًا"التربیة والتعلیم

 

  

وكیل الجامعة اللیبیة                        
 "عضوًا"

  

مدیر إدارة الشئون 
الثقافیة بوزارة التربیة 

 ًاعضوًا وأمین"والتعلیم 
 "    ًاعام

 

  

الوكیل المساعد  للشئون 
الفنیة بوزارة التربیة 

 "  عضوًا"والتعلیم

 

عام مندوب بدرجة مدیر 
عن كل من وزارات 

یة والتنمیة والمال التخطیط
والدولة لشئون الخدمة 

والخارجیة                   المدنیة 
 "عضوًا"

 وزارة التربیة والتعلیم

 اللجنة العلیا لإلیفاد

  

 والتعلیم وكیل وزارة التربیة
 "رئیسًا"نیة للشئون الف
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  :  1983-1969الفترة   المنظمة لإلیفاد خاللاللوائح  -أ 

حتى صدور   ، استمرت ثورة الفاتح بالعمل بالقوانین واللوائح التي شرعتھا حكومة المملكة           
باللجنة (األمانة العامة "وانتقال الصالحیات التنفیذیة لصالح، "قانون تنظیم الجامعات")37(قانون  

  التنفیذیة للسیاسة التعلیمیة والتي   التي بدورھا قامت بإعادة صیاغة كافة اللوائح  " )الشعبیة العامة
التي عرفت  لھا بھذا الخصوصتنفیذیة لتصدر بذلك أول الئحة  ،على رأسھا لوائح تنظیم اإلیفاد 

باستثناء  ،1969ة تصدر عن حكومة الثورة بعد عام مییظوالتي تعتبر أول الئحة تن ،)1(1979بالالئحة 
والعتبار ھذه الالئحة أول الئحة رسمیة تصدر عن        .1965بعض التعدیالت التي تمت على الئحة      

، ةالباحث كقاعدة وكأساس قانوني لدراسة المواد المحدد       ھافقد استخدم 1969الثورة بعد عام حكومة 
شار  ی ثم ومن  ، ث یتم شرح نصوص المواد المحددة دراستھا بشكل كامل في ھذه الالئحة         بحیذلك و

وھذا من   .تلك المواد  علىللتعدیالت واإلضافات التي أبدتھا اللوائح الصادرة بعد ھذه الالئحة       
كما ھو معروف أن صدور أي الئحة أو قانون یلغي        ألن تجنب التكرار   " المنطلق األول "منطلقین،

ومعرفة التعدیالت التي طرأت على نصوص  ،بین الموادالمقارنة " المنطلق الثاني"أو یعدلھا، وسابقھا 
  .الموادھذه 

 حددتحدید المواد المبالو ،ن مادةیوالمتضمنة ألربع) 1979(طالع على مواد ھذه الالئحة وباال
    -: اآلتي تبیندراستھا 

مفھوم اإلیفاد في القیام  احددت انتلال، )2-1(ن اھوم اإلیفاد ودرجاتھ جاءت المادت بشأن مف
 الدولة  يموظففي  ال یتسنى إنجازھا أو تنفیذھا داخل الدولة وحصرھا بدراسات وبحوث علمیة أو فنیة

  .من درجات  مما في مستواھ أو دكتوراهالوالماجستیر  تيدرجموفدي في و

فیما ) 6-5(ن االتي حددتھا المادت و، أما بخصوص الجھة المسئولة عن تنظیم اإلیفاد   
إعداد التقاریر   واختصاصاتھا  التي من أھم مھامھا ، والمقامة بأمانة التعلیم"باللجنة العلیا لإلیفاد"یسمى

من حیث أعدادھم وأعداد من أنھوا دراستھم وأعداد من فصلوا بسبب فشلھم أو لغیر (السنویة للموفدین 
الھیكل ) 2-1(ویوضح الشكل  ، المالیة لھموالمعاملة مقترح إیفادھم  الوتحدید ) ذلك من األسباب 

  .  وأعضائھا التنظیمي لھذه اللجنة

فیما  ، من ھذه الالئحة   ) 9 -8(حددتھ المادتان   ي ت والأما فیما یخص الجھاز التنفیذي لإلیفاد    
شروط الوالتي من أھم مھامھا واختصاصاتھا التأكد من  ، باإلدارة العامة للعالقات الثقافیة "یسمى

ھم  بوإعداد الملفات اإلحصائیة الخاصة     ، واالتصال بالملحقین الثقافیین   فرھا في الموفدین واجب توال

                                                             
: اللجنـــة الشعبیـــة العامــة، بشــأن الئحـــة البعثـــات الدراسیـــة الصــــادر في  رارـقالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة،  -1

  .، قرار مطبوع باإلدارة العامة للبعثات الدراسیة، طرابلس 28/10/1979
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ألمانات والمؤسسات العامة    ا لمقدمة من  خطط ا الدراسة  كذلك  و، تخصصاتھم والجھات التابعین لھاو
  . بشأن إیفاد موظفیھا

  : اآلتي ھذه الالئحة في من) 10(التي حددتھا المادة فرھا في الموفد اوبخصوص الشروط الواجب تو

  . بھا  وإقامتھ، تمتع الموفد بجنسیة الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة -
  .وتبشیره بھا ) ثورة سبتمبر(التزامھ وإیمانھ  بمبادئ وأفكار ثورة الفاتح  -
 . حسن سیرتھ وسلوكھ  -
 . لیاقتھ الصحیة وعدم زواجھ بغیر العربیة -
 .على األقل"جید"وبتقدیر عام، المؤھالت العلمیة التي تؤھلھ لإلیفادتحصلھ على أحد  -
 . عدم إعادتھ للدراسة في أي سنة من سنوات الدراسة الجامعیة -
 . حكم تأدیبي ضده طیلة مدة عملھأي ر وصد عدم -
 .ال تقل درجة كفاءتھ في الخدمة عن تقدیر جید جدًا  -
) 5(قضاء مدة  و، أوصت بترشیحھ للماجستیرثالث سنوات في خدمة الجھة التي ) 3(قضاء مدة  -

في ویجوز االستثناء دكتوراه، خمس سنوات في خدمة الجھة التي أوصت أو ستوصي بترشیحھ لل
 . بقرار من لجنة لإلیفاد ذلك 

وخمسة ) 45(عن و، ن عامًا عند ترشیحھ لدرجة الماجستیریخمسة وثالث) 35(ال یزید عمره عن  -
 .  دكتوراهلدرجة الن عامًا عند ترشیحھ یوأربع

 .إیفاده في بعثة دراسیة سابقة عدمو، دورة اللغةل هازیجتا -
 

فقد تم تحدید مدة اإلیفاد بالنسبة       )21–13–11(المواد   والتي حددتھا ، أما بشان المدة الدراسیة
موفدي  مدة اإلیفاد بالنسبة ل   تحدید  و، شھراً ) 30(ن یبثالث ت الموفدي الماجستیر أو ما یعادلھ من درج  

 دكتوراهل موفدي امدة اإلیفاد بالنسبة لتحدید و، شھرًا) 40(ن یأربعدكتوراه أما ما یعادلھا من درجات بال
أشھر  ) 6(على أن یمدد للماجستیر بستة  ، شھرًا) 60(ن ی، بست)لیسانس –بكالوریوس (ما بعد الجامعة 

في حالة عدم اإلنھاء ، شھرًا) 12(ما بعد الجامعة باثني عشر دكتوراه لل، وأشھر) 8(ثمانیة دكتوراه بولل
حصول على   الخمسة عشر یومًا من   بأقل من ببلد الدراسة یكون االلتحاق على أن ، في الوقت المحددة
 .القبول األكادیمي

فلم   ،من ھذه  الالئحة   ) 25 – 20 – 19(أما فیما یخص المعاملة المالیة والتي حددتھا المواد  
وجعلت مھمة ھذا    وقیمة المنح العلمیة    المالیة بیانات محددة بشأن قیمة المكافآت تظھر ھذه المواد أي 

لراتب بالداخل   لصرف  القیمة  أظھرت  و، التحدید من ضمن اختصاصات أمانة التعلیم ولجنة اإلیفاد     
األساسي وبعض المصاریف األخرى  خمسون بالمائة من قیمة الراتب %) 50(قیمتھ  والذي حددتھ بما

 .)لسفر والعالجكتذاكر ا(
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  ) 2-1(الشكل رقم 

  **1979الھیكل التنظیمي للجنة لإلیفاد للعام  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 :على الشكل من إعداد الباحث واعتماداًَ : المصدر* *

 .مصدر سبق ذكره، 1979اللجنة الشعبية العامة بشأن الئحة البعثات الدراسية الصادرة في قرار الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، –

  

                    كاتب عام أمانة  
 "عضوًا"التخطیط    

 

  

                    كاتب عام أمانة  
 "عضوًا"الخارجیة    

 

  

كاتب عام أمانة التعلیم  
عضوًا ونائبًا "

 "  للرئیس

 

  

مدیر مكتب شئون 
التعلیم العالي بأمانة 

التعلیم                
 "عضوًا"

  

  

كاتب عام أمانة  
الخدمة العامة 

 "عضوًا"

 

  

مدیر عام اإلدارة العامة 
للعالقات الثقافیة بأمانة 

عضوًا ومقررًا "التعلیم 
 "للجنة

 

 أمانة التعلیم

 اللجنة العلیا لإلیفاد

  

أمین اللجنة الشعبیة العامة 
 "  رئیسًا"للتعلیم 
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  : 1999 – 1984اللوائح المنظمة لإلیفاد خالل الفترة  -ب 
 األلفیة الثانیة وبالتحدید حتى    ایة  في تنظیم اإلیفاد حتى نھ   1979ئحة استمرت الدولة بالعمل بال

، )1()اللیبیة  بالجامعات  العلیا  الدراسات وأھداف برامج بتحدید والخاص( ،"963" القرار صدور
جازتھ المؤسسات  إوالخاص بتنظیم التعلیم العالي وإمكانیة   (، 1992لسنة  "1"والقانون رقم

 الئحتھااللجنة الشعبیة العامة    لتصدر بذلك  ، )2()دكتوراهالتعلیمیة العلیا لدرجتي الماجستیر وال     
وباالطالع  .للدراسة بالخارجبتنظیم اإلیفاد  ة، والخاص)3(1992للعام ) 758(رقم التنفیذیة الثانیة 
، مع   1979بالتحدید المواد المحدد دراستھا، تبینا أنھا نفس مواد الئحة      و ه الالئحةعلى مواد ھذ

، فقد تقرر اإلشارة للمواد التي تم التعدیل فیھا     تكرار واإلعادةتفادیًا للو(، وجود بعض التعدیالت
  ) .1979الئحة  ما شرعتھمع ثبات المواد التي لم یعدل فیھا على حالة السابقة وفقًا ل

خصوص التعدیل الذي طرأ على البكانت و ه الالئحةھا ھذتفمن التعدیالت التي استحدث
من ھذه )6-4(ن االذي حددتھ المادتصاصاتھا اختتبعیة لجنة اإلیفاد وعلى أحد مھامھا و

 لألمانة"ھاؤوالتي تم إلغا" التعلیم"نقل تبعیة لجنة اإلیفاد من أمانةوالذي بموجبھ تم ،الالئحة
والتي ما ھي إال نتاج لدمج ، )أمانة التعلیم والشباب والبحث العلمي والتكوین المھني("الجدیدة

أمانة التكوین  –أمانة الشباب والریاضة الجماھیریة  –العام وأمانة التعلیم  –أمانة البحث العلمي 
الخاصة تعدیل مھمة عرض التقاریر أیضًا التعدیل ھذا  تم بموجبو ھذا، )والتدریب المھني

ثم اللجنة الشعبیة العامة ومن على األمانة الجدیدة أوًال، التقاریر بحیث تعرض وذلك ، بالموفدین
التي نصت على أن تبعیة ، 1979من الئحة ) 5-4(المادتین أحكام ورد بیلغي ما طبعًا ثانیًا، وھذا 
اللجنة الشعبیة لصالح حقیقة عرض التقاریر و،"أمانة التعلیم"لصالح) لجنة اإلیفاد(ھذه اللجنة 
  .العامة فقط 

  التعدیل الذي طرأ ، أیضًا وكانت بالخصوص الئحةال هھا ھذتومن التعدیالت التي استحدث
نقل في ) 18(الذي حددتھ المادة ) اإلدارة العامة للعالقات الثقافیة(على الجھاز التنفیذي لإلیفاد 

مع ثبات المھام واالختصاصات التي "تبعیة ھذا الجھاز من أمانة التعلیم لصالح  األمانة الجدیدة
  .1979أسندت إلیھ في الئحة 

  من ھذا القرار ) 10(ددتھا المادة بخصوص الشروط الواجب توفرھا في الموفد والتي حأما 
سوى السماح للمتزوجین بغیر العربیة من اإلیفاد وإعطاء األولویة في ، عدیلتفلم یطرأ علیھا أي 

أحكام یلغي ما وردة بطبعًا وھذا  ،إتمام الوضع العسكري وضرورة اإلیفاد لذوي التقادیر العالیة 

                                                             
معات اجببشأن الئحة الدراسات العلیا ) 963(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة،    -1

 .، طرابلس1991العامة للتعلیم العالي لسنة ، قرار مطبوع بأمانة اللجنة الشعبیة الجماھیریة
، بشأن تنظیم التعلیم    1992لسنة  ) 1(مؤتمر الشعب العام، قانون رقم      الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي،       -2

  . ، مصدر سبق ذكرهالعالي صادر في سرت
، والخاص بالئحة   1992، لسنة  )758(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم      الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي،     -3

  .  قرار مطبوع بإدارة البعثات الدراسیة، طرابلس إیفاد البعثات الدراسیة، 
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 ء األولویة في اإلیفاد لذوي الدخل المحدود،والتي نصت على إعطا 1979من الئحة ) 10(المادة 
  .العسكري الوضع ب المطالبة وعدم اإلیفاد، من اتالعربی من لمتزوجینا لغیر السماح موعد

- 21(في المواد 1979التي سبق وأن حددتھا الئحة ، أما بخصوص المدة الدراسیة للموفد
ونقل ، في سداد النفقات جھة اإلیفادتأخر (سوى عدم احتساب ، فلم یطرأ علیھا أي تغییر) 13-11

  ، من ضمن مدة الدراسة) تھواستدعائھ من قبل دول،الموفد من دولة إلى أخرى
وتعدیل مدة االلتحاق ببلد الدراسة ، إلغاء بند إیقاف صرف الرواتب بالداخل عند التمدیدسوى و
 1979من الئحة ) 13(وھذا یلغي ما وردة بالمادة ، بسنة من تاریخ صدور القرار تھحددي ذلا

وإیقاف صرف ، التي نصت على ضرورة االلتحاق ببلد الدراسة بأقل من خمسة عشر یومًا
  .الراتب بالداخل عند التمدید

المواد المتعلقة بتحدید ، ومن أھم المواد التي تم االستحداث والتعدیل فیھا بالخصوص
) 19(األولى حیث جاءت المادة ، لتحدید ذلك) 20-19(ن افقد جاءت المادت، المعاملة المالیة

التعدیالت تحدیدھا وإنما حددتھا الئحة  1979الئحة  حددھاالتي لم تولتعدیل قیمة المكافآت 
  .)1( المكافآت ھذهقیمة ) 1-1(ویوضح الجدول ، 1980الصادرة في عام 

 هھذ اھتي حددتال) 2- 1(الجدول قیمة المكافآت الموجودة بب، قیمة ھذه المكافآتوبمقارنة 
فمثًال انخفاض ، ھناك اختالف في مستوى ترتیب الساحات وفي كیفیة توزیعھاأن ، نجد الئحةال

الساحات  تدمجأ ھببسبالذي االنخفاض ستة، ى لإ مستوى الساحات الدراسیة من سبعة مستویات
یات ویتضح ھذا في المستوالیابانیة، واألمریكیة تین عدا الساحاألجنبیة  ساحاتالعربیة مع ال

في قیمة المكافآت الشھریة  ًاارتفاعك ھناأن نجد  كما، )الخامسوالثالث والرابع (ة اآلتیالثالثة 
في قیمة  ًاارتفاعأیضًا نجد كما ، ھملمتزوجین المصحوبین بأطفاللو،بالنسبة للعزاب وللمتزوجین

كانت ثابتة في التي لعلمیة للتخصصین األدبي والعلمي المكافآت الخاصة ببدل الكتب واألدوات ا
 1979ع الئحة ما لم تستطوھذا .عدا المستوى األول ) 1-1(الجدول الخاصة بكافة المستویات 

  .وتوضیحھ تحدیده

جزء من استمرار صرف  فقد شرعت للموفد حق، )20(أما المادة الثانیة من ھذا القرار 
ألساسي، على أن تتحمل الراتب اقیمة من %)  25(راتبھ داخل الجماھیریة الذي حددتھ بما قیمتھ 

التي  1979من الئحة ) 20(یلغي ما ورد بالمادة طبعًا وھذا ، األمانة الجدیدة كافة المصاریف
وتحمل أمانة التعلیم كافة الراتب األساسي قیمة من %) 50(قیمة ما  نصت على صرف

  .  المصاریف

   

                                                             
 .439-437 .ص ص،1980، 9العدد ، الجریدة الرسمیة، أمانة العدل،الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة،    -1
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  )   1- 1(جدول رقم ال

  الكتب واألدوات العلمیةالمكافأة الشھریة وبدل والساحات الدراسیة 

  1980لموفدي الدراسة العلیا بالخارج خالل العام 

  

ات
وی
ست

الم
 

قیمة المكافأة  )الساحات ( الدول  
 الشھریة

 مكافأة بدل الكتب واألدوات العلمیة 

التخصصات 
 األدبیة

التخصصات 
 العلمیة

 339 169.500 130 ).بدون تحدید ( البلدان العربیة  أوًال

 ثانیًا
 -أسبانیا  -إیطالیا ( دول أوروبا الغربیة 

 .وباقي الدول) الیونان -البرتغال 
150- 170 169.500 282.500 

 ثالثًا
االتحاد ( دول أوروبا الشرقیة 

 .وباقي الدول) السوفییتي
140 169.500 282.500 

 رابعًا
وباقي ) الیابان -تركیا ( الدول األسیویة 

 .الدول األسیویة 
120 -190 169.500 282.500 

 خامسًا
 –أوغندا  –نیجیریا (الدول األفریقیة 

 .وباقي الدول األفریقیة ) رواندا
120 169.500 282.500 

 سادسًا
الوالیات المتحدة األمریكیة (األمریكتین 

 .باقي الدول األمریكیةو )كندا -
170-180 169.500 282.500 

 282.500 169.500 170 استرالیا سابعًا

  :الجدول من تصمیم الباحث واعتمادًا على : المصدر*
 .، مصدر سبق ذكره 1980، 9العدد الجریدة الرسمیة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة، أمانة العدل،   -
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  ) 2-1(رقم جدول  ال

  الساحات الدراسیة  والمكافأة الشھریة وبدل الكتب واألدوات  العلمیة

  1992الدراسة العلیا بالخارج  خالل العام لموفدي 
  

ات
وی
ست

الم
 

 )الساحات( الدول

مكافأة بدل الكتب  المكافأة الشھریة
 واألدوات  العلمیة

 المتزوج األعزب
المتزوج 

المصحوب 
 بطفل فما فوق

التخصصات 
 األدبیة

التخصصات 
 العلمیة

 450-400 350-300 550 -450 400 340 لم ترد أي دول أوًال

 450-400 350-300 600-550 450 385 لم ترد أي دول ثانیًا

 ثالثًا

بعض الدول العربیة إضافة 
 -إلى الباكستان ـ الھند 

تشیكوسلوفاكیا ـ رومانیا ـ 
بلغاریا ـ بولندا ـ مالطا ـ 

قبرص ـ تركیا ـ البرتغال ـ 
 الفلبین ـ المكسیك ـ ألبانیا

 450-400 350-300 650ـ  550 500 430

 رابعًا

اإلمارات  - لبنان ـ عمان 
العربیة المتحدة ـ كوریا 

الشمالیة ـ الصین ـ المجر ـ 
أسبانیا ـ أسترالیا ـ مالیزیا ـ 
فنلندا ـ أوكرانیا ـ مقدونیا ـ 

 .البوسنة

470 550 600-700 300-350 400-450 

 خامسًا

السعودیة ـ الیمن ـ الكویت ـ 
البحرین ـ قطر ـ فرنسا ـ 

الجنوبیة ـ فنزویال ـ كوریا 
إیطالیا ـ بلجیكا ـ فرنسا ـ 

بریطانیا ـ ألمانیا ـ سویسرا ـ 
تشاد ـ النیجر ـ غامبیا ـ 

الصومال ـ إیران ـ نیجیریا ـ 
 .الخ ... ساحل العاج 

520 600 650-750 300-350 400-450 

ـ  األمریكیة الوالیات المتحدة سادسًا
 450-400 350-300 800-700 650 570 الیابان

:                                                                                                                            من تصمیم الباحث واعتمادًا على الجدول : المصدر*
.                                                                                                                            ـدرسبق ذكرهمص، 1992لسنة ) 758( العامـــة رقـــمعبیة قرار اللجنة الش، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -
ني من الجدول یخص المھمـات والـدورات العلمیـــــة القصیــرة، عدم تحدید الساحات في المستوى األول والمستوى الثا :مالحظة.

 .الساحات والدول غیر المحددة بالجدول: ویخص
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الخاص بإعادة تنظیم أمانة التعلیم (و "27"تحدید بعد صدور القراربالو، ومع مرور عام

العامة لشئون  اإلدارة"والشباب والبحث العلمي والتكوین المھني وإداراتھا وتحدیدًا اإلدارتین

والخاصة بشئون الجامعات والمعیدین وأعضاء ھیئة التدریس " الجامعات والمعاھد العلیا

والمختصة بشئون إیفاد البعثات " واإلدارة العامة للعالقات الثقافیة والتعاون الفني"الموفدین،

  ة الثالثةا التنفیذیھالئحت، أصدرت اللجنة الشعبیة العامة )1()الدراسیة والدورات التدریبیة للخارج

 ،ئحةاللمواد ھذه ا تھبتنظیم اإلیفاد، ومن خالل دراس ة، والخاص)2( 1993للعام ) 588(رقم 

، مع وجود بعض التعدیالت 1992المواد المحدد دراستھا تبین أنھا نفس مواد الئحة وبالتحدید 

  .ذه المواد المقارن المتبع في دراسة ھ منھجالتي سیتم اإلشارة إلیھا تماشیًا مع ال

وكانت بالخصوص التعدیل الذي جاء بالمادة  ه الالئحةھا ھذتفمن التعدیالت التي استحدث

تقاریر الذي ینص على أن تعرض اللجنة اإلیفاد، واختصاصات والخاص بأحد مھام ، )6(

   عتبر الغیًایطبعًا دون سواھا من اللجان، وھذا  الموفدین على اللجنة الشعبیة العامةالخاصة ب

، التي نصت على عرض تلك التقاریر على األمانة الجدیدة 1992من الئحة ) 6(لما ورد بالمادة 

  .اللجنة الشعبیة العامة ثانیًا من ثم أوًال و

لم یطرأ ف، ه الالئحةمن ھذ) 8(بخصوص الجھاز التنفیذي لإلیفاد الذي حددتھ المادة أما 

اإلدارة العامة  " سمي لھذا الجھاز لیصبح باسمالمسمى الرالخاص بتعدیل ال علیھا أي تعدیل سواء

المھام كافة  بقاء مع".الثقافیة للعالقات العامة" اإلدارة عن بدًال ،"الفني والتعاون للعالقات الثقافیة

  . 1992ھ في الئحة بة اطواالختصاصات التي كانت من

ه من ھذ) 10(فیما یخص الشروط الواجب توافرھا في الموفد التي حددتھا المادة و

الماجستیر من اإلیفاد درجة ، فلیم یطرأ علیھا أي تغییر سوى السماح للحاصلین على الالئحة

یلغي ما ورد طبعًا ؛ وھذا الدرجة األولى سنتین من تحصلھم على مرور بعد  دكتوراهللدرجة ا

بعد إال   دكتوراهلدرجة الالتي نصت على أنھ ال یجوز اإلیفاد  1992من الئحة ) 10(بالمادة 

  .مرور خمس سنوات من اإلیفاد للماجستیر 

التیتم و، ه الالئحةمن ھذ) 26–20(ن االمادت، التي حددتھا أما بخصوص المعاملة المالیة

  -:)3-1(الجدول في  ھاحیضتو

                                                             
  ، 1993، 5العدد الجریدة الرسمیة، ، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام، العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظميالجماھیریة  -1

  . 258- 252 .ص ص
، 1993، 20العدد  الجریدة الرسمیة، ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام -2

  .755- 734 .ص ص
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  )3- 1(الجدول رقم 

  الساحات الدراسیة  والمكافأة الشھریة وبدل الكتب واألدوات العلمیة

  1993بالخارج خالل العام لموفدي الدراسة العلیا 
  

ات
وی
ست

الم
  

 )الساحات(الدول 

 المكافأة الشھریة
مكافأة بدل الكتب واألدوات  

 العلمیة 

 المتزوج األعزب

المتزوج 
المصحوب 
بطفل فما 
 فوق

التخصصات 
 األدبیة 

التخصصات 
 العلمیة 

 أوًال
تونس ـ المغرب ـ الجزائر ـ 
سوریا ـ العراقـ األردن ـ 

 الفلبین ـ الھند ـ مصرتركیا ـ 
270 320 360 – 380 300-350 400-450 

 ثانیًا

لبنان ـ كوریا الشمالیة ـ 
الصین ـ المجر ـ مالیزیا ـ 
روسیا ـ أوكرانیا ـ بولندا ـ 
مالطا ـ رومانیا ـ البوسنة 

والھرسك ـ كمبودیا ـ فیتنام  ـ 
یوغسالفیا الجدیدة ـ كرواتیا ـ 

 ألبانیا

300 350 390-410 300-350 400-450 

 ثالثًا

السعودیة ـ الكویت ـ قطر ـ 
اإلمارات العربیة المتحدة ـ 

الیمن ـ عمان ـ إیران ـ 
السودان ـ الیونان ـ قبرص ـ 

البرتغال ـ كینیا ـ غانا ـ 
نیجیریا ـ المكسیك ـ كولومبیا 

 .ـ كوبا ـ السنغال 

330 380 420 – 440 300-350 400-450 

 رابعًا

ـ األمریكیة الوالیات المتحدة 
الیابان ـ فرنسا ـ بریطانیا ـ 
أسترالیا ـ كندا ـ السوید ـ 
ألمانیا ـ فنلندا ـ النمسا ـ 

إیطالیا ـ أسبانیا ـ سویسرا ـ 
األرجنتین ـ أیرلندة ـ بلجیكا ـ 

 .كوریا الجنوبیة 

360 410 450 - 470 300-350 400-450 

:                                                                                                                           على الجدول من تصمیم الباحث واعتمادًا : المصدر*
، 1993، 20دد ــالعالجریدة الرسمیة ، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -

  .مصدر سبق ذكره
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في مستوى تقسیم     ًانجد ھناك اختالف، )2-1(بالجدول ، )3-1(وبمقارنة الجدول السابق            

الساحات وفي مستوى توزیعھا ،فمثًال انخفض مستوى الساحات الدراسیة من ستة مستویات 

الساحة األمریكیة والساحة الیابانیة من ضمن ساحات المستوى          أصبحتسببھ بالذي و، ألربعة

من ضمن ساحات مستقلة و) 2-1(في الجدول بینما كانت ة ساحات األوروبیالمن ضمن و، الرابع

قیمة المكافأة الشھریة بالنسبة للعزاب وللمتزوجین في ًا انخفاضكما نجد ، المستوى السادس 

فمثًال كانت قیمة  المكافأة الشھریة للمتزوج في الساحة      .ھمالمصحوبین بأطفال وللمتزوجین 

دوالر وقیمة المكافأة الشھریة للمتزوج في الساحة الفرنسیة   600) 2-1(الفرنسیة حسب الجدول 

بین  دفاق ًاوالرد190ما قیمتھ دوالر یعني ھنالك حوالي  410) 3-1(حسب ما جاء بالجدول 

  .الجدولین

اإلشارة إلى أي تعدیل بشأن ئحتین المتتالیتین إال أنھ لم  یتم صدور ھاتین الالمن رغم وبال

وبالتحدید   1986العام  منذ   الذي لم یعاد تشكیلھالھیكل ، وأعضائھاالھیكل التنظیمي للجنة اإلیفاد 

بالھیكل الصادر ، وبمقارنة ھذا الھیكل، )1()3-1(الذي یوضحھ الشكل ، )336(صدور القرار منذ 

والذي یوضحھ الشكل     1993لعام  ل) 614(رقم  العامة والمسجل تحت قرار    عن اللجنة الشعبیة

)1-4()2(.  

من  اللجنة  ارتفع عدد األعضاء    فلقد، وفي صفاتھمد أعضاء اللجنة اعدأفي  ًانجد ارتفاع

وعضو  ، من اللجنة الشعبیة العامة للصحة  عضو عن كل ةإضافبوذلك ،سبعة أعضاءى لإخمسة 

  .العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي عن للجنة الشعبیة 

  

  

                                                             
 .1986، 17، الجریدة الرسمیة، العدد أمانة العدلالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة،  -1
، 1993، 23الجریدة الرسمیة ، العدد الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام،  -2

  . 833- 832. ص ص
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  ) 3-1(الشكل رقم 

  * 1986الھیكل التنظیمي للجنة اإلیفاد للعام 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 -: من تصمیم الباحث اعتمادًا علىالشكل : المصدر*  

 . ، مصدر سبق ذكره17، العدد الجریدة الرسمیة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة، أمانة العدل   

 أمانة التعلیم والبحث العلمي

 اللجنة العلیا لإلیفاد

  

مندوب عن اللجنة 
الشعبیة العامة 

  "عضوًا"للتخطیط

 

  

الدراسات مدیر مكتب 
  "عضوًا"الجامعیة والعلیا

 

مدیر مكتب البحث 
  "عضوًا"ي  ــــالعلم

 

  

مدیر مكتب العالقات 
  "عضوًا ومقررًا"الثقافیة 

  

  أمین اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم 
  "رئیسًا"والبحث العلمي
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  ) 4-1(لشكل رقم ا

  *1993للعام الھیكل التنظیمي للجنة اإلیفاد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  : علىالشكل من تصمیم الباحث واعتمادًا : المصدر*
 .، مصدر سبق ذكره1993، 23العدد ، الجریدة الرسمیة، الشعبیة العامة  للعدل واألمن العامالعربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،  اللجنة الجماھیریة   -

  

الكاتب العام للجنة 
الشعبیة العامة للتعلیم 

والبحث  العلمي والتكوین 
عضوًا ونائبًا "المھني 

 "للرئیس

  

أمین الجنة إدارة الھیئة 
العامة للقوى 

 "عضوًا"العاملة

  

الكاتب العام  ألمانة   
اللجنة الشعبیة العامة 

 للتخطیط والتجارة
 "عضوًا"والمالیة 

 

  

العام  ألمانة   الكاتب 
اللجنة الشعبیة العامة 

للصحة والضمان 
 "عضوًا"االجتماعي

 

  

الكاتب العام  ألمانة   
اللجنة الشعبیة العامة 

لالتصال الخارجي 
والتعاون الدولي 

 "عضوًا"

مدیر اإلدارة العامة للعالقات 
الثقافیة والتعاون الفني 
بأمانة    اللجنة الشعبیة 
العامة للتعلیم  والبحث  
العلمي والتكوین المھني 

 "عضوًا ومقررًا للجنة"

 اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والشباب والبحث العلمي والتكوین المھني

 اللجنة العلیا لإلیفاد

أمین اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم 
والبحث العلمي والتكوین   والشباب

 "رئیسًا"المھني
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  -: 2008 - 2000اللوائح المنظمة لإلیفاد خالل الفترة  -ج 

في تنظیم اإلیفاد حتى بدایة األلفیة الثالثة   1993بالئحة العمل ب إدارة البعثاتت ستمرا

والخاص بإعادة تنظیم الھیاكل التنظیمیة     "(207"القرارمن   كلوبالتحدید حتى صدور   

إعادة تنظیم برامج الدراسات    ب خاصةالووتوصیات المركز الوطني لتخطیط التعلیم ، )1()للجامعات

) 97(رقم  الرابعة   ةالتنفیذی  الئحتھا اللجنة الشعبیة العامة   لتصدر بذلك ، )2(العلیا بالداخل والخارج

ختلف عن الئحة    تي لم ت، الللدراسة بالخارج  اإلیفادبرامج بتنظیم  ة، والخاص)3(2004للعام 

 تطبیق المنھج  على   حفاظاً ، ال بوجود بعض التعدیالت واإلضافات التي سیتم اإلشارة إلیھا  1993

  .المقارن

ه من ھذ )4-1(ن یت بالمادتي جاءتال تالتعدیال، الالئحةھذه  ھاتالتعدیالت التي استحدثفمن 

لجنة اإلیفاد  ل"اللجنة العلیا لإلیفاد"منالرسمي للجنة اإلیفاد  ىالمسم استبدال اي بموجبھت، والالالئحة

یھا في الئحة    التي أسندتھ إل واالختصاصات ، والتي تقوم بنفس المھام "للدراسة بالداخل أو الخارج

مھمة تحدید    وأیضاً إعداد الخطط اإلستراتیجیة،    مھمة  مھمة إعداد الموازنة و   ةضافإمع ، 1993

على أن تتولى إدارة الدراسات العلیا المقامة بالمركز الوطني لتخطیط ، بالخارجالدراسیة الجامعات 

  .التعلیم مھمة ھذا التنفیذ

التعدیل الذي جاءت بھ ، وكانت بالخصوص ه الالئحةھا ھذتالتي أضافتعدیالت ومن ال

، عن طریق الجامعاتتتم  لإلیفاد رشحتإجراءات العلى أن لتان تؤكدان وال )10-9(ن االمادت

  : باآلتيوالتي تقوم ) 4-1(وتحدیدًا الجامعات المبینة بالجدول 

  . استالم قوائم المرشحین الواردة من أي جامعة أو جھة  عامة واقعة في نطاق تلك الجامعات -1

  .التأكد من الشروط الواجب توفرھا في المرشحین  -2

 .للمركز الوطني للتخطیط التعلیم  ھمإحالة ملفاتإتمام إجراءات المرشحین و -3

  المھام   ھذه نص على أن  ت  التي ، 1993من الئحة   ) 6(المادة  ب وأوردةیلغي ما  طبعًا وھذا 

 .وال یحق ألي جھة التدخل فیھا  من اختصاص لجنة اإلیفاد

   

                                                             
، نشرت بأمر من الشئون  مدونة اإلجراءاتأمانة مؤتمر الشعب العام، الجماھیریة العربیة اللیبیة  الشعبیة االشتراكیة العظمى،  -1

 .157-116. ، ص ص2002، لسنة 2القانونیة، وحقوق اإلنسان، العدد
بشأن المركز الوطني     2004لسنة  ) 37(اللجنة الشعبیة العامة رقم     قرار , الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى  -2

 .قرار مطبوع بمركز التوثیق والمعلومات، بنغازيالتخطیط التعلیم،
بشأن الئحة اإلیفاد  2004لسنة ) 97(العامة رقم قرار اللجنة الشعبیة الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -3

 .، قرار مطبوعة بإدارة الدراسات العلیا والتدریب مكتب البعثات بجامعة قاریونس ،بنغازي للدراسة بالداخل أو الخارج
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  )4- 1(رقم جدول ال

  المسئولة عن تلقي إجراءات الترشیح الواردة  اتالجامع

  اتمن كل شعبیة أو جامعة أو جھة عامة واقعة في نطاق تلك الجامع 

  

  

 الجامعات

  

 الشعبیات التابعة لتلك الجامعات

 قاریونس

  

شعبیة الحزام األخضر ـ شعبیة  -شعبیة المرج -شعبیة بنغازي

 .منطقة مرادة  -شعبیة الكفرة -الواحات

 عمر المختار

  

منطقة  -شعبیة البطنان - شعبیة درنة -شعبیة القبة -شعبیة البیضاء

 الجغبوب

 التحدي
  

 .شعبیة اجدابیا -شعبیة مصراتة -شعبیة الكفرة -شعبیة سرت

 المرقب
  

 .شعبیة خالد بن الولید  -شعبیة ترھونة - شعبیة المرقب

 سبھا

  

 -شعبیة وادي الشاطئ -شعبیة مرزق -شعبیة وادي الحیاة -شعبیة سبھا

 . منطقة القطرون -شعبیة غات

 الفاتح

  

شعبیة  -األربعة النواحيشعبیة تاجوراء ـ شعبیة  -شعبیة طرابلس

 الجفرة

 بریلأالسابع من 

  

شعبیة - شعبیة النقاط الخمس -شعبیة صبراتة وصرمان-الزاویةشعبیة 

 شعبیة غدامس- شعبیة نالوت  - شعبیة یفرن -شعبیة غریان -مزدة

  :الجدول من تصمیم الباحث واعتمادًا على: المصدر*
، بشأن الئحة اإلیفاد 2004لسنة ) 97(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،       

 .، مصدر سبق ذكره الخارج أو للدراسة بالداخل
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من ھذا  ) 12(تي حددتھا المادة  أما بخصوص الشروط الواجب توافرھا في الموفد ال   

الشرط تعدیل سوى تعدیل الشرط الخاص بمعدل التقدیر و ، ریغیفلم یطرأ علیھا أي ت، الئحةال

، "جید جداً  "العلمیة أقل من   تقادیرھمد الموفدین الذین افتم إیبحیث ال یوذلك ، الخاص بمعدل العمر

عامًا بالنسبة   ) 35(ن یوفوق الخمسة وثالث  ، عامًا بالنسبة للماجستیر) 30(ن یوأعمارھم فوق الثالث

  بالجامعات معیدین  الأعضاء ھیئة التدریس و  من ن وھؤالء المرشح  أن یكون  ًةطیشر دكتوراه، لل 

التي نصت على أن أقل تقدیر   ، 1993من الئحة ) 10(یلغي ما ورد بالمادة طبعًا ھذا و. أو المعاھد

، وخمسة عامًا بالنسبة للماجستیر  ) 35(وأقل عمر لإلیفاد خمسة وثالثون    ، "جید"لإلیفاد

  . دكتوراهعامًا بالنسبة لل) 45(وأربعون

الذي جاء بالمادة    التعدیل  ، وكانت بالخصوص   الئحة ال هھا ھذ تومن التعدیالت التي أضاف

الذي بموجبھ أصبحت مدة الدراسة بالنسبة لموفدي الماجستیر ، والخاص بالمدة الدراسیة) 15(

مع ثبات مدة الدراسة بالنسبة      ، شھراً ) 36( دكتوراهومدة الدراسة بالنسبة لموفدین ال ، شھرًا) 24(

جمیع لأشھر ) 6(د بستة مدة التمدیعمیم تو، شھرًا) 60(ن یستببعد الجامعة  دكتوراهلموفدي ال

 1993الئحة  من أحكام   ) 12(بالمادة  وھذا یلغي ما ورد     .في حالة عدم اإلنھاء   الدرجات السابقة 

ومدة الدراسة   ، شھراً ) 30(لماجستیر  لموفدي درجة ا  والتي نصت على أن مدة الدراسة بالنسبة      

أشھر ومدة التمدید )  6(ر ومدة التمدید للماجستی، شھرًا) 40( دكتوراهللموفدي درجة ابالنسبة 

  .أشھر) 8( دكتوراهلل

) اإلدارة العامة للعالقات الثقافیة والتعاون الفني(أما بخصوص الجھاز التنفیذي لإلیفاد 

  تبعیة ھذا الجھاز    فقد تم نقل  ، الئحةمن ھذه ال ) 21-20(ن االمادت بخصوصھاجاءت  والذي

 1993من الئحة   ) 8(وھذا یلغي ما ورد بالمادة     ، "دارة الدراسات العلیا إل" "األمانة الجدیدة"من 

باللجنة فیما بعد والتي تم استبدالھا ، صالح األمانة الجدیدةمن والتي نصت على أن تبعیة ھذا الجھاز 

  .الشعبیة العامة للتعلیم العالي 

التعدیل الذي جاء بالمادة     ، وكانت بخصوص   الئحة ال هھا ھذ تومن التعدیالت التي استحدث

الذي بموجبھ أصبحت إدارة الدراسات العلیا ھي الجھة و، المعاملة المالیةتحدید الخاص بو) 8(

، قیمة تلك المعامالت  ) 5-1(الدراسیة، ویوضح الجدول  كافة المصاریفتحمل والمسئولة عن دفع 

، والتي نصت على أن األمانة الجدیدة ھي   1993من الئحة ) 26-20( تینوھذا یلغي ما ورد بالماد

  .المصاریفكافة تحمل عن  ةالمسئول ةالجھ
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  ) 5- 1( رقم جدولال

  بدل الكتب واألدوات والساحات الدراسیة والمكافأة الشھریة 

  2004لدراسة العلیا بالخارج خالل العام االعلمیة لموفدي 
  

ات
وی
ست

الم
 

 )الساحات( الدول
مكافأة بدل الكتب واألدوات   المكافأة الشھریة

 العلمیة

 المتزوج األعزب
 المتزوج

والمصحوب 
 بطفل فما فوق

التخصصات 
 األدبیة

التخصصات 
 العلمیة

 أوًال

-االردن- سوریا- مصر-تونس

-المغرب-العراق- الجزائر

-رومانیا-باكستان-الھند

 -مالطا  -بولندا -بلغاري

 تركیا-قبرص

270 320 360-380 300-350 400-450 

 ثانیًا

اإلمارات العربیة -عمان-لبنان

 -المجر-الصین-المتحدة

-مالیزیا-سترالیاأ -سبانیاأ

 فینا-روسیا االتحادیة

300 350 390-410 300-350 400-450 

 ثالثًا

-الكویت-الیمن-السعودیة

 -السودان-قطر-البحرین

جزر -الصومال-موریتانیا

 یطالیاإ-غانا-القمر

330 380 420-440 300-350 400-450 

-األمریكیةالوالیات المتحدة  رابعًا
 الیابان- كندا

360 410 450-470 300-350 400-450 

:                                                                                                                  الجدول من تصمیم الباحث واعتمادًا على: المصدر *
  . ، مصدر سبق ذكره 2004لسنة )  97( قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم . الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى   -.
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خر  ھو اآل الخاص  ) 3-1(ومقارنتھ بجدول   ، )5-1(ومن خالل مالحظتنا للجدول السابق  

ساحات  في مستوى تصنیف ال    ًااختالف ھناك  أن نجد ، 1993المعامالت المالیة لالئحة قیمة بتحدید 

 اتالساح من انفردت كل قد لف، خاصًة في المستوى الرابع للجدولین   وفي مستوى توزیعھا و 

بینما كانت في الجدول ،من الساحات ھو المستوى الرابعمستوى واحد بالیابانیة واألمریكیة والكندیة 

دمج الساحات   ظ أیضًا في ھذا الجدول    ونالح، األخرىبیة واألورمدمجة مع بقیة الساحات ) 1-3(

ویتضح ھذا  مع بعضھا البعض، األسیویة وكذلك األفریقیة الساحات بیة وواألورالساحات والعربیة 

 تشریعات   حالھا السابق وفق   على  ثبات قیمة المكافآت المالیة      مع ، األولى المستویات الثالثة  في 

  .1993الئحة 

بشأن ) األول ) (111(والقرار ، )11(ور القرار رقم تحدید بعد صدبالو، وبعد حوالي العام

تكوین اللجنة الشعبیة العامة  للتعلیم    ) الثاني(و، استحداث أمانة اللجنة الشعبیة  العامة للتعلیم العالي

 )2(2005لسنة ) 43(رقم الخاصة  ةالتنفیذی الئحتھاأصدرت اللجنة الشعبیة العامة  ، )1(وأمانتھا

إال بوجود بعض   ، 2004ختلف عن الئحة    تي لم  ت ، و الللدراسة بالخارج بتنظیم اإلیفاد  ةوالخاص

  .التعدیالت واإلضافات 

التعدیل الذي جاء بالمادة     ، وكانت بالخصوص   ه الالئحةھا ھذتفمن التعدیالت التي استحدث

لجنة  "صبح باسم   لت" للجنة اإلیفاد  "الذي بموجبھ تم تعدیل المسماة الرسمي   ،من ھذه الالئحة ) 4(

، والمشكلة من أمناء "لجنة اإلیفاد للدراسة بالداخل أو الخارج"بدًال من، "اإلیفاد للدراسة العلیا

 بخصوص التعدیالت أیضًا إلغاء مھمة لجنة اإلیفاد       ھذه  تم بموجب   و اللجان الشعبیة للجامعات،  

  یلغي ما ورد بالمادتین طبعًا وھذا ، الموازنة لتصبح مھمة االقتراح فقطعداد إإعداد االستراتجیات و

مھمة تحدید   أیضًا  بل أعطتھا   ، م فقط امھالوالتي لم تعط لھذه اللجنة ھذه ، 2004من الئحة ) 1-4(

ھذا التعدیل نقل مھمة قبول إجراءات المرشحین من صالح          تم بموجب   كما ، جامعات بالخارجال

المقامة بأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ني لصالح إدارة البعثات الدراسیة والتعاون الف ،الجامعات

والتي نصت على أن مھمة قبول      ، 2004من الئحة   ) 9(یلغي ما ورد بالمادة   ًا طبع، وھذا العالي

  ) . 4-1(إجراءات المرشحین من صالح واختصاص الجامعات المبینة بالجدول 

 ه الالئحةمن ھذ) 9(لمادة فرھا في الموفد والتي حددتھا اابخصوص الشروط الواجب توأما 

ة مد تعدیل الشرط الخاص ب   سوى تعدیل الشرط الخاص بمعدل اإلیفاد و   ، فلم یطرأ علیھا أي تغییر

                                                             
الشعبیة العامة للتعلیم     بشأن استخدام أمانة اللجنة مؤتمر الشعب العام قرار، الشعبیة االشتراكیة العظمىاللیبیة الجماھیریة العربیة  -1

   .  ، طرابلسلتعلیم العاليلقرار مطبوع باللجنة الشعبیة العامة ،العالي وأماناتھا
. مصدر سبق ذكره، 2005لسنة) 43(یة العامة رقم قرار اللجنة الشعب الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،  -2
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بالنسبة لموفدي   المطلوب  ، لیصبح معدل اإلیفاد    الموفد  دیل الشرط الخاص أیضًا بعمر عتواإلیفاد 

 ًاجید"النسبة لموفدي العلوم التطبیقیةبالمطلوب ، ومعدل اإلیفاد %)"65(وبنسبة  ًاجید"العلوم الطبیة

 ")اإلنسانیة ( بالنسبة لموفدي العلوم االجتماعیةالمطلوب معدل اإلیفاد و، %)"70(فما فوق وبنسبة 

التي  ، 2004من الئحة ) 12(یلغي ما ورد بالمادة طبعًا وھذا  ،%)"75(جید جیدًا فما فوق وبنسبة 

  .ةودون أي نسبفي جمیع التخصصات فما فوق" جید جدًا"المطلوبمعدل اإلیفاد  نصت على أن

لمعیدین والموظفین من اإلیفاد بعد مباشرتھم للعمل لمدة اإلیفاد فقد تم السماح  بخصوصأما 

كما تم السماح للحاصلین على درجة الماجستیر وقضوا مدة سنة في خدمة الجھة التي أفادتھم ، تمامًا

) 35(أقل من بلماجستیر موفدي درجة ابالنسبة ل تحدید عمر الموفدتم ودكتوراه، لدرجة ایفاد لاإلمن 

من  %) 10(باستثناء  ، عاماً ) 40(أقل من   ب دكتوراهل درجة ا موفدي  بالنسبة ل  عمر الموفد و، عامًا

یلغي طبعًا وھذا  .عضاء ھیئة التدریس بقرار من اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم العاليأل السن المقررة

اإلیفاد لدرجة    للموفد من التي نصت على أنھ ال یحق  2004من الئحة ) 12(المادة أحكام ما ورد ب

 عمر  یزید  أالَّعلى لماجستیر،و ا لدرجةمن اإلیفاد على األقل إال بعد مرور ثالث سنوات  دكتوراهال

ن یث خمسة وثال عن  ه عمرأن ال یزید و، إلیفاد لدرجة الماجستیرعند اعامًا ) 30(ن یثالثعن  الموفد

  .دكتوراهعند اإلیفاد لدرجة العامًا ) 35(

وكانت بالخصوص التعدیل الخاص بالمدة   ه الالئحةھا ھذتومن التعدیالت التي استحدث

مدة اإلیفاد بالنسبة لموفدي الماجستیر      في أن  ، ه الالئحة من ھذ  ) 12(الدراسیة الذي حددتھ المادة 

على أن  ، شھراً ) 48( ثمانیة وأربعون   دكتوراهدي ال ومدة اإلیفاد بالنسبة لموف، شھرًا) 30( ثالثون

موفدي الدرجة   التمدید بالنسبة ل   سیتم و، أشھر ) 6(ستة   موفدي الدرجة األولى  التمدید بالنسبة ل یتم

ن یبست(مباشرة بعد الجامعة  دكتوراهلدرجة الوالتحدید اإلیفاد  ثبات مدة مع ، أشھر) 8(ثمانیة  الثانیة

، التي حددت مدة    2004الالئحة  من  ) 15(أحكام المادة   یلغي ما ورد ب  طبعًا  ؛ وھذا  )شھرًا) 60(

موفدي  اإلیفاد بالنسبة ل   ةشھرًا ومد ) 24( نیبأربعة وعشرلماجستیر موفدي درجة ااإلیفاد بالنسبة ل

على  ، في جمیع الدرجات   أشھر  ) 6(شھرًا ومدة التمدید بستة ) 36( نیبستة وثالث دكتوراهلدرجة ا

أمانة  وإنما یكون بقرار من      2004لجنة اإلیفاد كما  وردت بالالئحة     بقرار من  ذلك  یكونال أن 

  .اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم العالي

وكانت بالخصوص التعدیل الخاص بقیمة       أیضًا   ه الالئحةھا ھذتومن التعدیالت التي  استحدث      

، الجدول اذھوبمقارنة .)6-1(الجدول في ) 28-24-23(الذي حددتھ المواد   ، المعاملة المالیة 

ارتفع   وفي مستوى توزیعھا فلقد   في مستوى تصنیف الساحات  ًانجد ھناك اختالف، )5-1(بالجدول 

كما ارتفعت قیمة المكافأة المالیة وبدل الكتب  مستویات لخمسة، ةمن أربعالساحات مستوى تصنیف 
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 قیمة المكافآت الشھریة في    ارتفعت أیضًا   ولتخصصین العلمي واألدبي موفدي اواألدوات العلمیة ل

بعض الساحات  في  توانخفض، )الرواندیة –السودانیة  –التشادیة (الساحة بعض الساحات ك 

یعقل أن و ھل ھطبعًا یضعنا أمام سؤال و  وھذا   )األلمانیة–البریطانیة ( الساحةبیة كواألور

یة أقل من المصاریف الدراسیة في المصاریف الدراسیة في الساحة البریطانیة والساحة األلمان

لتوجھات القیادة السیاسیة بالدولة والتي تطمح  راجعوھذا ربما . ؟الساحة التشادیة والساحة الرواندیة

ا وبین ھذه الدول،    ھذا التعاون لتعزیز مستوى العالقات االقتصادیة والسیاسیة بینھ   مثل من خالل 

  .تحدید الدول األعضاء باالتحاد األفریقيبالو
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  )6-1(جدول 

  بدل الكتب واألدوات العلمیة والساحات الدراسیة  والمكافأة الشھریة 

  2005لدراسة العلیا بالخارج خالل العام الموفدي 
  

  

ات
وی
ست

الم
 

 )الساحات( الدول

بدل الكتب واألدوات  مكافأة  المكافأة الشھریة
 العلمیة 

 المتزوج األعزب
المتزوج 

والمصحوب 
 بطفل فما فوق

التخصصات 
 األدبیة

التخصصات  
 العلمیة

 األولى

 -المغرب - مصر -تونس
 -الباكستان-الجزائر -سوریا
  - بلغاري -رومانیا - التشیك
 - قبرص -مالطا -البانیا

 .العراق  -البرتغال

1200 1400 1560-1640 500-550 600-660 

 الثانیة

-كمبودیا -عمان-لبنان
 -المجر -مالیزیا-الصین
 -استرالیا - اسبانیا - بولندا

البوسنة  -أوكرانیا
 .كوریا الشمالیة  -والھرسك

1320 1520 1680-1760 500-550 600-660 

 الثالثة

  -الكویت-الیمن-السعودیة
 -قطر -اإلمارات المتحدة

 - ھولندا–فنزویال  -سوریا
بلجیكا ـ  - السوید- ایطالیا
 -ألمانیا-بریطانیا -فرنسا
 األردن -فلنلندا - النمسا

1440 1640 1800-1880 500-550 600-660 

 الرابعًة

ساحل  - غینا-السودان
- تشاد-جنوب أفریقیا -العاج

كوریا -البحرین
-الدنمرك-الدیمقراطیة

-نیجیریا- إیران-األرجنتین
 ارواند - أوغندا

1560 1760 1920-2000 500-550 600-660 

 الخامسة
-الوالیات المتحدة األمریكیة

 صربیا- سویسرا-الیابان
1680 1880 2040-2120 500-550 600-660 

  :الجدول من تصمیم الباحث اعتمادًا على*
 .مصدر سبق ذكره، 2005لسنة ) 43(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،   -
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ص بشأن تشكیل لجنة    اوالخ (، "207"صدور القرار  بعد حوالي العامین وبالتحدید بعد     و

التي لم یعاد تشكیلھا منذ صدور الئحة        اللجنة  .إلیفاد وطلب الُمنح الدراسیة    لمرشحین  الختیار ال

 أصدرت اللجنة الشعبیة العامة الئحتھا التنفیذیة   ، )1()5-1(والتي یوضحھا الشكل رقم    1993

من  ف.2005للعام  ) 43(بتنظیم بعض أحكام الئحة      ةوالخاص ،)2( 2007لعامل) 703(رقم السادسة 

تعدیل  جاءت ل ،والتي)1(لدراسة المادة اوتخص مواد واالستحداث المواد التي تم التعدیل فیھا 

لالئحة  " من الئحة اإلیفاد للدراسة العلیا بالداخل والخارج عدل تل، "لالئحة اإلیفاد"المسمى الرسمي 

التعاون  وإلدارة البعثات الدراسیة   "الرسميالمسماة أیضًا تعدیل ول، "اإلیفاد للدراسة العلیا بالخارج

 ". إدارة البعثات الدراسیة"لتصبح باسم "الفني

  ،)2(جاءت بھا المادة    ه الالئحة وكانت بالخصوص التعدیل الذي   ھذومن التعدیالت التي أضافتھا 

ًا وأیض  ،في كافة التخصصات   دون أي نسبة و" ًاجید" أصبح التقدیر المطلوب لإلیفاد ةالذي بموجب

مدة الدراسة بالنسبة لموفدي درجة  الذي بموجبھ أصبحت ) 12(المادة الذي جاءت بھ تعدیل ال

مع ثبات مدة لدراسة بالنسبة ، شھرًا) 30(ن یثالثن مشھرًا بدًال ) 36(ن یستة وثالث ماجستیرال

من ) 9(المادة  ب ةدوروھذا طبعًا یلغي ما   شھرًا  ) 48(ن یثمانیة وأربع دكتوراه بلموفدي درجة ال  

 ه الالئحة ومن مستجدات ھذ   ، *فیھا التقادیر والمعدالت وفقًا للتخصصاتحددت التي  2005الئحة 

ي ف2005حددتھ الئحة سبق وأن إلغاء البند الخاصة بتحدید قیمة المكافأة الشھریة للموفد الذي  

 ھاإلعالن عنمع عدم ، للجنة الشعبیة العامةاالتحدید من اختصاص  اذھوجعل قیمة ، )6-1(لجدول ا

  .تنفیذیة الئحةأي في الجریدة الرسمیة أو في 

   

                                                             
 .73-72. للمزید انظر ص ص ∗
والخاص بتشكیل   ، 2006لسنة  ) 207(اللجنة الشعبیة العامة رقم      قرار ، الشعبیة االشتراكیة العظمى   اللیبیة  الجماھیریة العربیة  -1

 .بنغازي –لجنة وتحدید مھامھا، قرار مطبوع بأمانة اللجنة الشعبیة العام للتفتیش والمتابعة، إدارة الشؤون القانونیة 
، والخاص بتعدیل  2007لسنة  ) 703(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم     شعبیة االشتراكیة العظمى،    الجماھیریة العربیة اللیبیة ال    -2

 .بعض أحكام الئحة إلیفاد للدراسة العلیا بالداخل والخارج، قرار مطبوع بإدارة البعثات الدراسیة، إدارة الشؤون القانونیة، طرابلس
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  ) 5-1(لشكل رقم ا

  *2006الھیكل التنظیمي للجنة اإلیفاد للعام 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  : علىالشكل من تصمیم الباحث واعتمادًا :المصدر*
 .، مصدر سبق ذكره2006لسنة) 207(قرار اللجنة الشعبیة العامة  رقمالعربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى،  الجماھیریة   -

  

عام                            أمین 
أمانة اللجنة الشعبیة 

العامة للتعلیم                  
 "عضوًا"

  

أمین عام                                   
عن أمانة اللجنة الشعبیة 

العاملة  العامة للقوة
 والتدریب الشبابي

 

  

أمین عام                                 
عن أمانة اللجنة الشعبیة 
العامة لالتصال الخارجي 

 والتعاون الدولي

  

 العالياللجنة الشعبیة العامة للتعلیم 

 لجنة اإلیفاد

أمین عام عن اللجنة الشعبیة العامة 
 "رئیسُا"للتعلیم العالي 
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ن عامًا لوحظ یطوال تسعة وثالثبھذا العرض المقارن لبعض مواد تنظیم اإلیفاد في لیبیا 
   -:اآلتي

دون محددة عدم ثبات واستقرار الجھة المسئولة عن صنع ورسم سیاسة اإلیفاد في جھة  -1

، فأحیانًا تصبح الجھة المختصة ھي لجنة اإلیفاد وأحیانًا إدارة الدراسات العلیا خرىاأل

  علیم العالي للت ةتصبح اللجنة الشعبیة العامأخرى وأحیانًا اللجنة الشعبیة العامة وأحیانًا 

، ولعل ذلك یعود للتغیرات الھیكلیة واإلداریة التي تسببت في فصل إدارة البعثات الدراسیةأو 

 .ودمج بعض األمانات والوزارات وخاصة أمانة التعلیم العالي

 . ن عامًالإلیفاد طوال تسعة وثالثیكافة المصاریف الدراسیة  قطاع التعلیمتحمل  -2

معاییر الوشروط ال خاصًةو، اإلیفادومعاییر شروط تحدید عدم الثبات واالستقرار في  -3

 . ةیالدراس ةمدالوالتقدیر الخاصة بمعدل العمر ومعدل 

اللوائح أحیانًا حددتھ ف )دكتوراهالماجستیر وال(في تحدید مدة اإلیفاد بین درجتي الثبات عدم  -4

عًا یؤثر على عملیة ، وھذا طبوأخیرًا حددتھ بسنةوات بخمس سنوات وأحیانًا حددتھ بثالث سن

 .التواصل العلمي بین أعضاء ھیئة التدریس

 الئحة –1979الئحة ( :فمثًال ، التقارب الشدید واالبتعاد الواضح في فترات صدور اللوائح -5

لوائح في  وخاصة، )2007والئحة  –2005الئحة  –2004الئحة  –1993الئحة  –1992

وھذا قد   ،)2008- 2000(األخیرة الثالثة والفترة ، وفي لوائح )1999-1984(الفترة الثانیة 

من قبل  وائحفي تشریعات وأحكام ھذه اللثبات الستقرار وم االیقودنا إلى نتیجة مفادھا عد

 .الدولة

الفصل والدمج المتكرر في عملیة ترتیب وتصنیف الساحات الدراسیة، فأحیانًا تدمج الساحات  -6

وأحیانًا تدمج الساحات األفریقیة مع الساحات األوروبیة العربیة مع الساحات األوروبیة، 

 ..والعكس صحیح

وغموض الدقة والوضوح في صیاغة المواد األمر الذي أوجد لبس  معد، وكثرة التعدیالت -7

 .في تفسیرھا وتطبیقھا

ارتفاع : وانخفاضھا في البعض األخر، مثًالارتفاع قیمة المكافأة المالیة في بعض الساحات  -8

المكافآت في الساحات األفریقیة وانخفاضھا في الساحات األوروبیة، وھذا ربما یعود قیمة 

 .لتوجیھ الدولة نحو االستثمار وتعزیز التبادل االقتصادي والسیاسي مع دول أفریقیا
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:خالصة   

ولنا مفھوم ففي المبحث األول تنا،تم التعرض في ھذا الفصل لإلطار النظري للدراسة  

ركز األول على مفھوم السیاسة العامة من  ،الذي تم تناولھ من خالل ثالثة تعریفات السیاسة العامة

منظور صنع حیث السیاسة العامة من على مفھوم  حیث منظور الحكومة وركز الثاني

، وتناول منظور أھداف النظام السیاسيحیث السیاسة العامة من مفھوم ركز الثالث على ،ویالقرار

وبعد ، الرمزیة مالتنظیمیة أ مالتوزیعیة أ متخراجیة أاالسالعامة المختلفة سواء  أنواع السیاساتأیضًا 

دراسة أھم المداخل البحثیة في السیاسة العامة وقسمت إلى نوعین مداخل تفسیر وضع  تذلك تم

ھذا وتم أیضًا في ھذا ، وصنع السیاسات العامة ومداخل خاصة بتفسیر مخرجات السیاسة العامة

، وتناول ة ألھم الدراسات التطبیقیة للسیاسة العامة في لیبیا من حیث أھدافھا ونتائجھاالمبحث دراس

المبحث الثاني مستویات تحلیل السیاسة العامة في السیاسة التعلیمیة والدراسات التطبیقیة للسیاسة 

  .التعلیمیة بلیبیا بشكل عام والدراسات العلیا بشكل خاص

واللوائح ھا وأھداف تھادراسات العلیا بلیبیا وبالتحدید فلسفأما المبحث الثالث فكان عن ال  

لإلیفاد للدراسة العلیا بالخارج مع التركیز على بعض لھا وبالتحدید اللوائح التنظیمیة التنظیمیة 

بمدة الدراسة وشروط اإلیفاد والمعاملة مثًال المواد ومقارنتھا ببعضھا البعض كالمواد الخاصة 

  .المالیة

 

 



  
  
  
  

  الفصل الثاني
  اللیبیة للخارج سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا

  2008 -  1969 من للفترة والعوامل المؤثرة فیھا
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                                                                                                              الفصل الثاني
  والعوامل المؤثرة فیھاسیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا للخارج 

 

  :مقدمــــة

تتأثر السیاسة العامة لإلیفاد التي تتبناھا معظم الدول النامیة وخاصًة العربیة بالعدید من 

من دولة ألخرى القائم طبیعة النظام السیاسي  فباختال ریلبیئیة، وتختلف درجات ھذا التأثالعوامل ا

ة یالسیاس(ثابتًا في تحدید ھذه السیاسة العوامل وھذه العوامل تأثیرًا أكثر ومن حكومة ألخرى، ومن 

لذا فإن ھذه الدراسة تسعى إلى استكشاف تأثیر ھذه العوامل ). االجتماعیة –العلمیة  –القانونیة  –

ر والدكتوراه من أعضاء ھیئة درجتي الماجستیعلى مبعوثي الحكومة اللیبیة وبالتحدید موفدي 

 ،العوامل جمیعًا هھذ تأثیر ، ولصعوبة قیاس2008 – 1969الفترة خالل تدریس جامعة قاریونس 

ث یبحجھة اإلیفاد فقد تم تحدیدھا في عوامل مؤثرة في اختیار الموفدین وعوامل مؤثرة في اختیار 

  .الخارجیةتمثل األولى العوامل الداخلیة وتمثل الثانیة العوامل 

دراسة سیاسة اإلیفاد  األولتناول : علیھ فقد تم تقسیم ھذا الفصل إلى ثالثة مباحث رئیسیة

على نفس سیاسة ونفس الواقتصر الثاني على ، 1983 – 1969والعوامل المؤثرة خالل الفترة 

اختصاصات المبحث نفس بختص أأما الثالث ف، 1999 – 1984المؤثرة خالل الفترة العوامل 

  .2008 – 2000 الفترة  ولكن خاللاألول والثاني 
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  المبحث األول

 ) 1983 – 1969سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا للخارج خالل الفترة ( 
  

  : دمھیت

فترات زمنیة  ، التي تم تقسیمھا إلى ثالثلفترات المحددةادراسة لبدایة  المبحثیعتبر ھذا 

، وثالثة 1999–1984، وثانیة تمتد من عام 1983–1969ة، أولھا تمتد من عام بقارختلفة ومتم

  . 2008–2000تمتد من عام 

فیھا  تة أولى من عمر تلك الفترات، حیث شھدحلرمك 1983–1969وتأتي ھذه الفترة 

 ضعالعدید من التغیرات بسبب تأثیر بالسیاسة التعلیمیة بصفة عامة وسیاسة اإلیفاد بصفة خاصة 

  .البیئة المحیطة واملالع

بدراسة سیاسات اختیار  ،من ھذا الفصل )الثاني والثالث( المبحثانمبحث وھتم ھذا السیلذا 

یض موفدي وذلك بتعر. سیاسات اختیار الساحات الدراسیة والعوامل المؤثرة فیھماوالموفدین 

مختلفة، على أساسھا لمجموعة معاییر  من ثم موفدي درجة الدكتوراه ثانیًادرجة الماجستیر أوًال، و

  :العوامل إلى قسمت

 .عوامل مؤثرة في اختیار الموفدین: أوًال -

  .عوامل مؤثرة في اختیار ساحات اإلیفاد :ثانیًا -
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  -:1983- 1969العوامل المؤثرة في اختیار الموفدین خالل الفترة /  أوًال 

  :الماجستیر  وموفد -أ

ویقوم بقیاسھا  اناتیبھذه ال اآلتيالجدول  حددوی: المتعلقة بالحاصلین على ھذه الدرجة بیاناتال -1

  -:)1983-1969(خالل الفترة 

)                                                                                                      1-2(جدول رقم 
درجة الماجستیر                                                               على بالحاصلین ة قعلمتالبیانات ال

  1983 – 1969خالل الفترة 
  

  البیانات
  

   الكلیات
 )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر 

 كل كلیةب

 التقدیر العام
بالنسبة 
 المئویة

 األعمار
 حیرشتالجھة  وعضصفة ال

 جامعة معین معید
جھة 
 أخرى

 28 71 37 62 32-19 99 - 54 99 اآلداب
 6 12 7 11 29-20 97 - 66 18 القانون

 9 37 15 31 30-21 99 - 61 46 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 8 20 9 19 29-20 98 - 59 28 الھندسة
 20 38 23 35 31-23 98 - 65 58 العلوم
  71  178  91  158      249  المجموع

  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

أوفدوا بترشیح ) 71(، Iًاعضو) 99(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق
بدرجة ) 37(منھم بدرجة معید و) 62(، IIIأوفدوا بترشیح من جھات أخرى) 28(، وIIمن الجامعات

  ما بین  VIأعمارھم، ومستویات )%99- 54(ما بین ، V، معدالت إیفادھم لھذه الدرجةIVمعین
أوفدوا بترشیح من الجامعة ) 12(، ًاعضو) 18(، كما نجد أن كلیة القانون والتي بھا ًاعام) 32- 19(
بدرجة معین، معدالت ) 7(منھم بدرجة معید و) 11(بترشیح من جھات أخرى،  واأوفد) 6(و

كلیة االقتصاد  نجد أنو. ًاعام) 29- 20(ومستویات أعمارھم ما بین )% 97-66(إیفادھم ما بین 

                                                             
I.  ألن ھذه الدراسة خاصة : أوًال -:في ھذا الفصل لعدة أسباب، )موفدین(بدًال عن مصطلح موفد ) أعضاء(استخدام مصطلح عضو

إلمكانیة : ثالثًا، أن یعتقد القارئ أن ھذه األعداد ھي األعداد التي تم إیفادھا فقط خالل تلك الفترات ةشیخ: ثانیًا، بأعضاء ھیئة التدریس
ن ھذه الدراسة أجریت بعد حصول مجتمع الدراسة على أحد أل: رابعًا واألھم، المقارن صلفي الف) موفدین(موفد استخدام مفھوم 

ھي بیانات طول مدة الدراسة لذا فإن البیانات الموجودة داخل الجداول واألشكال أو الدرجتین معًا،  )دكتوراه –ماجستیر (الدرجتین 
وتم  للدراسة العلیا بالخارج یعني البیانات التي مكنتھم من اإلیفاد، قبل إیفادھم كتوراهدالوالماجستیر ھیئة تدریس تخص أعضاء 

عندما نقول أن ف :مثًال ،صادرة عن جھات االختصاص الحصول علیھا من داخل وخارج الجامعة وفقًا إلحصائیات وتقاریر وقرارات
على  حاصلونعضو ھیئة تدریس ) 99(كلیة اآلداب كان بھا نقصد أن  1983-1969عضو، خالل الفترة من ) 99(كلیة اآلداب بھا 

  .خالل ھذه الفترة،درجة الماجستیر من الخارج 
II.  قاریونس أو غیرھا من الجامعة اللیبیة(من تم إیفادھم بترشیح من الجامعات /" مرشحین الجامعة. "( 

III.  األمن  –الزراعة  –النفط : ، فمثًال"لجامعات من تم إیفادھم بترشیح من جھات حكومیة أخرى غیر ا/" مرشحین الجھات األخرى– 
  ..وغیرھا... الطاقة 

IV.  دكتوراهال –الماجستیر (ھو من تم تعینیھ عضو ھیئة تدریس بعد حصولھ على أحد الدرجتین / " المعین. " (  
V. لدرجة الماجستیروالذي أھل ھؤالء األعضاء من اإلیفاد ، )أو ما یعادلھا –الجامعي (المعدل العلمي / معدالت إیفادھم.  

VI.  األعمار التي أھلتھم لإلیفاد ألحد الدرجتین/ مستویات أعمارھم.  
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أوفدوا بترشیح من ) 9(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 37(، ًاعضو) 46(والعلوم السیاسیة بھا 
، )%99-61(معدالت إیفادھم ما بین ، بدرجة معین) 15(منھم بدرجة معید و) 31(، جھات أخرى

) 20(، ًاعضو) 28(ھذا ونجد كلیة الھندسة والتي بھا ، ًاعام) 30-21(ھم مابین رومستویات أعما
) 9(منھم بدرجة معید و) 19(، أوفدوا بترشیح من جھات أخرى) 8(أوفدوا بترشیح من الجامعات و

، ًاعام) 29-22(ومستویات أعمارھم ما بین )% 99-59(معدالت إیفادھم ما بین ، بدرجة معین
) 20(لجامعات و بترشیح من ا واأوفد) 38(، ًاعضو) 58(وأخیرًا نجد أن كلیة العلوم والتي بھا 

معدالت إیفادھم ما ، بدرجة معین) 23(منھم بدرجة معید و) 35(، أوفدوا بترشیح من جھات أخرى
  .عام ) 31- 23(ومستویات أعمارھم ما بین )% 98-65(بین 

، كان بھا 1983–1969 الممتدة منن جامعة قاریونس خالل الفترة إومن ھنا یمكننا القول 
) 163(على ھذه الدرجة من الخارج بكلیاتھا الخمس السابقة،  حاصلونعضو ماجستیر ) 249(

، علیھا في التخصصات التطبیقیة حاصلون) 86(علیھا في التخصصات اإلنسانیة و حاصلون
رشحوا ) 71(من قبل الجامعات و ارشحو) 178(بدرجة معین، ) 91(منھم بدرجة معید و) 158(

ما  ن معدالت إیفادھم تتراوح إا یمكننا القول كم .ذلك) 1-2(ویوضح الشكل ، من قبل جھات أخرى
عامًا ) 19(ومستویات أعماھم تتراوح ما بین ، كأعلى معدل%) 99(كأقل معدل و%) 54(بین 

متوسط ، )3-2(والشكل ) 2-2(ویوضح الشكلین الشكل ، عامًا كأعلى عمر) 32(كأدنى عمر و
  .أعمارھم ومتوسط معدالتھم على الترتیب حسب كل كلیة  

)                                                                                                       1-2(الشكل رقم 
ات وغیر الجامعات                                            ن من الجامعون والمرشحون والمعینوالمعید األعضاء

  1983 – 1969ل الفترة خال) تطبیقي –إنساني (وتخصصاتھم 
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لتخصصات أعضاء ار من ثلتخصصات اإلنسانیة أكأن أعضاء ا، السابقالشكل  یبینو

 المرشحین من الجامعات األعضاءو، المعینینأعضاء ر من ثالمعیدین أكواألعضاء ، التطبیقیة

  .)الجھات األخرى(غیر الجامعات من األعضاء المرشحین ر من ثأك

)                                                                                                      2-2(الشكل رقم 

   1983 – 1969خالل الفترة الماجستیر أعمار أعضاء متوسط 

  

  

)                                                                                                      3-2(الشكل رقم 

  1983 – 1969خالل الفترة الماجستیر أعضاء متوسط معدالت 
  

   
  

متوسط أعمار أعضاء أن  ،)3-2(والشكل ) 2- 2( لین السابقین، الشكلالشك یتضح منو

 –) 25(القانون  –) 26(اآلداب : اآلتيالماجستیر بالكلیات الخمس السابقة على الترتیب ك

أن متوسط معدالتھم على الترتیب أیضًا و، )26(العلوم  –) 24(الھندسة  –) 26(االقتصاد 

% 83 –) الھندسة% (87 –) االقتصاد% (82 –) القانون% (79 –) اآلداب% (85: اآلتيك
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  " :عضویة اللجان الثوریة معیار " المعاییر األیدیولوجیة  -2

  -:1983-1969خالل الفترة ھذه الدرجة ألعضاء ا المعیار قیاس ھذ اآلتيحاول الجدول ی        

)                                                                                                      2-2(جدول رقم 
                                                                 على عضویة اللجان الثوریة  حاصلونالأعضاء  الماجستیر 

  1983 – 1969خالل الفترة 
  

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(
 حاصلونالالماجستیر أعضاء  الماجستیر بكل كلیةأعضاء 

 على عضویة اللجان الثوریة 

 38 99 اآلداب
 6 18 القانون

 18 46 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 20 28 الھندسة
 37 58 العلوم
  119  249  المجموع

  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر

) 99(أصل من  ًاوعض) 38(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظتنا للجدول السابق

) 6(نجد أن كلیة القانون بھا و، )عضویة حركة اللجان الثوریة(على ھذه العضویة  نیحاصل

كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  أیضًا نجدو، على ھذه العضویة نیحاصل) 18(أصل من  أعضاء

) 20(بھا نجد كلیة الھندسة و، على ھذه العضویة نیحاصل) 46(أصل من  ًاعضو) 18(بھا 

من  ًاعضو) 37(كلیة العلوم بھا نجد  وأخیرًا، على ھذه العضویة نیحاصل) 28(أصل من  ًاعضو

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، على ھذه العضویة نیحاصل) 58(أصل 

)                                                                                                 4-2(الشكل رقم 
  1983 - 1969خالل الفترة عضویة العلى  نیحاصلالوغیر  حاصلونالالماجستیر  ضاءعأ
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على  نیحاصلغیر ) 249(من أصل  ًاعضو) 130(، نجد أن ھناك الشكل السابق نم

على  نیحاصلنجد أن أكثر ال، كما عند إیفادھم لدرجة الماجستیر) اللجان الثوریة(العضویة 

 أعضاءبعند مقارنتھم  لكقیة، ویتضح ذ التخصصات التطبي أعضاء من  ھمعضویة ال

 فقط ًاعضو) 18(، ًاعضو) 46(التخصصات اإلنسانیة، فمثًال كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا 

، بینما كلیة الھندسة بھا نیحاصلغیر ) 28(، و)عضویة اللجان الثوریة(على العضویة  حاصلون

  .حاصلون) 20(و نیحاصلمنھم فقط غیر ) 8( ًاعضو) 28(

  :المعاییر األخرى -3

  خالل الفترة ویقوم بقیاسھا ألعضاء ھذه الدرجة ھذه المعاییر اآلتيیوضح الجدول   

1969-1983:-  

)                                                                                                      3-2(جدول رقم 

                                                ألعضاء الماجستیر الجنس والحالة االجتماعیة نوع
  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

الماجستیر أعضاء 
 بكل كلیة 

 الحالة االجتماعیة الجنس

 عزاب متزوجون اثنإ روذك

 39 60 11 88 99 اآلداب
 5 13 1 17 18 القانون

 20 26 - -- 46 46 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 13 15 --- 28 28 الھندسة
 24 34 10 48 58 العلوم
  101  148  22  227  249  المجموع

  .بناًء على إحصائیات مختلفة من تصمیم الباحثالجدول : المصدر ∗

من  ًاعضو) 88(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، الجدول السابقب ن خالل البیانات الواردةم

) 17(كلیة القانون بھا ونجد أن ، عزاب) 39(ن وومنھم متزوج) 60(، ناثمن اإل) 11(ذكور وال

یة االقتصاد لككما نجد أیضًا ، عزاب) 5(و متزوجونمنھم ) 13(، ذكر وأنثى واحدةمن ال ًاعضو

عزاب، ) 20(و متزوجون) 26(منھم ، ذكورمن الجمیعھم  ًاوعض) 46(والعلوم السیاسیة بھا 

، عزاب) 13(و متزوجونمنھم ) 15(، ذكورمن الجمیعھم  ًاوعض) 28(كلیة الھندسة بھا  نجد أنو

 متزوجونمنھم ) 34(، ذكور) 48(منھم إناث و) 10( ًاوعض) 58(كلیة العلوم بھا خیرًا أنجد و

ألعضاء اوالذكور  األعضاء(على الترتیب ) 6- 2(و) 5-2(، الشكلینویوضح ِ ،عزاب) 24(و

  -):العزاب ألعضاءاو متزوجونال األعضاء(و، )اإلناث
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)                                                                                                 5-2(الشكل رقم 

  1983 - 1969خالل الفترة  اإلناث لألعضاءالذكور  األعضاء

  

  

)                                                                                    6-2(الشكل رقم 
  1983 - 1969خالل الفترة  العزاب لألعضاء متزوجونالاألعضاء 

  
  

الذكور األعضاء أن نجد ، )6-2(والشكل ) 5-2(الشكل ، الشكلین السابقین ن بیاناتم

باستثناء كلیة االقتصاد ، )22( ناإلناث والبالغ عددھاألعضاء ر من ثأك، )227(والبالغ عددھم 

نجد أن كما ، وكلیة الھندسة التي ال تحتوي على أي إناث خالل ھذه الفترةوالعلوم السیاسیة 

والبالغ ) العزاب( نیمتزوجالغیر األعضاء ر من ثأك، )249(والبالغ عددھم  نیمتزوجالاألعضاء 

  .في كافة الكلیات ) 101(عددھم 
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بجامعة قاریونس خالل الفترة المجموع الكلي ألعضاء الماجستیر ) 4-2(الجدول  بینوی

  -:من الداخل على ھذه الدرجة حاصلونالوبالتحدید األعضاء  1969-1983

)                                                                                                      4-2(جدول رقم 
                              )جامعات اللیبیةال(الماجستیر من الداخل درجة على  حاصلوناألعضاء ال

  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

مجموع أعضاء 
  الماجستیر 
 بكل كلیة

أعضاء الماجستیر 
على ھذه  حاصلونال

  الدرجة من الخارج

                        حاصلونأعضاء الماجستیر ال
على ھذه الدرجة من الداخل 

 )لجامعات اللیبیة(

 12  99 111 اآلداب
 3  18 21 القانون

 3  46 49 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 ---  28 28 الھندسة
 3  58 61 العلوم

  21  249  270  المجموع
 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

) 111(من أصل ، عضو) 12(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدل السابق  

) 21(أعضاء من أصل ) 3(ونجد أن كلیة القانون بھا ، على ھذه الدرجة من الداخل نیحاصل

أعضاء ) 3(ونجد أن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا ، على ھذه الدرجة من الداخل نیحاصل

أعضاء ) 3(ونجد أیضًا أن كلیة العلوم بھا  ،من الداخل على ھذه الدرجة نیحاصل) 49(من أصل 

لنجد أخیرًا أن كلیة الھندسة لیس بھا أي ، على ھذه الدرجة من الداخل نیحاصل، )61(من أصل 

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، عضو متحصل على ھذه الدرجة من الداخل

)                                                                                                      7-2(ل رقم شك
على الماجستیر من الداخل والخارج                                                   حاصلوناألعضاء ال

  1983 – 1969خالل الفترة 
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على درجة الماجستیر من الداخل  نیحاصلألعضاء الأن ا یتضح، الشكل السابق نمو  

على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ  نیحاصل، أقل من األعضاء الًاعضو) 20(والبالغ عددھم 

  .عضوًا )249(عددھم 

       -:موفدو الدكتوراه/ ثانیًا

ویقوم  بیاناتال ھذه اآلتي الجدول ویوضح :الدرجة ھذه على بالحاصلین المتعلقة بیاناتال - 1

 ومعیار ،)معین – معید( الموفد صفة معیار استبعاد معو ،)1983-1969( الفترة خالل بقیاسھا

  .دكتوراهال لدرجة اإلیفاد في بھا یطالب ال معاییر أنھا اعتبار على وذلك التقدیر، أو المعدل

                                                                                                      )5-2(جدول رقم 
                                                                         دكتوراهدرجة العلى  بالحاصلینة قعلمتال البیانات

  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

  )التخصصات(
 كل كلیة ب دكتوراهالء اضأع

 حیرشتال جھة
  األعمار

 أخرى جھة جامعة

 25-41 9 51 60 اآلداب
 26-38 2 10 12 القانون

 25-36 2 36 38 والعلوم السیاسیة القتصادا
 27-36 3 13 16 الھندسة
 27-37 3 22 25 العلوم

  19 132 151  المجموع
 .بناًء على إحصائیات مختلفة تصمیم الباحثالجدول من : المصدر ∗

فدوا بترشیح وأ) 51(، ًاعضو) 60(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق  

، عامًا) 41-25(عند أعمار تتراوح ما بین ، أوفدوا بترشیح من جھات أخرى) 9(و اتمن الجامع

بترشیح  واأوفد) 2(و اتبترشیح من الجامعفدوا وأ) 10(، ًاعضو) 12(كلیة القانون بھا  ننجد أو

كلیة االقتصاد أیضًا أن نجد كما ، عامًا) 38- 26(من جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

أوفدوا بترشیح من ) 2(و اتأوفدوا بترشیح من الجامع) 36(، ًاعضو) 38(والعلوم السیاسیة  بھا 

  . عامًا) 36-25(جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

) 3(و اتأوفدوا بترشیح من الجامع) 13(، ًاعضو) 16(كلیة الھندسة بھا لنجد أیضًا أن 
كلیة  وأخیرًا نجد، عامًا) 36-27(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

أوفدوا بترشیح من جھات ) 3(و اتأوفدوا بترشیح من الجامع) 22(، ًاعضو) 25(العلوم بھا 
  .عامًا ) 37-27(أعمار تتراوح ما بین عند ، أخرى
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) 151(كان بھا   1983- 1969جامعة قاریونس خالل الفترة ن إومن ھنا یمكننا القول   
) 110(منھم ، درجة من الخارجھذه العلى  حاصلونبكلیاتھا الخمس السابقة  دكتوراهعضو 

) 132(، ت التطبیقیةفي التخصصا وا علیھاحصلت) 41(في التخصصات اإلنسانیة و یھاعل واحصلت
) 25(تتراوح ما بین  أعمارعند ا من قبل جھات أخرى ورشح) 19(و، اتالجامعمن قبل  وارشح

اختصاصاتھم والجھات ) 8-2(ویوضح الشكل ، كأقصى عمر عامًا) 41(عامًا كأقل عمر و
  .ھم أعمارمتوسط ) 9-2( شكلالویوضح ، المرشحة لھم

                                                                              )                   8-2(الشكل رقم 
من الجامعات وغیر الجامعات وتخصصاتھم                                                    نومرشحعضاء الاأل

  1983 – 1969خالل الفترة ) تطبیقي –إنساني (

  

التخصصات أعضاء ر من ثأك التخصصات اإلنسانیةأعضاء أن ، الشكل السابق یبینو  

غیر الجامعات األعضاء المرشحین من ر من ثأك اتالجامعواألعضاء المرشحین من ، التطبیقیة

  .)الجھات األخرى(

  

                                                                                                         ) 9-2(الشكل رقم 
  1983 – 1969الفترة ھذه خالل  دكتوراهالأعضاء أعمار متوسط 

  

  

: اآلتيأعضاء الكلیات الخمسة على الترتیب كأعمار متوسط أن ، الشكل السابق ویتضح من

  .)31(العلوم  –) 30(الھندسة  –) 32(االقتصاد  –) 33(القانون  –) 35(اآلداب 
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  :"عضویة  اللجان الثوریةمعیار " ةر األیدیولوجیییاالمع  -2

خالل الفترة بالنسبة ألعضاء ھذه الدرجة  ارعیمھذه ال قیاس اآلتيالجدول  یحاولو  

1969-1983:-  

                                                                                                                 ) 6-2(جدول رقم 
                                                                              على عضویة اللجان الثوریة  حاصلونال دكتوراهالأعضاء 

  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

 )التخصصات(
على  حاصلونال دكتوراهالأعضاء  بكل كلیة دكتوراهالأعضاء 

 عضویة اللجان الثوریة 
 32 60 اآلداب
 7 12 القانون

 20 38                                                                                                                   والعلوم السیاسیة القتصادا
 11 16 الھندسة
 16 25 العلوم

 86 151  المجموع
 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

 نیحاصل) 60( أصل من ًاعضو) 32(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق  

على ھذه  نیحاصل) 12( أصل من أعضاء) 7(كلیة القانون بھا ونجد أن ، على ھذه العضویة

 نیحاصل) 38( أصلمن  ًاعضو) 20(العضویة، ونجد أیضًا كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا 

على ھذه  نیحاصل) 16( أصلمن  ًاعضو) 11(نجد بھا فكلیة الھندسة  أما، على ھذه العضویة

، على ھذا العضویة نیحاصل) 25(أصل من  ًاعضو) 16(كلیة العلوم بھا  أخیرًا نجدالعضویة و

  -:ویوضح الشكل التالي ذلك 

)                                                                                                 10-2(الشكل رقم 
                                                               على العضویة  نیحاصلالغیر و حاصلونال دكتوراهال أعضاء

  1983 – 1969خالل الفترة 
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على  نیحاصلغیر ) 151( من أصل ًاعضو) 65(ك نجد أن ھناالشكل السابق  نوم  

 نیحاصلال ءاضعاألبین  ًانجد تقاربكما ، دكتوراهد إیفادھم لدرجة النع) اللجان الثوریة(العضویة 

األعضاء المتواجدین بكل كلیة، فمثًال كلیة و) لجنة الثوریةحركة العضویة (عضویة العلى 

  .نوحاصل) 11(و نیحاصلغیر منھم فقط ) 5( ،ًاعضو) 16(الھندسة بھا 

  :المعاییر األخرى -3

خالل الفترة ویقوم بقیاسھا ألعضاء ھذه الدرجة ھذه المعاییر  اآلتيیوضح الجدول   

1969-1983:-  

)                                                                                                      7-2(جدول رقم 
                                                           دكتوراهوالحالة االجتماعیة ألعضاء الالجنس  نوع

  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

  )التخصصات(
 دكتوراهأعضاء ال
   كلیةبكل 

 الحالة االجتماعیة الجنس

 عزاب متزوجون ثانإ روذك

 15 45 8 52 60 اآلداب
 1 11 3 9 12 القانون

 8 30 --- 38 38 والعلوم السیاسیة القتصادا
 4 12 --- 16 16 الھندسة
 4 21 5 20 25 العلوم

  32  119  16  135 151  المجموع
 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

   ًاوعض) 52(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، الجدول السابقب ن خالل البیانات الواردةم

) 9(وكلیة القانون بھا ، عزاب) 15(و متزوجونمنھم ) 45(، من اإلناث)  8(من الذكور و

كلیة االقتصاد نجد ما ك، وواحد عازب متزوجونمنھم ) 11(من اإلناث ) 3(من الذكور وأعضاء 

) 16(كلیة الھندسة ب لنجد، عزاب )8(و متزوجونمنھم ) 30(جمیعھم ذكور  ًاعضو) 38(بھا 

) 20(كلیة العلوم بھا ونجد أخیرًا ، عزاب) 4(و متزوجونمنھم ) 12(، ذكورمن الجمیعھم  ًاوعض

) 11-2(ن ویوضح الشكال، عزاب) 4(و متزوجون) 21(، من اإلناث) 5(من ذكور و ًاعضو

ألعضاء او متزوجونال األعضاء(و )إلناثعضاء األاوالذكور  األعضاء( على الترتیب) 12- 2(و

  -):عزابال
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)                                                                                                      11-2(الشكل رقم 

  1983 – 1969خالل الفترة   اإلناث لألعضاءالذكور  األعضاء
  

  
  

  

)                                                                                                      12-2(الشكل رقم 
  1983 – 1969خالل الفترة  العزاب عضاءألل متزوجونال األعضاء

  

  
  

الذكور  ضاءعاألنجد أن ، )12-2(والشكل ) 11-2(الشكل ، الشكلین السابقین ن بیاناتم

باستثناء كلیة االقتصاد ، )16(والبالغ عددھن اإلناث األعضاء أكبر من ، )135(والبالغ عددھم 

 األعضاءكما نجد أن ، التي ال تحوي على أي إناث خالل ھذه الفترةوالھندسة والعلوم السیاسیة 

في كافة ) 32(والبالغ عددھم العزاب األعضاء أكبر من  )119(والبالغ عددھم  نیمتزوجال

  .الكلیات
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بجامعة قاریونس خالل الفترة  دكتوراهالمجموع الكلي ألعضاء ال) 8- 2(الجدول  بینوی

  -:على ھذه الدرجة من الداخل نیحاصلالوبالتحدید األعضاء  1969-1983

)                                                                                                      8-2(جدول رقم 
                                )الجامعات اللیبیة(من الداخل  دكتوراهالدرجة على  حاصلونضاء الاألع

  1983 – 1969خالل الفترة 

  البیانات
  

   الكلیات
 )التخصصات(

مجموع أعضاء 
  دكتوراهال

 بكل كلیة

  دكتوراهأعضاء ال
على ھذه  حاصلونال

   الدرجة من الخارج

 حاصلونال دكتوراهأعضاء ال
على ھذه الدرجة من الداخل 

 )الجامعات اللیبیة(

 1  60 61 اآلداب
 ---  12 12 القانون

 ---  38 38 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 ---  16 16 الھندسة
 ---  25 25 العلوم

  1  151  152  المجموعة
 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

من  دكتوراهال درجة على نوحاصل أعضاء ھناك لیس أنھ نجد ،السابق الجدول وبمالحظة  

  -:ویوضح الشكل التالي ذلك ، عضو واحد بكلیة اآلداب ىسو، الداخل

)                                                                                                      13-2(رقم  شكل
                              من الداخل والخارج                    دكتوراهعلى ال حاصلونعضاء الاأل

  1983 – 1969خالل الفترة 

  
  

  فقط تحصل على  ھذه الدرجة من الداخل  ًاواحد ًانجد أن عضو، وبمالحظة الشكل السابق  

  .من الخارج فقد تحصلوا على ھذه الدرجة ًاعضو) 151(أما ، وفي التخصصات اإلنسانیة بالتحدید
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  - :1983 – 1969في اختیار جھة اإلیفاد خالل الفترة  ةامل المؤثروالع/ ثانیًا

  -: 1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء الماجستیر خالل الفترة  /أ

الساحات التي تحصل منھا ھؤالء األعضاء على ھذه الدرجة خالل    اآلتيیوضح الجدول 

  -:)المصریة–البریطانیة  –األمریكیة ( ةوبالتحدید الساح ، ھذه الفترة

)                                                                                                             9-2(جدول رقم 
  1983- 1969ساحات اإلیفاد ألعضاء الماجستیر خالل الفترة 

  

  البیانات
  الكلیات

  )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر 
  بكل كلیة

  )الدول(الساحات 

دول   أمریكا  بریطانیا  مصر
  أخرى

  25  32  22  20  99  اآلداب
  9  2  2  5  18  القانون

االقتصاد والعلوم 
  8  25  11  2  46  السیاسیة
  6  13  8  1  28  الھندسة
  20  15  20  3  58  العلوم
  68  87  63  31  249  المجموع

 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

، ًاعضو ) 99(نجد أن كلیة اآلداب والتي بھا   ، الجدول السابقب ل البیانات الواردةالن خم

تحصلوا علیھا من الساحة ) 22(و، تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة المصریة) 20(

من ساحات  تحصلوا علیھا) 25(و، علیھا من الساحة  األمریكیة حاصلون) 32(و، البریطانیة

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(أخرى 

)                                                                                                  14-2(شكل رقم 
  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل الفترة 
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  تحصلوا على ھذه الدرجة ) 5(نجد أن ، ًاعضو)18( وبالنظر لكلیة القانون والتي بھا

ن ومتحصل ) 9(و، تحصلوا علیھا من الساحتین البریطانیة واألمریكیة) 4(و، من الساحة المصریة

  -:ذلك اآلتيویوضح الشكل ، )دول  أخرى(علیھا من ساحات أخرى 

                                                          )                                      15-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة 

  
  

تحصل علیھا  ) 2(، عضوًا) 46(طالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة نجد بھا وباال

علیھا من   حاصلون) 25(و، علیھا من الساحة البریطانیة حاصلون) 11(و ، من الساحة المصریة

 اآلتي ویوضح الشكل  ، )دول األخرى(تحصلوا علیھا من ساحات أخرى ) 8(و، الساحة األمریكیة

  -:ذلك 

)                                                                                                 16-2(شكل رقم 
  1983 – 1969خالل الفترة ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد 

  
  

  عضو متحصل على ھذه الدرجة ) 1(، عضوًا) 28(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد بھا 

  علیھا  حاصلون) 13(و، متحصل علیھا من الساحة البریطانیة    ) 8(و، من الساحة المصریة  

ویوضح الشكل   ) الدول األخرى  (تحصلوا علیھا من ساحات أخرى   ) 6(و، من الساحة األمریكیة

  -:ذلك  اآلتي
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)                                                                                                 17-2(شكل رقم 

  1983 – 1969 ساحات إیفاد أعضاء كلیة الھندسة خالل الفترة

  
  

تحصلوا على ھذه  ) 3(نجد أن ، ًاعضو) 58( على ويتكلیة العلوم التي تحوبالتدقیق في  

علیھا  حاصلون) 15(و، حصلوا علیھا من الساحة البریطانیة) 20(و، الدرجة من الساحة المصریة

ویوضح الشكل   ، )دول أخرى (تحصلوا علیھا من ساحات أخرى     ) 20(و، من الساحة األمریكیة

  -:ذلك اآلتي

                                                                                                )  18-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة 

  

 – 1969ن أعضاء الماجستیر بجامعة قاریونس خالل الفترة   إومن ھنا یمكننا القول  

من الساحة المصریة     على ھذه الدرجة  ) 31(تحصل منھم ، ًاعضو) 249(والبالغ عددھم  1983

على ھذه الدرجة  ) 87(كما تحصل ، على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة) 63(وتحصل منھم  

ویوضح ، )دول أخرى(على ھذه الدرجة من ساحات أخرى ) 68(وتحصل ، من الساحة األمریكیة

  -:الشكل التالي ذلك 
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                                                                                                    )          19-2(شكل رقم 

ساحات إیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة الماجستیر                                                        
  1983 – 1969خالل الفترة 

  
  

أعضاء الماجستیر  ھانجد أن أكثر جامعات تحصل من، السابقومن خالل مالحظتنا للشكل 

على ھذه الدرجة خالل ھذه الفترة على الترتیب ھي جامعات الساحة األمریكیة وجامعات الساحة    

  .ومن ثم جامعات الساحات األخرى، البریطانیة وجامعات الساحة المصریة

  -:1983 – 1969خالل الفترة  دكتوراهساحات إیفاد أعضاء ال  -ب

الساحات التي تحصل  منھا ھؤالء األعضاء على ھذه الدرجة      اآلتي ویوضح الجدول  

 –الساحة البریطانیة  –الساحة األمریكیة (ة اآلتیوبالتحدید الساحات ، خالل ھذه الفترة) دكتوراهال(

  ).الساحة المصریة

                                                              )                                                   10-2(جدول رقم 

  1983- 1969خالل الفترة  دكتوراهساحات اإلیفاد ألعضاء درجة ال

  البیانات 
  

  )التخصصات(الكلیات

أعضاء 
بكل  دكتوراهال

  كلیة 

  )الدول(الساحات 

  دول أخرى  أمریكا  بریطانیا  مصر

  23  15  12  10  60  اآلداب
  8  ---  1  3  12  القانون

  6  18  13  1  38  االقتصاد والعلوم السیاسیة
  5  5  6  ---  16  الھندسة
  9  7  9  ---  25  العلوم
  51  45  41  14  151  المجموع

 .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗
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  تحصلوا   ) 10(، ًاعضو ) 60(نجد أن كلیة اآلداب والتي بھا   ، الجدول السابق لالن خوم

) 15(و، تحصلوا علیھا من الساحة البریطانیة) 12(و، على ھذه الدرجة من الساحة المصریة

دول (علیھا من ساحات أخرى      حاصلون ) 23(ھذا  ، تحصلوا علیھا أیضًا من الساحة األمریكیة  

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )أخرى

                                                )                                  20-2(شكل رقم 
  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل الفترة 

  
  

  على ھذه الدرجة   واتحصل) 3(نجد أن ، عضوًا)12( وبالنظر لكلیة القانون التي بھا  

  وتحصل ، البریطانیة على ھذه الدرجة من الساحة) 1(من الساحة المصریة كما تحصل 

نجد أن الساحة األمریكیة لم یتحصل منھا  ، )دول أخرى(على ھذه الدرجة من ساحات أخرى ) 8(

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، أحد على ھذه الدرجة

)                                                                                           21-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة ساح

  
  

تحصل عضو   ، ًاعضو ) 38(نجد بھا   ، وباإلطالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة   

على ھذه الدرجة من الساحة      ) 13(وتحصل ، على ھذه الدرجة من الساحة المصریة     ) 1(
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الباقون فقد تحصلوا    ) 6(أما  ، األمریكیة على ھذه الدرجة من الساحة  ) 18(وتحصل ، البریطانیة

  -:ذلك  اآلتيیوضح الشكل ) دول أخرى(على ھذه الدرجة من ساحات أخرى 

)                                                                                  22-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد خالل الفترة 

  
  

تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة ) 6(، عضوًا) 16(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد بھا 

دول (من ساحات أخرى     حاصلون ) 5(و، تحصلوا علیھا من الساحة األمریكیة) 5(و، البریطانیة

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )أخرى

)                                                                                                                   23-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة الھندسة خالل الفترة 

  
  

لى ھذه   ع واتحصل ) 9(نجد أن ، عضو) 25(وبالتدقیق في كلیة العلوم والتي تحوي على 

على  ) 9(كما تحصل   ، تحصلوا علیھا من الساحة األمریكیة   ) 7(الدرجة من الساحة البریطانیة و

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(ھذه الدرجة من ساحات أخرى 
  ى
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)                                                                                    24-2(شكل رقم 

  1983 – 1969ساحات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة 

  
  

خالل ھذه الفترة بجامعة قاریونس  دكتوراهن أعضاء درجة الإومن ھنا یمكننا القول 

تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة     ) 14(، ًاعضو) 151(والبالغ عددھم   1983 – 1969

) 45(الساحة البریطانیة، ھذا وتحصل     تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات    ) 41(المصریة و

تحصلوا على ھذه الدرجة من  ) 51(وھناك ، على ھذه الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة

  .تلك الساحات) 25-2(ویوضح الشكل ، ساحات دول أخرى
  

)                                                                             25-2(الشكل رقم 
  1983 – 1969خالل الفترة  دكتوراهساحات إیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة ال

 

  
  

 دكتوراهنجد أن أكثر جامعات تحصل منھا أعضاء ال، ومن خالل مالحظتنا للشكل السابق  

ساحة البریطانیة على ھذه الدرجة على الترتیب ھي جامعات الساحة األمریكیة وجامعات ال

   .ومن ثم جامعات الساحات األخرى ، المصریةوجامعات الساحة 
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  : خالصــــــــــةال

كانت ھذه أسواًء إن السیاسات التعلیمیة خالل أي فترة زمنیة ھي ولیدة البیئة المحیطة بھا، 

بدأنا بدراسة أول فترة زمنیة من عمر ھذه الدراسة  مبحثلذا في ھذا ال .البیئة داخلیة أم خارجیة

  ، والتي من خاللھا حاولنا قیاس تأثیر بعض العوامل المؤثرة 1983-1969وھي الممتدة من 

  .ة اإلیفاد خالل ھذه الفترةعملیفي 

  مؤثرة ، القسم األول اختص بالعوامل النإلى قسمین رئیسیی مبحثولقد تم تقسیم ھذا ال

من أعضاء ھیئة تدریس جامعة  دكتوراهفدین وبالتحدید موفدي درجتي الماجستیر والفي اختیار المو

تخصص (بإخضاع ھؤالء األعضاء لثالثة معاییر أساسیة تمثلت في معاییر علمیة وذلك ، قاریونس

، )عضویة اللجان الثوریة(ومعاییر أیدیولوجیة ) معید أو معین –العمر  –التقدیر أو المعدل  –

  ).النوع – الحالة االجتماعیة(أخرى ومعاییر 

ھذه  خالل، )249(ر على أعضاء درجة الماجستیر أوًال والبالغ عددھم یوبتطبیق تلك المعای

، أكبر من أعضاء )163(جد أن األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم نالفترة 

الجامعات قبل ، واألعضاء الموفدین من )86(الموفدین للتخصصات التطبیقیة والبالغ عددھم 

، )71(أكبر من األعضاء الموفدین من قبل الجھات األخرى والبالغ عددھم  ،)178(والبالغ عددھم 

، أكبر من )158(والبالغ عددھم والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة وجد أن األعضاء المعیدین كما 

  ).91(األعضاء المعینین والبالغ عددھم 

جد أن األعضاء الموفدین خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح ما بین سن التسعة وو اھذ

ن بالمائة یتتراوح ما بین األربعة والخمسن عامًا، ومعدالت إیفادھم أیضًا یعشرة وسن االثنى والثالث

خالل أن األعضاء الموفدین أیضًا وجد  اكم، )كأعلى معدل(ن بالمائة یوالتسعة والتسع )كأقل معدل(

، أقل من األعضاء الموفدین وغیر )119(على العضویة والبالغ عددھم  نیحاصلوالھذه الفترة 

  ).130(عددھم  والبالغخالل ھذه الفترة على العضویة  نیحاصلال

ر من ب، أك)227(ین خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم موفدجد أن األعضاء الذكور النھذا و

والبالغ  نیمتزوجاألعضاء الو، )22(األعضاء اإلناث الموفدات خالل ھذه الفترة والبالغ عددھن 

األعضاء أن أیضًا جد نا كم). 101(ر من األعضاء العزاب والبالغ عددھم ب، أك)148(عددھم 

، أقل من )21(على درجة الماجستیر من الداخل خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم  نیحاصلال

  ).249(على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم  نیحاصلاألعضاء ال
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جد ن، )151(والبالغ عددھم  دكتوراهعلى أعضاء درجة المرة أخرى وبتطبیق تلك المعاییر 

، أكبر من األعضاء الموفدین )110(أن األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم 

، وأن األعضاء الموفدین من قبل الجامعات والبالغ )41(للتخصصات التطبیقیة والبالغ عددھم 

جد ن، كما )19(، أكبر من األعضاء الموفدین من قبل الجھات األخرى والبالغ عددھم )132(عددھم 

كأقل (ن یأن األعضاء الذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح ما بین سن الخمسة والعشر

  .)كأعلى عمر(ن عامًا یوالواحد واألربع )عمر

على العضویة والبالغ عددھم  نیحاصلوالخالل ھذه الفترة جد أن األعضاء الموفدین ووا ھذ

أن و، كما )65(على العضویة والبالغ عددھم  نیصلحا، أقل من األعضاء الموفدین وغیر ال)86(

، أكبر من األعضاء )135(األعضاء الذكور والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

والبالغ  نیمتزوجن األعضاء الموفدین الأ، و)16(اإلناث الموفدات والبالغ عددھن خالل ھذه الفترة 

جد أیضًا أن األعضاء و، كما )32(والبالغ عددھم  نیمتزوجر من األعضاء غیر الب، أك)19(عددھم 

على  نیحاصل، أقل بكثیر من األعضاء ال)1(على ھذه الدرجة من الداخل والبالغ عددھم  نیحاصلال

  ).151(والبالغ عددھم خالل ھذه الفترة  ھذه الدرجة من الخارج 

في العامل والمؤثرة على اختیار جھة اإلیفاد فقد ركز على العوامل  تقسیم الثانيأما ال

موفدي درجتي الماجستیر ل إلیفاداوبالتحدید في تأثیر ھذا العامل على اختیار ساحات السیاسي 

  .من أعضاء ھیئة تدریس جامعة قاریونس  دكتوراهوال

 عددھم والبالغ أوًال الفترة ھذه في الماجستیر أعضاء إجمالي على التأثیر ذلك وبقیاس

منھم تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة، وأن  ًاعضو) 31(، وجد أن )249(

 ًاعضو) 87(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة ووجد أن  ًاعضو) 63(

تحصلوا  ًاعضو) 68(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة، ووجد أیضًا أن 

  .جة من جامعات الساحات األخرىعلى ھذه الدر

خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم  دكتوراهعلى أعضاء المرة أخرى وبقیاس ذلك التأثیر 

) 41(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحات المصریة و ًاعضو) 14(، وجد أن )151(

تحصلوا على ھذه  ًاعضو) 45(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة و ًاعضو

 .تحصلوا علیھا من ساحات أخرى ًاعضو) 51(الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة و

 



102 
 

                                                                                                                         المبحث الثاني                       
 ) 1999 – 1984إیفاد البعثات الدراسیة العلیا للخارج خالل الفترة سیاسة ( 

  

  : تمھید 

وحتى  1969 تكملة لدراسة الفترة السابقة والتي كانت محددة من الفترة مبحثیعتبر ھذا ال

، على 1999وحتى العام  1984جاء لتغطیة الفترة الممتدة من العام  مبحث، لذا فإن ھذا ال1983

  .الدراسة اعتبار أن ھذه الفترة تمثل المرحلة الثانیة من عمر ھذه

 قیاسبنفس مھام واختصاصات المبحث السابق من حیث  أیضًام ھذا المبحث قووسی

 المؤثرة على اختیار ساحات اإلیفادلعوامل اقیاس و أوًال، على اختیار الموفدین ؤثرةلعوامل الما

، وذلك بإخضاعھم )1999 –1984(ن ـرة مـلفتل، )وراهـالدكت –تیرـالماجس(ي ـدرجتدي ــلموف ،ثانیًا

دى ـد مـس وتحدیـاقی یمكنناا ـن خاللھـم)  أخرى –إیدیولوجیة  –علمیة (لمجموعة معاییر متعـددة 

  .رـذلك التأثی
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  -:1999 – 1984خالل الفترة  اختیار الموفدینالعوامل المؤثرة في / أوًال

  :موفدو الماجستیر   - أ

ویقوم  بیاناتویوضح الجدول اآلتي ھذه ال: بیانات المتعلقة بالحاصلین على ھذه الدرجةلا -1

  -):1999-1984(بقیاسھا خالل الفترة 

                                         )                                                             11-2(جدول رقم 
الماجستیر                                                                                         المتعلقة بالحاصلین على درجة  بیاناتال

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  

  الكلیات 
  )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر 
 بكل كلیة  

التقدیر العام 
بالنسبة 
 المئویة

 األعمار
 جھة الترشیح صفة العضو

 الجامعة معین معید
جھة 
 أخرى

 15 15 20 10 41-25 99-54 30 اآلداب
 3 3 3 3 42-29 91-63 6 القانون

 10 13 13 10 41-28 89-70 23 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 16 24 20 20 40-27 97-73 40 الھندسة
 24 42 27 39 38-27 99-68 66 العلوم

  68  97  83  82      165  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

  أوفدوا بترشیح ) 15(عضوًا، ) 30(وبمالحظة الجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا 

بدرجة ) 20(منھم بدرجة معید و) 10(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى، ) 15(من الجامعات و 

عامًا، ) 41-25(ومستویات أعمارھم تتراوح ما بین )% 99-54(معین، معدالت إیفادھم ما بین 

أوفدوا ) 3(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 3(أعضاء، ) 6(ونجد أن كلیة القانون والتي بھا 

- 63(بدرجة معین، معدالت إیفادھم ما بین) 3(منھم بدرجة معید و) 3(بترشیح من جھات أخرى، 

  .ًاعام) 42-29(ومستویات أعمارھم ما بین )% 91

  أوفدوا بترشیح ) 13(عضوًا، ) 23(كما نجد أن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة والتي  بھا 

بدرجة ) 13(منھم بدرجة معید و) 10(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى، ) 10(من الجامعات و

  .عامًا ) 41-28(، ومستویات أعماھم مابین )%89-70(معین، معدالت إیفادھم ما بین 

) 16(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 24(عضوًا، ) 40(جد كلیة الھندسة بھا ھذا ون

بدرجة معین، معدالت إیفادھم ما ) 20(منھم بدرجة معید و) 20(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى، 

  .عامًا) 40-27(ومستویات أعمارھم ما بین ) % 97-73(بین 
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أوفدوا بترشیح من الجامعات ) 42(عضوًا، ) 66(لنجد أخیرًا أن كلیة العلوم والتي بھا 

بدرجة معین، معدالت ) 27(منھم بدرجة معید و) 39(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى، ) 24(و

  .عامًا) 38- 27(ومستویات أعمارھم ما بین ) % 98- 68(إیفادھم ما بین 

، كان بھا 1999–1984ن جامعة قاریونس خالل الفترة الممتدة من إومن ھنا یمكننا القول 

) 59(عضو ماجستیر بكلیاتھا الخمس السابقة حاصلون على ھذه الدرجة من الخارج، ) 165(

تحصلوا علیھا في التخصصات التطبیقیة، ) 106(تحصلوا علیھا في التخصصات اإلنسانیة، و

رشحوا من قبل ) 68(رشحوا من الجامعات و) 97(بدرجة معین، ) 83(منھم بدرجة معید و) 82(

ن معدالت إیفادھم تتراوح ما بین إذلك، كما یمكننا القول ) 26-2(لشكل جھات أخرى، ویوضح ا

عامًا كأدنى ) 25(كأعلى معدل، ومستویات أعماھم تتراوح ما بین %) 98(كأقل معدل و%) 54(

متوسط أعمارھم ومتوسط ) 28-2(و) 27-2(ن عامًا كأعلى عمر، ویوضح الشكال) 42(عمر و

  :ةمعدالتھم على الترتیب حسب كل كلی

  

)                                                                                                                26-2(الشكل رقم 

ن من الجامعات وغیر الجامعات                         ون والمرشحون والمعینواألعضاء المعید

   1999 - 1984خالل الفترة ) تطبیقي –إنساني (وتخصصاتھم 

  
  

ر من أعضاء التخصصات ثیبین الشكل السابق، أن أعضاء التخصصات التطبیقیة أك

الجامعات  لاإلنسانیة، واألعضاء المعیدین أقرب لألعضاء المعینین، واألعضاء المرشحین من قب

  .ر من األعضاء المرشحین من قبل الجھات األخرىثأك
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)                                                                                                       27-2(الشكل رقم 

  1999 – 1984متوسط أعمار أعضاء الماجستیر خالل الفترة 

  

  

  

                                                                                              )        28-2(الشكل رقم 

  1999 – 1984متوسط معدالت أعضاء الماجستیر خالل الفترة 

  

  

  

، أن متوسط أعمار أعضاء )28-2(، والشكل )27-2(یتضح من الشكلین السابقین، الشكل 

 –) 35(القانون  –) 33(اآلداب : الترتیب على النحو التالي  الماجستیر بالكلیات الخمسة على

:  اآلتي، وأن متوسط معدالتھم على الترتیب ك)32(العلوم  –) 31(الھندسة  –) 33(االقتصاد 
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  " :ان الثوریة عضویة اللج" المعاییر األیدیولوجیة -2

  :1999-1984قیاس ھذا المعیار لألعضاء ھذه الدرجة خالل الفترة  اآلتيویحاول الجدول 

)                                                                                                      12-2(جدول رقم 
وریة                                                           أعضاء الماجستیر الحاصلون على عضویة اللجان الث

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

 )التخصصات(
أعضاء الماجستیر الحاصلون  أعضاء الماجستیر بكل كلیة 

 على عضویة اللجان الثوریة

 27 30 اآلداب
 5 6 القانون

 20 23 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 31 40 الھندسة
 57 66 العلوم

  140  165  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

ن لیحاص) 30(عضوًا من أصل ) 27(وبمالحظتنا للجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا 

أعضاء من أصل ) 5(، ونجد أن كلیة القانون بھا )عضویة حركة اللجان الثوریة(على العضویة 

عضوًا من ) 20(ن على ھذه العضویة، ونجد أیضًا كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا یحاصل) 6(

) 40(عضوًا من أصل ) 31(ن على ھذه العضویة، ونجد كلیة الھندسة بھا یحاصل) 23(أصل 

ن یصلحا) 66(عضوًا من أصل ) 57(ن على ھذه العضویة، وأخیرًا نجد كلیة العلوم بھا یحاصل

 -:على ھذه العضویة، ویوضح الشكل التالي ذلك 

)                                                                                                 29-2(الشكل رقم 

                                         1999-1984ن على عضویة خالل الفترة یأعضاء الماجستیر الحاصلون وغیر الحاصل
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ن یغیر حاصل) 165(عضوًا من أصل ) 25(ومن الشكل السابق، نجد أن ھناك حوالي 

ن على یعند إیفادھم لدرجة الماجستیر، كما نجد أن أكثر الحاصل) اللجان الثوریة(على العضویة 

لتخصصات التطبیقیة، ویتضح ذلك بمقارنتھم بأعضاء التخصصات العضویة ھم من أعضاء ا

  .حاصلون) 57(ن ویفقط غیر حاصل) 9(عضوًا ) 66(اإلنسانیة، فمثًال كلیة العلوم بھا 

  :المعاییر األخرى  -3

-1984ھذه المعاییر ویقوم بقیاسھا ألعضاء ھذه الدرجة خالل الفترة  اآلتيیوضح الجدول   

1999:-  

)                                                                                                      13-2(جدول رقم 
الجنس والحالة االجتماعیة  ألعضاء الماجستیر                                                                 نوع 

  1999 – 1984خالل ھذه الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

 )التخصصات(

أعضاء الماجستیر 
 بكل كلیة

 الحالة االجتماعیة الجنس

 عزاب متزوجون إناث ذكور

 8 22 12 18 30 اآلداب
 0 6 3 3 6 القانون

 5 18 10 13 23 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 19 21 16 24 40 الھندسة
 20 46 24 42 66 العلوم

  52  113  65  100  165  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

  

   ًاعضو) 18(من خالل البیانات الواردة بالجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا 

  ) 3(عزاب، ونجد أن كلیة القانون بھا ) 8(منھم متزوجون و) 22(إناث، ) 12(من الذكور و

 ًاعضو) 13(كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة نجد بھا ذكور متزوجون جمیعًا، لنجد أن ) 3(إناث و

) 24(عزاب، ھذا ونجد أیضًا أن كلیة الھندسة نجد بھا ) 5(متزوجون و) 18(إناث، ) 10(ذكور و

)  24(عزاب، وأخیرًا نجد أن كلیة العلوم بھا ) 19(متزوجون و) 21(إناث و) 16(ذكور و ًاعضو

) 30-2( نعزابِ ، ویوضح ذلك الشكال) 20(وجون ومنھم متز) 46(ذكور، ) 42(إناث و ًاعضو

ألعضاء وااألعضاء المتزوجون (و) ألعضاء اإلناثوااألعضاء الذكور (على الترتیب ) 31- 2(و

  -):العزاب
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)                                                                                                 30-2(الشكل رقم 

  1999 - 1984األعضاء  الذكور لألعضاء اإلناث خالل الفترة 

  
  ج

)                                                                                                 31-2(الشكل رقم 

  1999 – 1984األعضاء  المتزوجون لألعضاء العزاب خالل الفترة 

  

  
  

الذكور  ، نجد أن األعضاء)31-2(والشكل ) 30-2(السابقین الشكل ومن بیانات الشكلین 

، كما نجد أن األعضاء )65(ر من األعضاء اإلناث والبالغ عددھن ث، أك)100(والبالغ عددھم 

  ) .52(ن والبالغ عددھم یر من األعضاء غیر المتزوجثأك، )113(ن والبالغ عددھم یالمتزوج
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الكلي ألعضاء الماجستیر بجامعة قاریونس خالل الفترة المجموع ) 14- 2(ویبین الجدول 

  :ن على ھذه الدرجة من الداخلیوبالتحدید األعضاء الحاصل 1984-1999

)                                                                                                      14-2(جدول رقم 
)                                             الجامعات اللیبیة(الماجستیر من الداخل األعضاء الحاصلون على درجة 

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

 )التخصصات(

مجموع أعضاء 
  الماجستیر 

 بكل كلیة

أعضاء الماجستیر 
    الحاصلون على ھذه 

  الدرجة من الخارج

أعضاء الماجستیر 
                       الحاصلون على ھذه 
                                الدرجة من الداخل 

 )الجامعات اللیبیة(
 58  30 88 اآلداب
 10  6 16 القانون

 59  23 82 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 36  40 76 الھندسة
 54  66 120 العلوم

  217  165  382  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

تحصلوا )  88(من أصل  ًاعضو) 59(وبمالحظة الجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا   

تحصلوا على ) 16(أعضاء من أصل ) 10(على ھذه الدرجة من الداخل، ونجد أن كلیة القانون بھا 

من أصل  ًاعضو) 59(بھا ، كما نجد أن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة الداخل ھذه الدرجة من

تحصلوا على  ًاعضو) 36(تحصلوا على ھذه الدرجة من الداخل، ونجد أن كلیة الھندسة بھا ) 82(

) 120(من أصل  ًاعضو) 54(ھذه الدرجة من الداخل، وكذلك نجد كلیة العلوم حیث نجد بھا 

  -:ذلك  اآلتيحاصلون على ھذه الدرجة من الداخل، ویوضح الشكل 

)                                                                                                      32-2(شكل رقم 
األعضاء الحاصلون على الماجستیر من الداخل والخارج                                                   

  1999 – 1984خالل الفترة 
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ن على درجة الماجستیر من الداخل والبالغ یالسابق، یتضح أن األعضاء الحاصلومن الشكل          

  ).165(عددھم  ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغیمن األعضاء الحاصل أكثر) 217(عددھم 

  -:الدكتوراه موفدو : -ب

ویقوم  بیاناتویوضح الجدول اآلتي ھذه  ال: البیانات المتعلقة بالحاصلین على ھذه الدرجة -1

  :1999-1984بقیاسھا خالل الفترة 

)                                                                                                      15-2(جدول رقم 
ن على درجة الدكتوراه                                                       یالحاصلب المتعلقةالبیانات 

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

)التخصصات(  

أعضاء 
الدكتوراه بكل 

 كلیة

 الترشیح جھة
 األعمار

 أخرى جھة جامعة 

 43- 32 14 41 55 اآلداب
 35-43 1 5 6 القانون

  29-42 3 23 26 والعلوم السیاسیة القتصادا
 40-33 3 31 34 الھندسة
 42-28 15 57 72 العلوم

    36 157 193  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

فدوا بترشیح من وأ) 41(، ًاعضو) 55(وبمالحظة الجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا   

عامًا، ) 43-32(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى، عند أعمار تتراوح ما بین ) 14(الجامعات و

أوفد بترشیح من ) 1(فدوا بترشیح من الجامعات، ووأ) 5(أعضاء، ) 6(ونجد أن كلیة القانون بھا 

عامًا، كما نجد أیضًا أن كلیة االقتصاد ) 43-35(قبل جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

أوفدوا بترشیح من ) 3(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 23(، ًاعضو) 26(والعلوم السیاسیة  بھا 

  .عامًا) 42-29(جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

) 3(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 31(، ًاعضو) 34(لنجد أیضًا أن كلیة الھندسة بھا 

عامًا، وأخیرًا نجد كلیة العلوم ) 40-33(أوفدوا بترشیح من جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین 

أوفدوا بترشیح من قبل جھات ) 15(أوفدوا بترشیح من الجامعات و) 57( ،ًاعضو) 72(والتي بھا 

  .عامًا ) 42-28(أخرى، عند أعمار تتراوح ما بین 

، كان بھا 1999 – 1984ن جامعة قاریونس خالل ھذه الفترة إومن ھنا یمكننا القول 

) 87(ج، عضو دكتوراه بكلیاتھا الخمس السابقة حاصلون على ھذه الدرجة من الخار) 193(
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تحصلوا علیھا في التخصصات ) 106(تحصلوا على ھذه الدرجة في التخصص اإلنساني و

من قبل جھات أخرى، عند أعمار تتراوح ما  وارشح) 36(رشحتھم الجامعات، و) 157(التطبیقي، 

اختصاصاتھم ) 33-2(عامًا كأقصى عمر، ویوضح الشكل ) 43(عامًا كأقل عمر و) 28(بین 

  .متوسط أعمارھم ) 34-2(ن منھا، ویوضح الشكل والجھات المرشحی

)                                                                                                 33-2(الشكل رقم 
)                                   الجھات األخرى(ن من الجامعات وغیر الجامعات واألعضاء المرشح

  1999 - 1984خالل الفترة )تطبیقي –إنساني (ھم وتخصصات

  
  

 التخصصات أعضاء من أكثر التطبیقیة التخصصات أعضاء أن السابق، الشكل ویبین  

من األعضاء المرشحین من الجھات  أكثراإلنسانیة، كما نجد أن األعضاء المرشحین من الجامعات 

  .األخرى

  

)                                                                                                 34-2(الشكل رقم 
   1999 – 1984متوسط أعمار أعضاء الدكتوراه خالل الفترة 

  

اآلداب :  اآلتيالشكل السابق، أن متوسط أعضاء الكلیات الخمسة على الترتیب كمن یتضح 

  )  .35(العلوم  –) 34(الھندسة  –) 36(القتصاد ا –) 37(القانون  –) 37(
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  ":عضویة  اللجان الثوریة " المعاییر األیدیولوجیة  -2

  -:1999-1984قیاس ھذا المعیار بالنسبة لألعضاء ھذه الدرجة خالل الفترة  اآلتيیحاول الجدول   

                                              )                                                        16-2(جدول رقم 
أعضاء الدكتوراه الحاصلون على عضویة اللجان الثوریة                                                                     

  1999 – 1984خالل  الفترة 

  البیانات
  الكلیات

 )التخصصات(

أعضاء الدكتوراه                
 بكل كلیة 

أعضاء الدكتوراه الحاصلون 
 على عضویة اللجان الثوریة 

 52 55 اآلداب
 6 6 القانون

 26 26 والعلوم السیاسیة القتصادا
 30 34 الھندسة
 64 72 العلوم

 178 193  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

ن یحاصل) 55(من أصل  ًاعضو) 52(وبمالحظة الجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا   

ن على ھذه العضویة، یحاصل) 6(أعضاء من أصل ) 6(على العضویة، ونجد أن كلیة القانون بھا 

  ن على بطاقة یحاصل) 26(من أصل  ًاعضو) 26(ونجد أیضًا كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا 

ن على ھذه یحاصل) 34(من أصل  ًاعضو) 30(ھذه العضویة، كما نجد أن كلیة الھندسة بھا 

ن على ھذا العضویة، یحاصل) 64(من أصل  ًاعضو) 72(العضویة وأخیرًا كلیة العلوم بھا 

  -:ویوضح الشكل التالي ذلك 

                                                                        )                         35-2(الشكل رقم 
ن على العضویة                                                                               یأعضاء الدكتوراه الحاصلون وغیر الحاصل

  1999 - 1984خالل الفترة 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

اآلداب القانون االقتصاد الھندسة العلوم

األعضاء الحاصلون على  
.العضویة

األعضاء غیر الحاصلین على  
العضویة

مجموع أعضاء الدكتوراه  
بكل كلیة

52

3

55

6 6

26 26 30
34

4

64

8

72



113 
 

  

ن یغیر حاصل) 193(من أصل  ًاعضو) 15(ك حوالي ھنانجد أن ومن الشكل السابق،   

جدًا بین  ًاواضح ًاعلى عضویة اللجان الثوریة عند إیفادھم لدرجة الدكتوراه، كما نجد تقارب

ن واألعضاء الموجودین خالل ھذه الفترة، فمثًال كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة یاألعضاء الحاصل

  .العضویةن على یجمیعھم حاصل ًاعضو) 26(بھا 

  :المعاییر األخرى  -3

-1984ھذا المعیار ویقوم بقیاسھا ألعضاء ھذه الدرجة خالل الفترة  اآلتيویوضح الجدول   

1999:-  

)                                                                                                      17-2(جدول رقم 
                   الجنس  والحالة االجتماعیة ألعضاء الدكتوراه                              نوع

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

 )التخصصات(

أعضاء 
الدكتوراه بكل 

 كلیة

 الحالة االجتماعیة الجنس

 عزاب متزوجون إناث ذكور

 12 43 13 42 55 اآلداب
 -- 6 2 4 6 القانون

 6 20 3 23 26 والعلوم السیاسیة القتصادا
 2 32 6 28 34 الھندسة
 9 63 9 63 72 العلوم

  29  164  33  160  193  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

من  ًاعضو) 42(اآلداب بھا ومن خالل البیانات الواردة بالجدول السابق، نجد أن كلیة 

) 4(عزاب، ونجد أن كلیة القانون بھا ) 12(منھم متزوجون و) 43(من اإلناث، ) 13(الذكور و

  أعضاء 

) 20(إناث، ) 3(ذكور و ًاعضو) 23(كلیة االقتصاد بھا أن إناث  متزوجون، كما ) 2(ذكور و

) 32(إناث، ) 6(ذكور و ًاعضو) 28(عزاب، لنجد أن في كلیة الھندسة نجد بھا ) 6(متزوجون و

من اإلناث، ) 9(من ذكور و ًاعضو) 63(عزاب، وأخیرًا نجد كلیة العلوم بھا ) 2(منھم متزوجون و

األعضاء (على الترتیب ) 37-2(و) 36-2( نعزاب، ویوضح الشكال) 9(منھم متزوجون و) 63(

  -):ألعضاء العزابوااألعضاء المتزوجون (و) ألعضاء اإلناثواالذكور 
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)                                                                                                      36-2(لشكل رقم ا

  1999 - 1984األعضاء الذكور لألعضاء اإلناث خالل الفترة 

  

  

)                                                                  37-2(الشكل رقم 

  1999 – 1984األعضاء المتزوجون لألعضاء العزاب خالل الفترة 

  

  

  

الذكور  ، نجد أن األعضاء)37-2(والشكل ) 36-2(بیانات الشكلین السابقین، الشكل ومن 

 األعضاء، كما نجد أن )33(اإلناث والبالغ عددھن  من األعضاء أكثر، )160(والبالغ عددھم 

  .في كافة الكلیات ) 29(العزاب والبالغ عددھم  من األعضاء أكثر، )164(ن والبالغ یالمتزوج

   

0
10
20
30
40
50
60
70

اآلداب القانون االقتصاد الھندسة العلوم

األعضاء اإلناث

األعضاء الذكور  
9

63

2823

42

42

13
63

0

10

20

30

40

50

60

70

اآلداب القانون االقتصاد الھندسة العلوم

األعضاء العــــــزاب

األعضاء المتزوجون  

63

9

32

2

20

66

43

12



115 
 

المجموع الكلي ألعضاء الدكتوراه بجامعة قاریونس خالل الفترة ) 18-2(ویبین الجدول 

  -:ن على ھذه الدرجة من الداخلیوبالتحدید الحاصل 1984-1999

                                                                                          )            18-2(جدول رقم 
)                                                 الجامعات اللیبیة(األعضاء الحاصلون على درجة الدكتوراه من الداخل 

  1999 – 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات 

 )التخصصات(

مجموع أعضاء 
  الدكتوراه 
 بكل كلیة

أعضاء الدكتوراه الحاصلون 
  على ھذه الدرجة 

  من الخارج

أعضاء الدكتوراه 
  الحاصلون على ھذه 
الدرجة من الداخل 

 )الجامعات اللیبیة(
 3  55 58 اآلداب
 1  6 7 القانون

 ---  26 26 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 ---  34 34 الھندسة
 ---  72 72 العلوم

  4  193  197  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

وبمالحظة الجدول السابق، نجد أنھ لیس ھنالك أعضاء حاصلون على درجة الدكتوراه من   

  -:الداخل إال أربعة أعضاء، ثالثة بكلیة اآلداب وواحد بكلیة القانون، ویوضح الشكل التالي ذلك 

  

)                                                                                                      38-2(رقم شكل 
األعضاء الحاصلون على الدكتوراه من الداخل والخارج                                                   

  1999 – 1984خالل الفترة 

  
    

  ن على درجة الدكتوراه یالسابق، نجد أن أعضاء ھیئة التدریس الحاصلوبمالحظة الشكل 

ن على درجة الدكتوراه ی، أقل بكثیر من أعضاء ھیئة التدریس الحاصل)4(من الداخل والبالغ عددھم 

  ).193(من الخارج والبالغ عددھم 
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   :1999 – 1984خالل الفترة  ساحات اإلیفادفي اختیار  ةالمؤثرالعوامل / ثانیًا

  -: 1999 – 1984ساحات إیفاد أعضـاء الماجستیـر خالل الفترة   -أ

الساحات التي تحصل منھا ھؤالء األعضاء على ھذه الدرجة     اآلتيویوضح الجدول 

  ).المصریة –البریطانیة  –األمریكیة (ة اآلتیخالل ھذه الفترة وبالتحدید الساحات ) الماجستیر(

                                                                                   )                   19-2(جدول رقم 
ساحات اإلیفاد ألعضاء درجة الماجستیر                                                                                    

  1999- 1984خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

  )التخصصات(

أعضاء 
  الماجستیر

  بكل كلیة 

  )الدول(الساحات 

ساحات   أمریكا  بریطانیا  مصر
  أخرى

  15  2  3  10  30  اآلداب
  4  ---  ---  2  6  القانون

  13  1  4  5  23  االقتصاد والعلوم السیاسیة
  27  2  10  1  40  الھندسة
  43  2  18  3  66  العلوم

  102  7  35  21  165  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الباحثالجدول من تصمیم : المصدر ∗

  ، ًاعضو ) 30(من خالل البیانات الواردة  بالجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا         

تحصلوا علیھا من الساحة البریطانیة، ) 3(تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة المصریة، و) 10(

  تحصلوا على ھذه الدرجة من ساحات أخرى        ) 15(تحصلوا علیھا من الساحة  األمریكیة،  ) 2(و

  -:ذلك  اآلتي، ویوضح الشكل )دول أخرى(

  ) 39-2(شكل رقم 

  1999- 1984الفترة ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل 
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على ھذه الدرجة من      تحصال ) 2(أعضاء، نجد أن   ) 6( وبالنظر لكلیة القانون والتي بھا 

ولم یتحصل   ) دول أخرى (تحصلوا على ھذه الدرجة من ساحات أخرى     ) 4(الساحة المصریة، و

  -:ذلك  اآلتيأحد على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة و الساحة األمریكیة، ویوضح الشكل 

                                      )                                                            40-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة 

  

  
  

تحصلوا على   ) 5(، عضواً ) 23(طالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة نجد بھا وباال

) 1(تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة، و      ) 4(ھذه الدرجة من الساحة المصریة، و 

تحصلوا على ھذه الدرجة من ساحات ) 13(تحصل على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة، و

  -:ذلك  اآلتي، ویوضح الشكل )دول أخرى(أخرى 

                                                                              )                    41-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد خالل الفترة 

  

  

عضو على ھذه الدرجة من      ) 1(عضوًا، تحصل   ) 40(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد بھا  

على ھذه   ) 2(ساحة البریطانیة وتحصل    على ھذه الدرجة من ال ) 10(الساحة المصریة، وتحصل 

دول (على ھذه الدرجة من ساحات أخرى   ) 27(الدرجة من الساحة األمریكیة، ھذا وتحصل   

  -:ذلك  اآلتي، ویوضح الشكل )أخرى
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)                                                                                                   42-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة الھندسة خالل الفترة 

  
  

تحصلوا على ھذه  ) 3(، نجد أن ًاعضو) 66( على ويتوبالتدقیق في  كلیة العلوم والتي تح

تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة، وتحصل        ) 18(الدرجة من الساحة المصریة، و

على ھذه الدرجة من ساحات      ) 43(على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة، وتحصل      ) 2(أیضًا 

  -:ذلك  اآلتي، ویوضح الشكل )دول أخرى(أخرى 
  

                                                                                                    )        43-2(شكل رقم 

  1999-  1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة 

  
  

 1999 – 1984ن أعضاء الماجستیر بجامعة قاریونس خالل الفترة إومن ھنا یمكننا القول 

على ھذه الدرجة من الساحة المصریة وتحصل    ) 21(، تحصل منھم ًاعضو) 165(والبالغ عددھم 

على ھذه الدرجة من الساحة     ) 7(على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة، كما تحصل ) 35(منھم 

، ویوضح الشكل   )دول أخرى (على ھذه الدرجة من ساحات أخرى       ) 102(األمریكیة، وتحصل 

  -:ذلك
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                                                                                            )        44-2(شكل رقم 

  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة الماجستیر خالل الفترة 

  

ومن خالل مالحظتنا للشكل السابق، نجد أن أكثر جامعات تحصل منھا أعضاء الماجستیر  

جامعات الساحة البریطانیة،   : ھذه الفترة على الترتیب ھي جامعات    على ھذه الدرجة خالل   

  .وجامعات الساحة المصریة، وجامعات الساحات األخرى ومن ثم جامعات الساحة األمریكیة 

  -:1999 – 1984ساحات إیفاد أعضاء درجــة الدكتوراه  خالل الفترة  -ب

الساحات التي تحصل  منھا ھؤالء األعضاء على  ھذه الدرجة  اآلتيویوضح الجدول 

  ).المصریة –البریطانیة  –األمریكیة : (ةاآلتیخالل ھذه الفترة وبالتحدید الساحات ) الدكتوراه(

)                                                                                                20-2(جدول رقم 

  1999- 1984ساحات اإلیفاد ألعضاء درجة الدكتوراه خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

  )التخصصات(

أعضاء الدكتوراه 
  بكل كلیة

  )الدول(الساحات 

ساحات   أمریكا  بریطانیا  مصر
  أخرى

  26  2  7  20  55  اآلداب
  3  ---  ---  3  6  القانون

  13  ---  5  8  26  االقتصاد والعلوم السیاسیة
  22  2  8  2  34  الھندسة
  53  1  13  5  72  العلوم

  117  5  33  38  193  المجموع
  .بناًء على إحصائیات مختلفة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

تحصلوا على ھذه    ) 20(، ًاعضو) 55(من خالل الجدول السابق، نجد أن كلیة اآلداب بھا 

تحصال علیھا ) 2(تحصلوا علیھا من الساحة البریطانیة، و ) 7(الدرجة من الساحة المصریة، و  

0
20
40
60
80

100
120

مصر بریطانیا أمریكا دول أخرى

102

7

35
21



120 
 

، )دول أخرى(علیھا من جامعات ساحات أخرى  تحصلوا) 26(أیضًا من الساحة األمریكیة، و

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل 

                                                                   )                                45-2( شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل الفترة 

  
  

على ھذه الدرجة من الساحة ) 3(أعضاء، فقد تحصل ) 6( وبالنظر لكلیة القانون والتي بھا

، أما الساحة البریطانیة    )دول أخرى (على ھذه الدرجة من ساحات أخرى   ) 3(المصریة وتحصل 

  -:ذلك  اآلتيواألمریكیة فلم یتحصل منھا أحد على ھذه الدرجة، ویوضح الشكل 

                                                                                         )                    46-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة 

  

  

  

  ) 8(تحصل  ًاعضو) 26(طالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، نجد بھا      وباال

على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة،  ) 5(على ھذه الدرجة من الساحة المصریة وتحصل  

على ھذه الدرجة من ساحات أخرى، أما الساحة األمریكیة لم یتحصل منھا أحد على ) 13(وتحصل 

  -:ذلك  اآلتيھذه الدرجة، یوضح الشكل 
  ج

0

5

10

15

20

25

30

مصر بریطانیا أمریكا دول أخرى

26

20

2
7

0

1

2

3

4

مصر بریطانیا أمریكا دول أخرى

3
3



121 
 

                                                        )                                        47-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد خالل الفترة 

  

  
  

  تحصال على ھذه الدرجة   ) 2(عضوًا ) 34(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد بھا   

على ھذه ) 2(على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة وتحصل ) 8(من الساحة المصریة، وتحصل 

، )دول أخرى (على ھذه الدرجة من ساحات أخرى     ) 22(الدرجة من الساحة األمریكیة، وتحصل 

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل 

                                                                                  )                           48-2(شكل رقم 
  1999- 1984ساحات إیفاد أعضاء كلیة الھندسة خالل الفترة 

  

  

  

تحصلوا على ھذه    ) 5(، ًاعضو ) 72(وبالتدقیق في كلیة العلوم والتي كانت تحوي على      

تحصل  ) 1(البریطانیة و على ھذه الدرجة من الساحة  ) 13(الدرجة من الساحة المصریة وتحصل 

  على ھذه الدرجة    ًاوعض) 53( على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة وھذا وتحصل       

  -:ذلك  اآلتي، ویوضح الشكل )دول أخرى(من ساحات أخرى 
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)                                                                                               49-2(شكل رقم 
  1999-  1984حات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة سا

  

  

 1984خالل ھذه الفترة بجامعة قاریونس الدكتوراه درجة ن أعضاء إومن ھنا یمكننا القول 

على ھذه الدرجة من الساحة المصریة  ) 38(، تحصل منھم ًاعضو) 193(والبالغ عددھم  1999 –

على ھذه الدرجة    ) 5(ة البریطانیة، ھذا وتحصل    على ھذه الدرجة من الساح) 33(وتحصل منھم 

، )دول أخرى (على ھذه الدرجة من  ساحات أخرى     ) 117(من الساحة األمریكیة، وتحصل منھم 

  -:التالي ذلكویوضح الشكل 

)                                                                                            50-2(الشكل رقم 
ساحات إیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة الدكتوراه                                                           

  1999- 1984خالل الفترة من 

  

  

ومن خالل مالحظتنا للشكل السابق، نجد أن أكثر جامعات تحصل منھا أعضاء الدكتوراه   

 الساحة وجامعات المصریة، الساحة جامعات ھي الترتیب لىع الفترة ھذه خالل الدرجة على ھذه

  .البریطانیة، وجامعات الساحات المختلفة، ومن ثم جامعات الساحة األمریكیة 
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  : الخالصــــــــــة

ن رئیسیین تناول األول فیھا العوامل المؤثرة قسمیإلى أیضًا المبحث ومن خالل تقسیم ھذا 

وبتطبیق تلك العوامل على أعضاء درجة الماجستیر أوًال والبالغ عددھم ، موفدینالاختیار على 

، أقل من األعضاء )59(جد أن األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم و، )165(

األعضاء الموفدین من قبل الجامعات إن ، و)106(الموفدین للتخصصات التطبیقیة والبالغ عددھم 

، )68(من األعضاء الموفدین من قبل الجھات األخرى والبالغ عددھم  أكثر، )97(والبالغ عددھم 

 ، مساٍو)82(جد أن األعضاء المعیدین والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم كما و

  ).83(لألعضاء المعینین والبالغ عددھم 

ما بین سن جد أیضًا أن األعضاء الموفدین خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح وكما 

تراوح أیضًا ما بین األربعة تمعدالت إیفادھم أن ن عامًا، وین وسن االثنى واألربعیعشرالالخامسة و

، ھذا ونجد أن األعضاء )كأعلى معدل(ن بالمائة یوالتسعة والتسع) كأقل معدل(ن بالمائة یوالخمس

من األعضاء  أكثر، )140(ن على العضویة والبالغ عددھم لیالموفدین خالل ھذه الفترة والحاص

والذین تم إیفادھم أیضًا خالل ھذه  )25(ن على العضویة والبالغ عددھم یالموفدین وغیر الحاصل

  .الفترة

  ، أكثر )100(جد أیضًا أن األعضاء الذكور الموفدین خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم وو

ن والذین یاألعضاء المتزوجو ،)65(من األعضاء اإلناث الموفدات خالل ھذه الفترة والبالغ عددھن 

). 52(، أكثر من األعضاء العزاب والبالغ عددھم )113(تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

ن على درجة الماجستیر من الداخل خالل ھذه الفترة والبالغ یكما وجد أیضًا أن األعضاء الحاصل

  ).165(ة من الخارج والبالغ عددھم ن على ھذه الدرجیمن األعضاء الحاصل كثر، أ)217(عددھم 

على أعضاء درجة الدكتوراه أیضًا والبالغ عددھم مرة أخرى وبتطبیق تلك العوامل 

، أقل من األعضاء )87(، وجد أن األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم )193(

وفدین من قبل الجامعات ، وأن األعضاء الم)106(الموفدین للتخصصات التطبیقیة والبالغ عددھم 

، )36(من األعضاء الموفدین من قبل الجھات األخرى والبالغ عددھم  أكثر، )157(والبالغ عددھم 

كما وجد أن األعضاء الذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح ما بین سن الثامنة 

  ).كأعلى عمر(ن عامًا یوالثالثة واألربع) كأقل عمر(ن یوالعشر
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ن على العضویة والبالغ یووجد أن األعضاء الموفدین خالل ھذه الفترة والحاصل ھذا 

، )15(ن على العضویة والبالغ عددھم یر من األعضاء الموفدین وغیر الحاصلث، أك)178(عددھم 

ر ث، أك)160(أن األعضاء الذكور والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم أیضًا وجد  ھذا

، واألعضاء الموفدین )33(األعضاء اإلناث الموفدات والبالغ عددھن خالل ھذه الفترة من 

، كما )29(ن والبالغ عددھم ی، أكثر من األعضاء غیر المتزوج)164(ن والبالغ عددھم یالمتزوج

، أقل بكثیر من )4(ن على ھذه الدرجة من الداخل والبالغ عددھم یجد أیضًا أن األعضاء الحاصلو

  ).193(ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم یء الحاصلاألعضا

لموفدي درجتي الماجستیر المؤثرة على اختیار جھة اإلیفاد العوامل الثاني  القسم وتناول 

 س ذلك التأثیر على إجمالي أعضاءوبقیا، س جامعة قاریونسوالدكتوراه من أعضاء ھیئة تدری

منھم تحصلوا على  ًاعضو) 21(، وجد أن )165(لبالغ عددھم الماجستیر أوًال خالل ھذه الفترة وا

تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات  ًاعضو) 35(ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة، و

تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة، وجد أن  اءعضأ) 7(الساحة البریطانیة و

  .ت الساحات األخرىتحصلوا على ھذه الدرجة من جامعا) 102(

وبقیاس ذلك التأثیر مرة أخرى على أعضاء الدكتوراه خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

) 33(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحات المصریة و ًاعضو) 38(، وجد أن )193(

تحصلوا على ھذه  اءعضأ) 5(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة و ًاعضو

  .تحصلوا علیھا من ساحات أخرى ًاعضو) 117(الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة و
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                                                                                                              مبحث الثالثال
 ) 2008 – 2000سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا للخارج خالل الفترة ( 

  

  :  تمھید

  والتي تم تقسیمھا السابقة،  الفترات المحددة مرحلة ختامیة لدراسةك مبحثھذا ال جاء

عام المن  تمتداثانیة الو، 1983 – 1969عام المن  تمتدا ىولاأل، إلى ثالث فترات زمنیة مقارنة

  . 2008 – 2000عام المن  دمتتثالثة الو، 1999 – 1984

ھذا سیقوم لذا ، من عمر تلك الفترات خیرةة أحلرمك 2008 – 2000وتأتي ھذه الفترة 

تأثیر العوامل المؤثرة لوھو قیاس  من ھذا الفصل، )نيالثاواألول (ن االمبحثبما قام بھ المبحث 

لموفدي  ،ثانیًا جھة اإلیفادالعوامل المؤثرة على اختیار قیاس تأثیر و ،أوًال نموفدیلاعلى اختیار 

  .)2008 – 2000(خالل الفترة معًا الدكتوراه ودرجتي الماجستیر 
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  -:2008 – 2000خالل الفترة  أوًال العوامل المؤثرة في اختیار الموفدین

  :موفدو الماجستیر   - أ

بیانات ویقوم الجدول اآلتي ھذه الیوضح : بیانات المتعلقة بالحاصلین على ھذه الدرجةال .1

  -:)2008-2000(خالل الفترة  بقیاسھا

)                                                                                                      21-2(جدول رقم 

                                                                                   الماجستیر المتعلقة بالحاصلین على درجة  البیانات
  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
  

  الكلیات 
  )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر 

 بكل كلیة
التقدیر العام 

بالنسبة 
 المئویة

 األعمار
 جھة الترشیح صفة العضو

 الجامعة معین معید
جھة 
 أخرى

 7 13 9 11  39 –29 91-60 20 اآلداب
 3 2 3 2 38 –30 92 - 75 5 القانون

 7 6 3 5 36 – 29 94 - 69 13 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 7 18 8 17 36 – 28 98 - 71 25 الھندسة
 10 20 12 18  40 – 29 93 - 70 30 العلوم

  34  59  40  53      93  المجموع
  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

أوفدوا بترشیح ) 13(ًا، عضو) 20(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق

، بدرجة معین) 9(منھم بدرجة معید و) 11(، أوفدوا بترشیح من جھات أخرى) 7(و اتمن الجامع

كلیة ونجد أن ، ًاعام) 39-29(أعمارھم ما بین مستویات و)% 91-60(إیفادھم ما بین ت معدال

أوفدوا بترشیح من الجھات ) 3(أوفدا بترشیح من الجامعة و) 2(، أعضاء) 5(القانون بھا 

%) 92-75(معدالت إیفادھم ما بین ، بدرجة معین) 3(منھم بدرجة معید و) 2(، األخرى

  .ًاعام )38- 30(ومستویات أعمارھم ما بین 

من أوفدوا بترشیح ) 6(، ًاعضو) 13(بھا والتي كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  دكما نج

بدرجة معین،  ) 8(منھم بدرجة معید و) 5(، من جھات أخرىأوفدوا بترشیح ) 7(الجامعات و

  .ًاعام) 36-29(أعماھم مابین مستویات و، )%94-69(إیفادھم ما بین  تمعدال

) 7(و اتأوفدوا بترشیح من الجامع) 18(، ًاعضو) 25(كلیة الھندسة نجد بھا  ھذا ونجد

إیفادھم ما  تمعدال، بدرجة معین) 8(منھم بدرجة معید و) 17(، بترشیح من جھات أخرى واأوفد
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كلیة العلوم والتي بھا لنجد أخیرًا ، ًاعام) 36-28(أعمارھم ما بین مستویات و) % 98-71(بین 

) 18(بترشیح من جھات أخرى، أوفدوا ) 10(و اتمعبترشیح من الجا واأوفد) 20(، ًاعضو) 30(

أعمارھم  ستویاتوم) % 93-70(إیفادھم ما بین  تمعدال، بدرجة معین) 12(منھم بدرجة معید و

  . ًاعام) 40-29(ما بین 

كان بھا ، 2008 – 2000جامعة قاریونس خالل ھذه الفترة القول إن  ومن ھنا یمكننا
) 38(، درجة من الخارجھذه العلى  حاصلونماجستیر بكلیاتھا الخمس السابقة  ًاعضو) 93(

، تطبیقیةال تخصصاتالفي  یھاعل حاصلون) 55(و، نسانیةاإلتخصصات في ال علیھا حاصلون
  رشحوا ) 34(و اتالجامع وا منرشح) 59(، بدرجة معین) 40(بدرجة معید و) 53(منھم 

معدالت إیفادھم تتراوح القول إن  كما یمكننا، ذلك) 51-2(ویوضح الشكل ، من قبل جھات أخرى
عامًا ) 28(ما بین تتراوح أعماھم مستویات و، كأعلى معدل%) 98(كأقل معدل %) 60(ما بین 

متوسط أعمارھم ، )53-2(و )52-2(ن ویوضح الشكال، عامًا كأعلى عمر) 40(كأدنى عمر و
  . على الترتیب حسب كل كلیة ھمومتوسط معدالت

  

)                                                                                                      51-2(الشكل رقم 
ات  وغیر الجامعات                                            الجامعمن   مرشحونالون ون والمعینوالمعید األعضاء 

  2008 - 2000خالل الفترة ) تطبیقي –إنساني (وتخصصاتھم 
  

  
  

لتخصصات ا أعضاءر من ثأك التطبیقیةالتخصصات  أن أعضاء السابقالشكل  یبین       
ات جامعالمن  مرشحینواألعضاء ال، المعینیناألعضاء ر من ثالمعیدین أكواألعضاء ، اإلنسانیة

  .من قبل الجھات األخرى مرشحیناألعضاء الر من ثأك
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)                                                                                                      52-2( الشكل رقم

  2008 – 2000خالل الفترة الماجستیر أعمار أعضاء متوسط 

  

  

)                                                                                                      53-2(الشكل رقم 

  2008 – 2000خالل الفترة الماجستیر أعضاء متوسط معدالت 
  

   
  

متوسط أعمار نجد أن ، )53-2(والشكل ) 52-2( لالشك، الشكلین السابقینوبمالحظة 

 –) 34(القانون  –) 35(اآلداب : أعضاء الماجستیر بالكلیات الخمس السابقة على الترتیب

: كاآلتيأن متوسط معدالتھم على الترتیب ، و)33(العلوم  –) 32(الھندسة  –) 31(االقتصاد 

  ).العلوم% (92 –)الھندسة% (90 –) األعضاء% (86 –) القانون% (81 –) اآلداب% (88
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  " :عضویة اللجان الثوریة معیار "  ةر األیدیولوجییالمعای -ب

  :2008-2000خالل الفترة  ھذه الدرجةألعضاء المعیار  اقیاس ھذ اآلتيحاول الجدول ی       

)                                                                                                     22-2(جدول رقم 
                                                                على عضویة اللجان الثوریة  حاصلونالالماجستیر أعضاء 

  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

الماجستیر أعضاء 
 كلیة لكب

                      الماجستیرأعضاء 
عضویة على  حاصلونال

 الثوریة اللجان
 18 20 اآلداب
 4 5 القانون

 10 13 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 21 25 الھندسة
 29 30 العلوم
  82  93  المجموع

  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

) 20(أصل من  ًاعضو) 18(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظتنا للجدول السابق

) 4(ونجد أن كلیة القانون بھا ، )عضویة حركة اللجان الثوریة(على ھذه العضویة  نیحاصل

ونجد أیضًا كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، على ھذه العضویة حاصلین) 5(أعضاء  من أصل 

) 21(بھا نجد كلیة الھندسة و، على ھذه العضویة حاصلین) 13(أعضاء من أصل ) 10(بھا 

من  ًاعضو) 29(كلیة العلوم نجد بھا  أخیرًاو، على ھذه العضویة نیاصلح) 25(أصل من  ًاعضو

 - :ذلك التالي ویوضح الشكل ، على ھذه العضویة نیحاصل) 30(

)                                                                                                 54-2(الشكل رقم 
                                                           عضویة العلى  نیلحاصغیر الو حاصلونلاأعضاء الماجستیر 

  2008 - 2000خالل الفترة 
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على  حاصلینغیر ) 93(من أصل  ًاعضو) 11(ك حوالي نجد أن ھناالشكل السابق  ومن

ھذه على  نیحاصلالأكثر نجد أن كما ، لدرجة الماجستیر ھمعند إیفاد) اللجان الثوریة(العضویة 

التخصصات  أعضاءویتضح ھذا عند مقارنتھم ب، التخصصات التطبیقیةأعضاء عضویة ھم من ال

غیر ) 1(ولعضویة ا على ھذه حاصلونمنھم ) 29( ًاعضو) 30(فمثًال كلیة العلوم بھا ، اإلنسانیة

  .حاصل علیھا

  :المعاییر األخرى  -3

خالل الفترة عضاء ھذه الدرجة ألویقوم بقیاسھا  المعاییرھذه  اآلتيیوضح الجدول   

2000-2008:-  

)                                                                                                      23-2(جدول رقم 
                              ألعضاء الماجستیر                 الجنس والحالة االجتماعیة نوع

  2008 – 2000خالل الفترة 
  

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر بكل 

  كلیة

 الحالة االجتماعیة الجنس

 باعز متزوجون  إناث روذك

 7 14 9 11 20 اآلداب
 1 4 2 3 5 القانون

 4 9 7 6 13 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 7 18 12 13 25 الھندسة
 13 17 14 16 30 العلوم
  32  62  44  49  93  المجموع

  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

ذكور عضو ) 11(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، الجدول السابقل البیانات الواردة بالن خوم

، إناث) 2(ذكور و) 3(كلیة القانون بھا أن نجد و، عزاب) 7(و متزوجون منھم ) 14(، إناث) 9(و

أعضاء ) 6(نجد بھا فیة االقتصاد والعلوم السیاسیة لكونجد أن ، عازب) 1(ومتزوجون  ) 4(

 ًاذكور) 13(كلیة الھندسة بھا  ھذا ونجد أن، والباقي عزابمتزوجون  منھم ) 9(إناث ) 7(ذكور 

 ًاعضو ذكور) 16(كلیة العلوم بھا  ونجد أخیرًا، عزاب) 7(و متزوجون منھم ) 18(ًا، إناث) 12(و

على ) 56- 2(و) 55-2(ن ذلك الشكالویوضح  عزاب) 13(و متزوجون منھم ) 17(، ًاإناث )14(و

  .)العزاب ألعضاءوا متزوجون ال األعضاء(و، )اإلناث ألعضاءواالذكور  األعضاء(الترتیب 
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)                                                                                                 55-2(الشكل رقم 

  2008 – 2000خالل الفترة  اإلناث ألعضاءلالذكور  األعضاء

  

  
  

)                                                                                    56-2(الشكل رقم 
  2008 – 2000خالل الفترة  العزاب لألعضاء متزوجون ال األعضاء

  

  
  

الذكور األعضاء نجد أن ، )56-2(والشكل ) 55-2(الشكل ، الشكلین السابقین ومن بیانات

 األعضاءأن  نجدكما ، )44( ناإلناث والبالغ عددھاألعضاء من ، أكثر )49(والبالغ عددھم 

  .)32( عددھم والبالغ )العزاب( نیمتزوجال غیر األعضاء من أكثر )62( عددھم والبالغ نیمتزوجال
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خالل ھذه بجامعة قاریونس المجموع الكلي ألعضاء الماجستیر ) 24-2(الجدول  بینوی

  -:داخلمن ال الدرجةھذه على  حاصلینالوبالتحدید األعضاء  2008–2000الفترة 

)                                                                                                      24-2(جدول رقم 
                              )الجامعات اللیبیة(الماجستیر من الداخل درجة على  حاصلوناألعضاء ال

  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(
مجموع أعضاء 

 بكل كلیة الماجستیر
على  حاصلونأعضاء الماجستیر ال

  ھذه الدرجة من الخارج
   حاصلونأعضاء الماجستیر ال

  على ھذه الدرجة من الداخل
 )الجامعات اللیبیة(

 73  20 93 اآلداب
 10  5 15 القانون

 44  13 57 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 31  25 56 الھندسة
 68  30 98 العلوم

  226  93  319  المجموع
  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

 حاصلین) 93(عضو من أصل ) 73(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق  

 حاصلین) 15(أعضاء من أصل  ) 10(ونجد أن كلیة القانون بھا ، على ھذه الدرجة من الداخل

عضو من ) 44(ونجد أیضًا أن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بھا ، على ھذه الدرجة من الداخل

) 56(عضو من أصل ) 31(وكلیة الھندسة بھا ، تحصلوا على ھذه الدرجة من الداخل) 57(أصل 

) 98(عضو من أصل ) 68(أما كلیة العلوم فنجد بھا ، على ھذه الدرجة من الداخل حاصلین

  -:ذلك  اآلتيلى ھذه الدرجة من الداخل ویوضح الشكل ع حاصلین

)                                                                                                      57-2(رقم  شكل
على الماجستیر من الداخل والخارج                                                   حاصلوناألعضاء ال

  2008 – 2000خالل الفترة 
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على درجة الماجستیر من الداخل  حاصلینأن األعضاء ال ، یتضحالشكل السابق ومن  

والبالغ على درجة الماجستیر من الخارج  حاصلینالاألعضاء من ، أكثر )226(والبالغ عددھم 

  ).93(عددھم 

  -:الدكتوراه موفدو  -ب

البیانات ویقوم ھذه  اآلتي ویوضح الجدول : بیانات المتعلقة بالحاصلین على ھذه الدرجةال .1

  -:2008-2000بقیاسھا خالل الفترة 

)                                                                                   25-2(جدول رقم .
                                                                        الدكتوراهالمتعلقة بالحاصلین على درجة  بیاناتال

  2008 – 2000خالل الفترة 
  

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

أعضاء 
الدكتوراه                 

 كل كلیةب

 حیرشت جھة
 األعمار

 أخرى جھة جامعة

  44 – 29 12 138 150 اآلداب
  43 – 32 --- 20 20 القانون

 43 -30 2 83 85 والعلوم السیاسیة القتصادا
 41 – 28 1 101 102 الھندسة
 44 – 29 10 130 140 العلوم

   25 472 497  المجموع
  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

فدوا بترشیح وأ) 138(، ًاعضو) 150(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، الجدول السابق وبمالحظة  

) 44-29(عند أعمار تتراوح ما بین ، أوفدوا بترشیح من جھات أخرى) 12(و اتمن الجامع

عند أعمار ، اتبترشیح من الجامعأوفدوا جمیعًا  ًاعضو) 20(كلیة القانون بھا أن نجد و، عامًا

، ًاعضو) 85(كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  بھا أن نجد كما ، عامًا) 43-32(تتراوح ما بین 

أوفدوا بترشیح من جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما ) 2(أوفدوا بترشیح من الجامعة و) 83(

  .عامًا) 43-30(بین 

أوفد ) 1(و اتأوفدوا بترشیح من الجامع) 101(، )102(بھا ، كلیة الھندسة لنجد أن 

كلیة العلوم  وأخیرًا، عامًا) 41-28(قبل جھات أخرى عند أعمار تتراوح ما بین بترشیح من 

أوفدوا ) 10(و، أوفدوا بترشیح من الجامعة ًاعضو) 130(نجد أن ، ًاعضو) 140(والتي بھا 

  .عامًا ) 44-29(عند أعمار تتراوح ما بین ، بترشیح من قبل جھات أخرى
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) 497(كان بھا ، 2008 – 2000س خالل الفترة جامعة قاریونالقول إن  ومن ھنا یمكننا  

 حاصلون) 255(، رجاعلى ھذه الدرجة من الخ حاصلونبكلیاتھا الخمس السابقة  دكتوراهعضو 

) 472(، تطبیقیةالتخصصات في الیھا عل حاصلون) 242(نسانیة واإلتخصصات في الیھا عل

 عامًا )28(تتراوح ما بین  أعمارعند ، رشحا من قبل جھات أخرى) 25(و، اتالجامع وا منرشح

اختصاصاتھم والجھات المرشحة ) 58-2(ویوضح الشكل ، كأقصى عمر عامًا) 44(كأقل عمرو

  . ھمأعمارمتوسط ) 59-2( شكلیوضح الو، لھم

)                                                                                                 58-2(الشكل رقم 
غیر الجامعات وتخصصاتھم                                                              والجامعات من  مرشحوناألعضاء ال
  2008-2000خالل الفترة  )تطبیقي –إنساني (

  
  

التخصصات  أعضاءمن أكثر  ،التخصصات اإلنسانیة أعضاءأن  الشكل السابق ینبیو

  .األخرى الجھات من مرشحینال األعضاء من أكثر ،اتالجامع من مرشحینال واألعضاء ،لتطبیقیةا

)                                                                                                 59-2(الشكل رقم 
   2008 – 2000الدكتوراه خالل الفترة أعضاء أعمار متوسط 

  

: الكلیات الخمسة على الترتیبأعضاء أعمار متوسط أن ، الشكل السابق ویتضح من

  . ) 33(العلوم  –) 35(الھندسة  –) 36(االقتصاد  –) 38(القانون  –) 37(اآلداب 
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  ":عضویة  اللجان الثوریة معیار "  ةر األیدیولوجیییاعالم -2

  -:2008-2000 الفترة خالل الدرجة ھذه ألعضاء المعیار اھذ قیاس اآلتي ولدالج حاولی

)                                                                                                      26-2(جدول رقم 
                                          على عضویة اللجان الثوریة   حاصلونال دكتوراهالأعضاء 

  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

 )التخصصات(

 دكتوراهالأعضاء 
 بكل كلیة 

 حاصلونال دكتوراهأعضاء ال
 اللجان الثوریةعضویة على 

 148 150 اآلداب
 20 20 القانون

 85 85 والعلوم السیاسیة القتصادا
 102 102 الھندسة
 140 140 العلوم

 495 497  المجموع
  .إحصائیات مختلفةالجدول من تصمیم الباحث بناًء على : المصدر ∗

) 150(أصل من  ًاوعض) 148( بھا كلیة اآلدابأن نجد ، وبمالحظة الجدول السابق  

على  نیحاصل) 20( أصل و منعض) 20(بھا كلیة القانون أن نجد و، على ھذه العضویة نیحاصل

) 85(أصل من  ًاوعض) 85(بھا كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بنجد أیضًا كما ، ھذه العضویة

 حاصلین) 102(من  ًاوعض) 102(كلیة الھندسة بھا  كما نجد أن، على ھذه العضویة حاصلین

على ھذا  نیحاصل) 140(من  ًاوعض) 140(في كلیة العلوم بھا  كما نجد أنو، على ھذه العضویة

  :ویوضح الشكل التالي ذلك ، العضویة

                                                         )                                        60-2(الشكل رقم 
                                                  عضویةالعلى  نیحاصلغیر الو حاصلونال دكتوراهال أعضاء

  2008 - 2000خالل الفترة 
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على العضویة  حاصلینغیر ) 497(من أصل ) 2(نجد أن ھناك ، الشكل السابق نوم  

على  نیحاصلال ضاءعاألبین  ًانجد تقاربكما دكتوراه، عند إیفادھم لدرجة ال) اللجان الثوریة(

كلیة االقتصاد : واألعضاء المتواجدین بكل كلیة، فمثًال) عضویة حركة اللجان الثوریة( عضویةال

  .عضوًا جمیعھم حاصلون على العضویة) 85(بھا 

  :المعاییر األخرى  -3

خــالل الفتــرة ة ــذه الدرجــاء ھــویقوم بقیاسھا ألعضار یالمع اھذ اآلتيیوضح الجدول 
2000-2008:-  

)                                                                                                      27-2(جدول رقم 
والحالة االجتماعیة ألعضاء الدكتوراه                                                        الجنس نوع

  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
  الكلیات

 )التخصصات(

أعضاء 
 دكتوراهال

 بكل كلیة

 الحالة االجتماعیة الجنس

 عزاب نومتزوج ثانإ روذك

 27 123 66 84 150 اآلداب
 1 19 9 11 20 القانون

 22 63 34 51 85 والعلوم السیاسیة القتصادا
 15 87 15 87 102 الھندسة
 18 122 49 91 140 العلوم

  83  414  173  324  497  المجموع
  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

   ًاعضو) 84(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، الجدول السابقومن خالل البیانات الواردة ب
كلیة القانون بھا أن نجد كما ، عزاب) 27(ومتزوجون ) 123(، من اإلناث)  66(من الذكور و

نجد أیضًا ما ك، عازب )1(ومتزوجون منھم ) 19(، ناثمن اإل) 9(وذكور من ال ًاعضو) 11(
ھذا ونجد ، عزاب) 22(ومتزوجون ) 63(، إناث) 34(و ذكور  ًاعضو) 51(كلیة االقتصاد بھا 

وأخیرًا نجد ، عزاب) 15(ومتزوجون ) 87(، إناث) 15(وذكور  عضو) 87(كلیة الھندسة بھا أن 
، عزاب) 18(ومتزوجون ) 122(، من اإلناث) 49(ذكور والمن  عضو) 91(كلیة العلوم بھا 
، )إلناثألعضاء اواالذكور  األعضاء( على الترتیب) 62-2(و) 61-2(ن الویوضح الشك

  :)لعزابألعضاء اوامتزوجون ال األعضاء(و
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)                                                                                                      61-2(الشكل رقم 

  2008 – 2000خالل الفترة  اإلناث ألعضاءالذكور ل األعضاء

  

  

  

)                                                                                                      62-2(یوضح الشكل رقم 

  2008 – 2000خالل ھذه الفترة  العزاب لألعضاءمتزوجون ال  األعضاء

  

  

  

الذكور  األعضاءنجد أن ، )62-2(والشكل ) 61-2(الشكل ، الشكلین السابقین ومن بیانات
األعضاء كما نجد أن ، )173(والبالغ عددھن اإلناث  األعضاءمن أكثر ، )324(والبالع 

  .الكلیاتفي كافة ) 83(والبالغ العزاب األعضاء من أكثر ، )414(والبالغ ن یمتزوجال
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خالل الفترة بجامعة قاریونس  دكتوراهالمجموع الكلي ألعضاء ال) 28-2(الجدول  بینوی
  -:على ھذه الدرجة  من الداخل حاصلیناألعضاء البالتحدید و 2008 – 2000

)                                                                                                      28-2(جدول رقم 
                              )الجامعات اللیبیة(الدكتوراه من الداخل درجة على  حاصلوناألعضاء ال

  2008 – 2000خالل الفترة 

  البیانات
   الكلیات

 )التخصصات(

مجموع أعضاء 
  دكتوراهال

 بكل كلیة
 دكتوراهأعضاء ال

على ھذه  حاصلونال
  الدرجة من الخارج

 دكتوراهأعضاء ال
  على ھذه  حاصلونال

الدرجة من الداخل 
 )الجامعات اللیبیة(

 3  150 153 اآلداب
 1  20 21 القانون

 ---  85 85 االقتصاد والعلوم السیاسیة
 ---  102 102 الھندسة
 2  140 142 العلوم

  6  497  503  المجموع
  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

على درجة الدكتوراه من  حاصلونك أعضاء ، نجد أن لیس ھناوبمالحظة الجدول السابق  

ویوضح الشكل ، بكلیة العلوم) 2(بكلیة القانون و) 1(بكلیة اآلداب و) 3(أعضاء ) 6(إال ، الداخل

  -:التالي ذلك 

)                                                                                                      63-2(رقم  شكل
على الدكتوراه من الداخل والخارج                                               حاصلوناألعضاء ال

  2008 – 2000خالل الفترة 

  

على درجة الدكتوراه من الداخل  حاصلینعضاء الاألنجد أن ، وبمالحظة الشكل السابق

على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم  حاصلینأقل بكثیر من األعضاء ال، )6(والبالغ عددھم 

)497. (  
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  :2008 -  2000خالل الفترة :اإلیفاد ساحاتفي اختیار  ةالمؤثرالعوامل / ثانیًا

  -:2008 – 2000ساحـات إیفـاد أعضـاء الماجستیـر  خالل الفترة : -أ

الساحات التي تحصل منھا ھؤالء األعضاء على ھذه الدرجة    اآلتيویوضح الجدول 

  ) .المصریة –البریطانیة  –األمریكیة (اآلتیة وبالتحدید الساحات خالل ھذه الفترة ) الماجستیر(

)                                                                                       29-2(جدول رقم 
  2008 – 2000الل الفترة خالماجستیر درجة ساحات اإلیفاد ألعضاء 

  البیانات
  الكلیات

  )التخصصات(

أعضاء 
الماجستیر 

  ةكلیبكل 

  )الدول(الساحات 

ساحات   أمریكا  بریطانیا  مصر
  أخرى

  10  1  3  6  20  اآلداب
  2  --  1  2  5  القانون

  6  1  3  3  13  االقتصاد والعلوم السیاسیة
  14  2  7  2  25  الھندسة
  16  2  8  4  30  العلوم
  48  6  22  17  93  المجموع

  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

تحصلوا على ھذه   ) 6(ًا، عضو) 20(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق

) 1(و، تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة ) 3(و ، الدرجة من الساحة المصریة 

على ھذه الدرجة من ساحات       واتحصل ) 10(و ، تحصل على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة   

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(أخرى 

                                                                             )                 64-2(شكل رقم 
  2008 –2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل الفترة 

 

تحصال على ھذه الدرجة من الساحة       ) 2(، أعضاء) 5( وبالنظر لكلیة القانون والتي بھا

لدرجة  اتحصال على ھذه ) 2(و، الدرجة من الساحة  البریطانیة تحصل على ھذه) 1(و، المصریة
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ولم یتحصل أي عضو على ھذه الدرجة من  الساحة       ، )دول أخرى(من الساحات األخرى   

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، األمریكیة

)                                                                                                              65-2(شكل رقم 
  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة 

  

تحصلوا على ) 3( ًاعضو) 13(طالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة والتي بھا وباال

) 1(تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة، و     ) 3(و، رجة من الساحة المصریةھذه الد

  على ھذه الدرجة ) 6(وتحصل ، تحصل على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة ھذا

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(من ساحات أخرى 

                                                                                          )     66-2(شكل رقم 
  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد خالل الفترة 

  

  على ھذه الدرجة    تحصال)  2(ًا، عضو) 25(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد بھا     

على   تحصال ) 2(على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة و       واتحصل) 7(، من الساحة المصریة

تحصلوا على ھذه الدرجة من    ًاعضو) 14(ھذا وھنالك ، ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة  

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(الساحات األخرى 
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)                                                                                     67-2(شكل رقم 

  2008 – 2000ة الھندسة خالل الفترة ساحات إیفاد أعضاء كلی

  
  

تحصلوا على   ) 4(نجد أن  ًا، عضو ) 30(على  وي ت وبالتدقیق في  كلیة العلوم والتي تح  

، أعضاء تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة) 8(و، ھذه الدرجة من الساحة المصریة

على ھذه ) 16(كما تحصل ، تحصال على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة) 2(ھذا وھنالك 

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(الدرجة من ساحات أخرى 

                                                                                       )                 68-2(شكل رقم 

                                       2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة 

  

 2000أعضاء درجة الماجستیر بجامعة  قاریونس خالل الفترة   القول إن  ومن ھنا یمكننا

على ھذه الدرجة من الساحة المصریة      ) 17(تحصل منھم  ، )93(والبالغ عددھم  ، 2008 –

ھذه الدرجة من    على  ) 6(كما تحصل   ، على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة    ) 22(وتحصل 

ویوضح ، )دول أخرى(على ھذه الدرجة من ساحات أخرى ) 48(ھذا وتحصل ، الساحة األمریكیة

  .كلالشكل التالي ذ
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)                                                                                    69-2(شكل رقم 
ساحات إیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة الماجستیر                                                                

  2008 – 2000خالل الفترة 

  

جامعات تحصل منھا أعضاء الماجستیر د أن أكثر نج، ومن خالل مالحظتنا للشكل السابق

جامعات الساحة البریطانیة وجامعات الساحة    ھيعلى ھذه الدرجة خالل ھذه الفترة على الترتیب 

  .جامعات الساحات المختلفة ومن ثم جامعات الساحة األمریكیة والمصریة 

  -:2008 – 2000ساحات إیفـاد أعضــاء الدكتـــوراه خالل الفترة : -ب
 

الساحات التي تحصل  منھا ھؤالء األعضاء على ھذه الدرجة      اآلتي ویوضح الجدول  

  ).المصریة –البریطانیة  –األمریكیة (اآلتیة بالتحدید الساحات خالل ھذه الفترة، و )الدكتوراه(

)                                                                                                              30-2(جدول رقم 
الدكتوراه                                                                                    درجة ساحات اإلیفاد ألعضاء 

  2008 – 2000خالل الفترة 

  بیاناتال
  الكلیات

  )التخصصات(

أعضاء 
بكل  دكتوراهال

  كلیة 

  )الدول(الساحات 

ساحات   أمریكا  بریطانیا  مصر
  أخرى

  63  10  19  58  150  اآلداب
  9  2  3  6  20  القانون

  33  17  20  15  85  االقتصاد والعلوم السیاسیة
  67  10  22  3  102  الھندسة
  89  18  27  6  140  العلوم
  261  57  91  88  497  المجموع

  .الجدول من تصمیم الباحث بناًء على إحصائیات مختلفة: المصدر ∗

  

0

10

20

30

40

50

60

مصر بریطانیا أمریكا دول أخرى

48

6

2217



143 
 

  تحصلوا  ) 58(ًا، عضو) 150(نجد أن كلیة اآلداب بھا ، وبمالحظة الجدول السابق

) 10(و ، تحصوا علیھا من الساحة البریطانیة) 19(و، على ھذه الدرجة من الساحة المصریة

على ھذه الدرجة من ساحات األخرى  تحصلوا) 63(و ، علیھا من الساحة األمریكیة تحصلوا

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )دول أخرى(

  

                                                                         )            70-2(شكل رقم 

  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة اآلداب خالل الفترة 

  

على ھذه الدرجة من جامعات    ) 6(تحصل عضوًا، )20( نون والتي بھاوبالنظر لكلیة القا

على ھذه ) 2(كما تحصل ، على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة) 3(الساحة المصریة وتحصل 

على ھذه الدرجة من الساحات متعددة الدول        ) 9(وتحصل أیضًا   ، الدرجة من الساحة األمریكیة

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، )األخرى(

                                                                           )                         71-2(شكل رقم 

  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة القانون خالل الفترة 
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تحصل  ) 15(عضوًا ) 85(نجد بھا ، طالع على كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیةوباال

تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة،       ) 20(على ھذه الدرجة من الساحة المصریة و

على ھذه الدرجة    ) 33(كما تحصل   ، على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة  ) 17(ھذا وتحصل 

  -:ذلك  اآلتيمن الساحات األخرى یوضح الشكل 

                                                                                                       )        72-2(شكل رقم 
  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة االقتصاد خالل الفترة 

  
  

  أعضاء على ھذه الدرجة ) 3(تحصل ) 102(وبمالحظة كلیة الھندسة نجد 

) 10(كما تحصل   ، من الساحة البریطانیة    على ھذه الدرجة ) 22(من الساحة المصریة وتحصل 

، على ھذه الدرجة من الساحات األخرى      ) 67(وتحصل ، على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل 

)                                                                                  73-2(شكل رقم 

  2008 – 2000كلیة الھندسة خالل الفترة  ساحات إیفاد أعضاء
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أعضاء ) 6(نجد ًا، عضو) 140(وبالتدقیق في كلیة العلوم والتي كانت تحوي على     

  تحصلوا  على ھذه الدرجة  ) 27(تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة المصریة و   

) 89(ھذا وتحصل  ،تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة األمریكیة) 18(من الساحة البریطانیة و

  -:ذلك  اآلتيویوضح الشكل ، على ھذه الدرجة من الساحات األخرى

)                                                                                  74-2(شكل رقم 
  2008 – 2000ساحات إیفاد أعضاء كلیة العلوم خالل الفترة 

  

بجامعة قاریونس خالل ھذه الفترة  دكتوراهدرجة ال أعضاءالقول إن  ومن ھنا یمكننا

تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة   ) 88(ًا، عضو) 497(والبالغ عددھم ، 2008 – 2000

على ھذه   ) 57(تحصل  وھذا  ، تحصلوا على ھذه الدرجة من الساحة البریطانیة ) 91(المصریة و

لى ھذه الدرجة من  الساحات الدول       تحصلوا ع ) 89(ھذا وھناك  ، الدرجة من الساحة األمریكیة

  -:اآلتي ذلك ویوضح الشكل، األخرى

)                                                                                                       75-2(الشكل رقم 
 2008 – 2000ساحات اإلیفاد أعضاء الكلیات الخمس لدرجة الدكتوراه خالل الفترة من 
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جامعات تحصل منھا أعضاء الدكتوراه ر حظتنا للشكل السابق، نجد أن أكثومن خالل مال  

جامعات الساحة البریطانیة وجامعات الساحة المصریة على ھذه الدرجة على الترتیب ھي 

  .جامعات الساحة األمریكیة ومن ثم جامعات الساحات المختلفةو

  : الخالصــــــــــة

مؤثرة على قسمین رئیسیین أختص األول فیھا لدراسة العوامل المبحث إلى وبتقسیم ھذا ال

، وجد أن )93(اختیار الموفدین، وبقیاس تلك العوامل على أعضاء الماجستیر أوًال والبالغ عددھم 

، أقل من األعضاء الموفدین )38(األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم 

، واألعضاء الموفدین من قبل الجامعات والبالغ عددھم )55(لبالغ عددھم للتخصصات التطبیقیة وا

، كما وجد أن )34(، أكثر من األعضاء الموفدین من قبل الجھات األخرى والبالغ عددھم )59(

، أكثر من األعضاء )53(األعضاء المعیدین والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

  ).40(ھم المعینین والبالغ عدد

ھذا ووجد أیضًا أن األعضاء الموفدین خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح ما بین سن الثامنة 

) كأقل معدل(والعشرین وسن األربعین عامًا، ومعدالت إیفادھم تتراوح أیضًا ما بین الستین بالمائة 

الل ھذه الفترة ، ھذا ونجد أن األعضاء الموفدین خ)كأعلى معدل(والثمانیة والتسعین بالمائة 

ن على ی، أكثر من األعضاء الموفدین وغیر الحاصل)82(ن على العضویة والبالغ عددھم یوالحاصل

  ).11(العضویة والبالغ عددھم 

، أكثر من )49(ونجد أیضًا أن األعضاء الذكور الموفدین خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

ن ی، كما وجد أن األعضاء المتزوج)44(غ عددھن األعضاء اإلناث الموفدات خالل ھذه الفترة والبال

، أكثر من األعضاء العزاب والبالغ عددھم )62(والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

ن على درجة الماجستیر من الداخل خالل ھذه الفترة یكما وجد أیضًا أن األعضاء الحاصل). 32(

ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ یعضاء الحاصل، أكثر بكثیر من األ)226(والبالغ عددھم 

  ).93(عددھم 

، نجد أن )497(وبقیاس تلك العوامل ألعضاء درجة الدكتوراه أیضًا والبالغ عددھم 

، أكثر من األعضاء الموفدین )255(األعضاء الموفدین للتخصصات اإلنسانیة والبالغ عددھم 

وأن األعضاء الموفدین من قبل الجامعات والبالغ  ،)242(للتخصصات التطبیقیة والبالغ عددھم 

، )25(، أكثر من األعضاء الموفدین من قبل الجھات العامة األخرى والبالغ عددھم )472(عددھم 
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كما وجد أن األعضاء الذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة أعمارھم تتراوح ما بین سن الثامنة 

  ).كأعلى عمر(عامًا واألربعة واألربعین ) كأقل عمر(والعشرین 

ن على العضویة والبالغ یھذا  ووجد أن األعضاء الموفدین خالل ھذه الفترة والحاصل

، كما )2(ن على العضویة والبالغ عددھم ی، أقل من األعضاء الموفدین وغیر الحاصل)495(عددھم 

، أكثر من )324(وجد أن األعضاء الذكور والذین تم إیفادھم خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

، وإن األعضاء الموفدین )173(األعضاء اإلناث الموفدات والبالغ عددھن خالل ھذه الفترة 

، كما نجد )83(ن والبالغ عددھم یأكثر من األعضاء غیر المتزوج) 414(ن والبالغ عددھم یالمتزوج

األعضاء  ، أقل بكثیر من)6(ن على ھذه الدرجة من الداخل والبالغ عددھم یأن األعضاء الحاصل

  ).497(ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم یالحاصل

المؤثرة على اختیار جھة اإلیفاد وبالتحدید موفدي درجتي  وتناول القسم الثاني العوامل

  .الماجستیر والدكتوراه من أعضاء ھیئة تدریس جامعة قاریونس 

ه الفترة أوًال والبالغ عددھم وبقیاس ذلك التأثیر على إجمالي أعضاء  الماجستیر خالل ھذ

منھم تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة، ووجد  ًاعضو) 17(، وجد أن )93(

أعضاء ) 6(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة ووجد أن  ًاعضو) 22(أن 

تحصلوا  ًاعضو) 48( تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة، ووجد أیضًا أن

  .على ھذه الدرجة من جامعات الساحات األخرى

وبقیاس ذلك التأثیر مرة أخرى على أعضاء الدكتوراه خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

) 91(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحات المصریة و ًاعضو) 88(، وجد أن )497(

تحصلوا على ھذه  ًاعضو) 57(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة و ًاعضو

  .تحصلوا علیھا من ساحات أخرى ًاعضو) 261(الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة و
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 .1983 – 1969: ىـالفترة األول -
 .1999 – 1984: الفترة الثانیة -
  .2008 – 2000: الفترة الثالثة -
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  ثالثالفصل ال

   مقارنة إیفاد الماجستیر والدكتوراه خالل الفترات الثالث
  

  -:مقدمــــــة 

  

لمنھج المقارن الیوم دورًا كبیرًا في عملیة تحلیل دراسات العلوم االجتماعیة وخاصة لإن 

ا المنھج یستطیع الباحث وصف وتحلیل الظواھر السیاسیة وتحدید أكثر ھذدراسات السیاسة العامة، فب

لسیاسة السابقة  *لذا فإن ھذا الفصل جاء لمقارنة الفترات الثالث .وأكثر حاالتھا اختالفًاحالتھا تشابھًا 

، الفترة الثالثة )1999 – 1984(، الفترة الثانیة )1983 – 1969(الفترة األولى : لمتمثلة فياو ،اإلیفاد

)2000 – 2008.(  

علیھ فإن ھذا الفصل قسم إلى مبحثان، المبحث األول تناول مقارنة سیاسة اإلیفاد لموفدي 

  .هیفاد لموفدي درجة الدكتوراإلادرجة الماجستیر، والثاني تناول مقارنة سیاسة 

   

                                                             
 :الفترات اآلتیة معًانقصد بھا : ترات الثالث الف ∗

 ).1983-1969(الخاصة بالمدة من نقصد بھا الفترة : األولى ترةالف -
 ).1999-1984(الخاصة بالمدة من نقصد بھا الفترة :  ة الثانیةفترال -
 ).2008-2000(الخاصة بالمدة من نقصد بھا الفترة :  ة الثالثةترالف -
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  المبحث األول

  )إیفاد الماجستیر خالل الفترات الثالثسیاسة مقارنة ( 

  

  - : تمھید

  

  عملیات من الفصل الثاني من  األولى بما لم تقوم بھ المباحث الثالثسیقوم ھذا المبحث 

  عملیة مقارنة بسیقوم ھذا المبحث  فإنلذا  .لموفدي درجة الماجستیر ،بشكل منفصللبیانات لعرض 

التي تم تحدیدھا ) واالجتماعیة والسیاسیة أیضًا واألیدیولوجیةالعلمیة (لمعاییر تلك البیانات معًا ووفقًا ل

  .ھذه الدرجةلموفدي 
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المعاییر العلمیة للفترات المباحث الخاصة بالسابقة للدراسة وبالتحدید  مباحثوبمقارنة ال      

في ) 1-3(والتي یوضح أولھا الجدولر العلمیة لموفدي درجة الماجستیر، المعاییالثالث وبالتحدید 

  -:معیار التخصص 

)                                                                                                                            1-3(جدول رقم 
الموفدة لدرجة الماجستیر                                                         ) تطبیقیةال –اإلنسانیة (التخصصات 

   الثالث خالل الفترات

  السنوات

  التخصصات

1969 – 1983  1984 – 1999  2000 – 2008  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  40.86  38  35.75  59  65.46  163  اإلنسانیة

  59.14  55  64.24  106  34.54  86  التطبیقیة

  18.34  93  32.54  165  49.11  249  المجموع
  .على الفترات الثالث السابقة اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

 )249(نجد أن موفدي الماجستیر في الفترة األولى والبالغ عددھم ، وبمالحظة الجدول السابق

بنسبة و )165(من موفدي الماجستیر في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  أكثر ،%49.11بنسبة و

، %18.34بنسبة و )93(أیضًا من موفدي الماجستیر في الفترة الثالثة والبالغ عددھم  أكثرو، 32.54%

 یدل على قلة اھتمام الدولة بإیفاء موفدي ھذه الدرجةعلي شيء فإنما إن دل  في األعداد راجعالتوھذا 

  -:والذي ترجع أسبابھ إلى ، بعد أول فترة

منتصف الثمانینیات  منذ بالتدھور بدأت التي ،1983 عام بعد للدولة الخارجیة العالقات تدھور :أوًال -
والتي بدورھا أثرت على برامج وازدادت مع بدایة التسعینیات وتالشت مع منتصف األلفیة الثالثة 

 .وعلى عالقة الدولة بغیرھا من الدول، وخطط اإلیفاد
بالداخل وخاصًة في التخصصات ) الماجستیر(لدراسات العالیة لمحاولة الدولة للبدء ببرامج : ثانیًا -

 ،منذ نھایة الفترة األولىومنتظم والتي من المفترض أن تكون قد بدأت بشكل رسمي ، اإلنسانیة
أھمھا جامعة قاریونس وجامعة (، جامعات رئیسیة) 7(الفترة شھدت وجود  تلكعلى اعتبار أن 

 ، جامعة قاریونسبعلى مستوى الدولة لماجستیر لدرجة أول وشھدت إجازة  ،)الفاتح وجامعة سبھا
 .بالداخل ةیالصدور أول الئحة لتنظیم الدراسات العأیضًا شھدت و

 .وفروعھا الجدیدة الجامعات العدید من انتشار : ثالثًا -
 .ظھور تخصصات علمیة أكثر أھمیة وأكثر دقة تحتاج للدراسة العلیا بالخارج: رابعًا -
  .العالیة بالداخل وخاصة برامج التخصصات اإلنسانیةنجاح بعض برامج الدراسات : خامسًا -
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 الثالثخالل الفترات  )اإلنسانیة والتطبیقیة

                                                                                        (

  الثالثلدرجة الماجستیر خالل الفترات 

  

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة األولى  والبالغ عددھم 

الفترة والبالغ عددھم نفس  خاللمن موفدي التخصصات التطبیقیة 

والبالغ عددھم ، أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثانیة

 )106(أقل من موفدي التخصصات التطبیقیة للفترة نفسھا والبالغ عددھم 

واألخیرة  أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثالثة 

أقل من موفدي التخصصات التطبیقیة لھذه الفترة والبالغ 

إن دل إنما یدل على ، موفدي التخصصات اإلنسانیة بعد أول فترة

یدل على عدم توفر برامج وكذلك ، فترةال ھذه

أعدادھا بدأت والتي  .)التطبیقیة(بالداخل في مثل ھذه التخصصات 

 بالداخل، وھذا ما تظھره الفترةالعالیة  الدراسیة

0

50
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250

1969-1983
1984-1999

249

86

163

59

اإلنسانیة والتطبیقیة( اتالتخصصتلك ویوضح الشكل التالي موفدي 

  - : ةوخالل كل فترة على حد

)                                                                                        1-3(شكل  رقم 

لدرجة الماجستیر خالل الفترات  ةالتخصصات الموفد

  

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة األولى  والبالغ عددھم ، الشكل السابق و یتضح من

من موفدي التخصصات التطبیقیة  أكثر، %65.46بنسبة و )163

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثانیةكما یتضح  ،%34.54بنسبة و )86

أقل من موفدي التخصصات التطبیقیة للفترة نفسھا والبالغ عددھم ، %35.75بنسبة و )59

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثالثة  یتضح أیضًاوھذا ، %64.24بنسبة 

أقل من موفدي التخصصات التطبیقیة لھذه الفترة والبالغ ، %40.86وبنسبة  )38(والبالغ عددھم 

  .%59.14وبنسبة )55(عددھم 

موفدي التخصصات اإلنسانیة بعد أول فترةعداد أالتراجع في ھذا و

ھذهبعد ) التطبیقیة(اھتمام الدولة بإیفاد موفدي التخصصات 

بالداخل في مثل ھذه التخصصات ) الماجستیر(للدراسات العالیة 

الدراسیة ھاتوفر برامج بسببمع نھایة الفترة الثانیة  بالتراجع

  .الثالثة واألخیرة من الشكل السابق

1984
2000-2008

.موفدو التخصصات اإلنسانیة  

.موفدو التخصصات التطبیقیة  

.عـــدد موفدیـــن كـــل فتــــرة

165

93106

55

38

وخالل كل فترة على حد

)163

)86

)59

بنسبة و

والبالغ عددھم 

عددھم 

اھتمام الدولة بإیفاد موفدي التخصصات 

للدراسات العالیة 

بالتراجع

الثالثة واألخیرة من الشكل السابق
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والذي یوضحھ ، ر العلمیة لموفدي درجة الماجستیرأما بخصوص المعیار الثاني للمعایی

  - ):التقدیر أو المعدل العام(في معیار ) 2-3(الجدول 

)                                                                                                                2-3(جدول رقم 

  الثالثموفدي درجة الماجستیر خالل الفترات لیفاد اإلمعدالت 

  التخصصات
  

  السنوات

  التطبیقیة  اإلنسانیة
                  المعدالت 

                      المعدالت  متوسطھا  بالنسبة المئویة
  متوسطھا  بالنسبة المئویة

1969 – 1983  54-99  80  59-98  83  

1984 –  1999  54-99  72  68-99  79  

2000 – 2008  60-91  84  70-93  89  
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

نجد أن معدالت اإلیفاد بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة في ، وبمالحظة الجدول السابق

بالتحدید  وعند أقل معدل، عند أعلى معدل  معند أقل معدل أ متساویة سواًءوالفترات الثالث متقاربة 

على معدل أمع استبعاد على الموفدین من قبل الدولة  تجاوز في تطبیق ھذا المعیارال حجم بینألنھ ی

وأقل ، %)54(فأقل معدل لإلیفاد خالل الفترة األولى ، لإلیفاد دائمًا فوق المستوى المطلوبوالذي ھو 

لإلیفاد خالل الفترة الثالثة واألخیرة  أیضًاأقل معدل و، %)54(معدل لإلیفاد خالل الفترة الثانیة 

حیث ، تراتالف تلكوالحال نفسھ بالنسبة لمعدالت إیفاد موفدي التخصصات التطبیقیة خالل ، %)60(

الفترة  خالللإلیفاد وأقل معدل بالنسبة ، %)59(الفترة األولى خالل لإلیفاد نجد أن أقل معدل بالنسبة 

  %).70(الفترة الثالثة  خالللإلیفاد وأقل معدل بالنسبة ، %)68(الثانیة 

والذي ھو دون المستوى المطلوب لإلیفاد في فترة دون أخرى ، وھذا التقارب في المعدالت

المعدل أو (معیار ھذا الأن دل إنما یدل على عدم التزام الدولة بتطبیق ، خروفي تخصص دون اآل

حسب ما ولإلیفاد خالل الفترة األولى  حددتقدیر  لأقفمثًال  صحیحبشكل دقیق و على موفدیھا) التقدیر

وبحسب  لإلیفاد خالل الفترة الثانیة حددتقدیر  لأقو، وبدون أي معدل" جید"وائح المنظمة كان حددتھ لل

لإلیفاد خالل الفترة  حددتقدیر  لأقبعكس ، وبدون أي نسب" جید"أیضًا ما حددتھ اللوائح المنظمة 

حدید تبدایة ھذه الفترة وبالحتى ، معدلأي دون بو" جید"بالثالثة واألخیرة والذي كان ھو أیضًا محددًا 

" فما فوق جید جدًا"بلقرار أقل تقدیر لإلیفاد الیحدد بعد ھذا ، 2004للعام ) 97(صدور القرار رقم  حتى

وبمعدل " جید"بحدد لی 2005 لعامل) 93(مرة ثانیة وبعد صدور القرار رقم  عودلی، وبدون معدل

بالنسبة لموفدي %) 70(وبمعدل " فما فوق جید"و، بالنسبة لموفدي التخصصات الطبیة%) 65(
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لیعود بالنسبة للتخصصات اإلنسانیة، %) 75

والخاص بتعدیل بعض ( *2007  لعامل) 703

  .نسبةوبدون أي " جیدًا

كان بھ بعض  الثالثمعیار التقدیر والمعدل خالل الفترات 

 المطلوب لإلیفاد مستوىك موفدین قد تم إیفادھم دون ال

الفترات  موفديویوضح الشكل التالي متوسط معدالت اإلیفاد ل

  

                                                                                                           (
                                                       الماجستیر                           درجة ل )اإلنسانیة والتطبیقیة

  الثالث

  

بالغ نجد أن متوسط معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي الفترة األولى  وال

بالنسبة لموفدي التخصصات % 83و، التخصصات اإلنسانیة

% 72(، "165"أن متوسط معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

وأن متوسط ، )بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة

بالنسبة لموفدي % 84(، "93"فترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھا 

  ).بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة
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75(وبمعدل " جدًا فما فوق جید"و، التخصصات التطبیقیة

703(القرار رقم  مرة ثالثة وأخیرة وبالتحدید بعد صدور

جیدًا"تقدیر لإلیفاد أقل  ددحیل، )2005للعام ) 93(أحكام الئحة 

معیار التقدیر والمعدل خالل الفترات تطبیق ن إومن ھنا یمكننا القول 

ك موفدین قد تم إیفادھم دون الیعني أن ھنا ،في التنفیذ والتجاوزاتالقصور 

ویوضح الشكل التالي متوسط معدالت اإلیفاد ل، ودون الشروط والمعاییر المحددة

  -:ةعلى حد كل فترةومتوسط معدل اإلیفاد لموفدي  الثالث

)                                                                                                           2-3(شكل  رقم 
اإلنسانیة والتطبیقیة(تخصصات الموفدي متوسط معدالت 

الثالثخالل الفترات 

نجد أن متوسط معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي الفترة األولى  وال، لشكل السابقل النظروب

التخصصات اإلنسانیةبالنسبة لموفدي % 80(، "249" عددھا

أن متوسط معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم و، )التطبیقیة

بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة% 79و، بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة

فترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھا معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي ال

بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة% 89و، التخصصات اإلنسانیة

                                                             
 .، من المبحث الثالث من الفصل األول76-72 .للتأكد انظر ص ص

2000-2008

متوسط معدالت موفدي التخصصات  
.اإلنسانیة

متوسط معدالت موفدي التخصصات  
.التطبیقیة

84%

89%

التخصصات التطبیقیة

مرة ثالثة وأخیرة وبالتحدید بعد صدور

أحكام الئحة 

القصور 

ودون الشروط والمعاییر المحددة

الثالث

عددھا

التطبیقیة

بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة

معدل اإلیفاد بالنسبة لموفدي ال

التخصصات اإلنسانیة

                    
للتأكد انظر ص ص *
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ھو متوسط معدل إیفاد  ،الثالثأن أقل متوسط معدل إیفاد خالل الفترات  ویمكن القولومن ھنا 

بالنسبة للتخصصات % 79للتخصصات اإلنسانیة وبالنسبة  %72 ب تددُحوالذي ، موفدي الفترة الثانیة

شھدت إیفاد موفدین دون المستوى أكثر فترة الفترة ھذه على أن  لإن دل إنما یدوھذا  .التطبیقیة

  .إلیفادلالمطلوب 

، الثالثأما فیما یخص المعیار الثالث للمعاییر العلمیة لموفدي درجة الماجستیر خالل الفترات 

  -:في ما یسمى بمعیار العمر ) 3-3(والتي یوضحھ الجدول 

)                                                                                                                 3-3(جدول رقم 

  الثالثأعمار موفدي درجة الماجستیر  خالل الفترات 
  

  التخصصات

  السنوات

  التطبیقیة  اإلنسانیة

  متوسط األعمار  األعمار  األعمارمتوسط   األعمار

1969 – 1983  19-32  27  20-31  24  

1984 –  1999  25-42  32  27-40  30  

2000 – 2008  29-39  33  28-40  32  
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

 الثالثنجد أن أعمار موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترات ، الجدول السابق ن بیاناتوم

یبین مدى وعند أعلى عمر بالتحدید ألنھ  ،عند أعلى عمر مسواء عند أقل عمر أ، ةوغیر متقارب ةمختلف

تم إیفاده فمثًال أقل عمر ، السن المحددة قانونًا دونفي إیفاد موفدیھا  الدولةمن قبل خفاق اإلنجاح وال

) 25(الفترة الثانیة تم إیفاده خالل وأقل عمر ، عامًا) 32(عامًا وأعلى عمر ) 19(الفترة األولى خالل 

عامًا وأعلى عمر ) 29(واألخیرة الفترة الثالثة تم إیفاده خالل أقل عمر و، عامًا) 42(عامًا وأعلى عمر 

ن أقل عمر لموفدي الفترة حیث نجد أ، لنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیةعامًا، والحال نفسھ با) 39(

عامًا وأعلى عمر ) 27(وأقل عمر لموفدي الفترة الثانیة ، عامًا) 31(عامًا وأعلى عمر ) 20(األولى 

  .عامًا ) 40(عامًا وأعلى عمر ) 28(وأقل عمر لموفدین الفترة الثالثة واألخیرة ، عامًا) 40(

  اإلیفاد  بعكسإن اإلیفاد في الفترة األولى كان یتم في أعمار مبكرة، على إن دل إنما یدل وھذا 

ة مقارنمن ، ویتضح ھذا كان یتم في أعمار متأخرة قلیًال الذي )الثانیة والثالثة(األخیرتین  تینفي الفتر

اد لإلیفمحدد أعلى عمر : فمثًال .كل فترة خالل، بأعلى عمر تم إیفاده لإلیفادقانونًا  أعلى عمر محدد

ة والتي ــرة الثانیــس الفتــبعك، عامًا) 32(أعلى عمر تم إیفاده وعامًا ) 35(خالل الفترة األولى قانونًا 
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الفترة  ، وھذا أیضًا بعكسعامًا) 42(، وأعلى عمر تم إیفاده 

، وبالتحدید حتى 2004تحت حتى العام عامًا فما 

مرة أخرى  حددلیعامًا فما تحت، ) 30(بعد ھذا القرار بسن 

 ىعلأ مًا بأنلع، 2005للعام ) 43(القرار  د

، ویوضح الشكل التالي متوسط أعمار عامًا 

  -:خالل كل فترة على حدة

                                                                                                               (

لدرجة الماجستیر                                              )اإلنسانیة والتطبیقیة

  الثالث

  

 249نجد أن متوسط أعمار موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم 

، )بة لموفدي التخصصات التطبیقیةعامًا بالنس

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات  32(، 165

نجد أن متوسط أعمار موفدي الفترة ل، )عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة

عامًا  32و، النسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة

 ،أنھ مع نھایة كل فترة یرتفع متوسط أعمار الموفدین عن الفترة التي سبقتھا

الفترتین  متوسط أعمار موفدي وبالتحدید  الثالث
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27
3224

30

، وأعلى عمر تم إیفاده )35(بسن  لإلیفاد أعلى عمرحددت فیھا 

عامًا فما ) 35(بسن التي حدد فیھا أعلى عمر لإلیفاد الثالثة و

بعد ھذا القرار بسن ى عمر لأع ددلیح) 97(صدور القرار 

ددحسب ما حعامًا فما تحت  ) 35(بعد ھذا القرار بسن 

 )43( ھو) 2008-2000(عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة 

خالل كل فترة على حدة الثالثھؤالء الموفدین خالل الفترات 

)                                                                                                               3-3(شكل رقم 

اإلنسانیة والتطبیقیة(متوسط أعمار موفدي التخصصات 

الثالثخالل الفترات 

  

نجد أن متوسط أعمار موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم ، وبمالحظة الشكل السابق

عامًا بالنس 24و، عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة 27

165أن متوسط أعمار موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة30و، اإلنسانیة

النسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیةعامًا ب 33(، 93والبالغ عددھم واألخیرة الثالثة 

  ) .بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة

أنھ مع نھایة كل فترة یرتفع متوسط أعمار الموفدین عن الفترة التي سبقتھا تجنستنا نھمن و

الثالثموفدي الفترات قارنة متوسط أعمار ویتضح ھذا بم

2000-2008

متوسط أعمار موفدي  
.التخصصات اإلنسانیة 

متوسط أعمار موفدي  
.التخصصات التطبیقیة 

33
30 32

حددت فیھا 

الثالثة و

صدور القرار 

بعد ھذا القرار بسن و

عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة 

ھؤالء الموفدین خالل الفترات 

)27

أن متوسط أعمار موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم و

اإلنسانیة

الثالثة 

بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة

ویتضح ھذا بم
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 رلعملنجد أن متوسط أعمار موفدي ھاتین الفترتین مقارب جدًا حیث  ،)الثانیة والثالثة(األخیرتین 

من والتي الدولة في إیفاد موفدیھا لھذه الدرجة على تأخر إن دل إنما یدل وھذا  ،المحدد قانونًا لإلیفاد

  .يعمرمتوسط الذه الھل ھایصل متوسط أعمار موفدیال أن رض تالمف

یوضحھ والذي أما بخصوص المعیار الرابع لإلیفاد والذي یخص موفدي درجة الماجستیر، 

  -: الثالثخالل الفترات ) معین –معید (في صفة الموفد ) 4-3(الجدول 

)                                                                                                    4-3(جدول رقم 

  الثالثدرجة الماجستیر خالل الفترات  وومعین ومعید

  التخصصات

  السنوات

  المجموع الكلي  نومعین  نومعید

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

1969 – 1983  158  63.45  91  36.55  249  49.11  

1984 –  1999  82  49.70  83  50.30  165  32.54  

2000 – 2008  53  56.99  40  43.10  93  18.34  
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

 )158(خالل الفترة األولى والبالغ عددھم أن الموفدین المعیدین ، السابق یتضح من الجدلو

الذین تم إیفادھم خالل نفس الفترة ) معیدینالغیر (من الموفدین المعینین  أكثر،  %63.45 بنسبةو

خالل الفترة الذین تم إیفادھم أن المعیدین الموفدین یتضح كما ، %36.55بنسبة  )91(والبالغ عددھم 

الذین تم إیفادھم ) معیدینالغیر (أقرب للموفدین المعینین  ،%49.70بنسبة  )82(الثانیة والبالغ عددھم 

أن الموفدین المعیدین والذین أیضًا  ویتضح، %50.30بنسبة و )83(نفس الفترة والبالغ عددھم  لخال

من الموفدین  أكثر، %56.99 بنسبةو )53(تم إیفادھم خالل الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

  .%43.10وبنسبة ) 40(الفترة والبالغ عددھم  نفسالمعینین الذین تم إیفادھم خالل 

 الجھات األخرى يمرشحالجامعات أكثر من إیفاد  يمرشحیعني أن الدولة اھتمت بإیفاد وھذا 

 في الفترة الجامعات يمرشحن عالجھات األخرى  يمرشحبإیفاد قلیَال  واھتمت ، في الفترة األولى

 مؤسساتال اماھتم مفادھا نتیجة إلى یقودنا وھذا واألخیرة، الثالثة الفترة في ًامع نیثناالب واھتمت ،الثانیة

المعیدین الموفدین  التالي الشكل ویوضح وعاملیھا، لموظفیھا العلیا بالشھادات الجامعیة غیر الحكومیة

  - :حدةعلى وخالل كل فترة  الثالثخالل الفترات الذین تم إیفادھم والمعینین الموفدین 
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                                                                                                             (

  الثالثالماجستیر خالل الفترات 

  

خالل  للمعاییر العلمیة لموفدي درجة الماجستیر

  -:األخرى في موفدي الجامعات وموفدي الجھات العامة

                                                                                                       (

                                                                                            لدرجة الماجستیر 

  الثالث

  المجموع الكلي  الجھات األخرى

  %  العدد  %  

28.52  249  42.52  

41.21  165  38.79  

36.55  93  18.69  
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)                                                                                                             4-3(شكل  رقم 

الماجستیر خالل الفترات  وومعین ومعید

  

  

للمعاییر العلمیة لموفدي درجة الماجستیرس واألخیر ار الخامأما بخصوص المعی

في موفدي الجامعات وموفدي الجھات العامة) 5-3(والذي یوضح الجدول ، الثالثالفترات 

  

)                                                                                                       5-3(جدول رقم 

 الجامعاتالجامعات وغیر  وموفد

الثالثخالل الفترات 

  التخصصات 

  السنوات

الجھات األخرى  وموفد  الجامعات وموفد

  العدد  %  العدد

1969 – 1983  178  71.48  71  

1984–  1999  97  58.79  68  

2000 – 2008  59  63.45  34  
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر 

1984
2000 - 2008

الموفدون المعیـــدون

الموفدون المعینـــون

82عدد موفدین كل فترة

53

83

40

249

165

93

الفترات 

السنوات

∗ 
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 بنسبةو )178(أن موفدي الجامعات في الفترة األولى  والبالغ عددھم 

بنسبة و )71(من موفدي الجھات األخرى خالل نفس الفترة والبالغ عددھم 

من  أكثر، %58.79بنسبة و )97(وأن موفدي الجامعات في الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

والحال نفسھ بالنسبة ، %41.21بنسبة و )68

بنسبة و )34(والبالغ عددھم  خرىحیث نجد أن موفدي الجھات األ

  .الفترة نفسخالل  %63.45بنسبة و

الجھات األخرى  يمرشحالجامعات أكثر من 

خالل ، ویوضح الشكل التالي موفدي الجامعات وموفدي الجھات األخرى 

                                                                                                                   (

  الثالثالجامعات وغیر الجامعات لدرجة الماجستیر خالل الفترات 

  

ي تم تصنیفھ من ضمن ذوال، أما فیما یخص المعیار السادس لمعاییر موفدي درجة الماجستیر

في ما یسمى بمعیار عضویة اللجان الثوریة 

  -:وخالل كل فترة على حدة
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أن موفدي الجامعات في الفترة األولى  والبالغ عددھم ، السابق ویبین الجدول

من موفدي الجھات األخرى خالل نفس الفترة والبالغ عددھم  أكثر، 71.48%

وأن موفدي الجامعات في الفترة الثانیة والبالغ عددھم ، 28.52%

68(موفدي الجھات األخرى خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

حیث نجد أن موفدي الجھات األ، الثالثة واألخیرة لموفدي الفترة

و )59(أقل من موفدي الجامعات والبالغ عددھم ، 36.55%

الجامعات أكثر من  يمرشحب ةلودال اھتمامل على دیإنما  دلإن وھذا 

، ویوضح الشكل التالي موفدي الجامعات وموفدي الجھات األخرى الثالثخالل الفترات 

  -:حدةعلى  كل فترةوخالل  الثالثالفترات 

  

)                                                                                                                   5-3(شكل  رقم 

الجامعات وغیر الجامعات لدرجة الماجستیر خالل الفترات  وموفد

  

أما فیما یخص المعیار السادس لمعاییر موفدي درجة الماجستیر

في ما یسمى بمعیار عضویة اللجان الثوریة ) 6-3(ي یوضحھ الجدول ذوال، المعاییر األیدیولوجیة

وخالل كل فترة على حدة الثالثلموفدین ھذه الدرجة خالل الفترات 

1984
2000-2008

موفــدو  الجامعــــــات

موفدو الجھات األخرى

97.عدد موفدین كل فتـــرة

59

68

34

165

93

71.48

28.52

موفدي الجھات األخرى خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

لموفدي الفترة

36.55

خالل الفترات 

الفترات 

المعاییر األیدیولوجیة

لموفدین ھذه الدرجة خالل الفترات 
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)                                                                                                           6-3(جدول رقم 

                   عضویة                                       العلى  نیحاصللاوغیر  حاصلونالماجستیر ال وموفد

   الثالثخالل الفترات 

  التخصصات
  

  السنوات

على  حاصلونالن وموفدال

  العضویة

 نیحاصلن غیر الوموفدال

  على العضویة
  المجموع الكلي 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

1969– 1983  119  47.80  130  52.20  249  49.11  

1984 – 1999  140  84.85  25  15.15  165  32.54  

2000- 2008  82  88.18  11  11.82  93  18.34  
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

على العضویة في الفترة األولى  نیحاصلالن الموفدین غیر إنجد من بیانات الجدول السابق، و  

والبالغ عددھم على العضویة  نلیحاصمن الموفدین ال أكثر، %52.20بنسبة و) 130(والبالغ عددھم 

على العضویة في  نیحاصلالنجد أن الموفدین غیر و. خالل الفترة نفسھا%47.80بنسبة و) 119(

والبالغ عددھم  نیحاصلالموفدین ال، أقل من %15.15وبنسبة  )25(الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

أن الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة   أیضًانجد و. خالل الفترة نفسھا %84.85وبنسبة ) 140(

بكثیر من الموفدین غیر  أكثر، %88.18وبنسبة ) 82(والبالغ عددھم على العضویة  نیحاصلال

  .%11.82وبنسبة ) 11(والبالغ عددھم  نیحاصلال

الدولة التزام مدى على العضویة إن دل إنما یدل على  نیحاصلالفي أعداد  رتفاعوھذا اال

تم فقد  ،بعد معیار الجنسیةوجعلھ من المعاییر األساسیة  موفدیھاعلى بتطبیق ھذا المعیار  ھاواھتمام

أن ھذا تبین مجتمع الدراسة وبمقابلة ، عشرة ةمادالفي وبالتحدید  1979الئحة صدور  ذمنبھ المطالبة 

لبعض  نتیجًة، 1976منذ عام وبالتحدید الئحة تلك المطالبة بھ قبل صدور تحدیده والمعیار قد تم 

الثانیة والثالثة ذلك ن ااألخیرتن اوتظھر الفترت، التغیرات اإلداریة والسیاسیة التي تعرضت لھا البالد

ق لھ اإلیفاد المعیار  أو ینطبق علیھ ال یحأي موفد ال یتوفر فیھ ھذا إن باتا حتى ، والمطالبة ھتماماال

للبعض ح اسموال ،إلیفادمن ا نیمرشحال بعضتسبب في حرمان بأي شكل من األشكال، األمر الذي 

  .الخاصة باإلیفاد علیھمالمعاییر وشروط الخر من اإلیفاد رغم عدم توفر اآل

ضویة في الفترتین على الع نیحاصلالأن الموفدین غیر  مھمة وھيأي نقطة نود اإلشارة ھنا و

   ن تحصلوا على ھذه الدرجة عن طریق إیفاد زوجاتھم أو أزواجھموموفداألخیرتین ھم 

استكملوا  ،جھات غیر حكومیةإیفادھم من قبل أو عن طریق في دورات تدریبیة  مأو عن طریق سفرھ
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على العضویة  نیحاصلالوغیر  نیحاصلویوضح الشكل التالي الموفدین ال

  -:حدةكل فترة على 

6                                                                               (

على العضویة                                                         نیحاصل

  الثالث

  

أما بخصوص المعیار السابع لمعاییر اإلیفاد بالنسبة لموفدي درجة الماجستیر والتي تم 

في فئة جنس ) 7-3(حصرھا من ضمن المعاییر األخرى في ھذه الدراسة والذي یوضحھا الجدول  

                                                                                                                            (

  الثالثدرجة الماجستیر خالل الفترات 

  المجموع الكلي   اإلناث الموفدات

  %  العدد  %

8.84  249  49.11  

39.40  165  32.54  

47.31  93  18.34  
  .السابقة 

0

50

100

150

200

250

1969-1983
1984-1999

249

119 140
130

25

ویوضح الشكل التالي الموفدین ال ، ةلیاالع ماستھرعلى إثرھا د

كل فترة على  خاللو الثالثخالل الفترات ) عضویة اللجان الثوریة

6-3(الشكل رقم 

حاصلالوغیر  حاصلونالماجستیر ال موفدو

الثالثخالل الفترات 

أما بخصوص المعیار السابع لمعاییر اإلیفاد بالنسبة لموفدي درجة الماجستیر والتي تم 

حصرھا من ضمن المعاییر األخرى في ھذه الدراسة والذي یوضحھا الجدول  

   - :الثالثموفدي ھذه الدرجة خالل الفترات 

)                                                                                                                            7-3(جدول رقم 

درجة الماجستیر خالل الفترات  يجنس موفد نوع
  

  التخصصات
  

  السنوات

اإلناث الموفدات  نوذكور الموفدلا

  العدد  %  العدد

1969 – 1983  227  91.16  22  

1984 – 1999  100  60.60  65  

2000  - 2008  49  52.69  44  
 الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

1984
2000-2008

الموفدون غیر الحاصلین على   
.العضویة 

الموفـــدون الحاصلــون علــى   
.العضویـــة 

.عـــدد موفـدین كـــل فتـــــرة 

165

93
140

82

11

على إثرھا د

عضویة اللجان الثوریة(

  

حصرھا من ضمن المعاییر األخرى في ھذه الدراسة والذي یوضحھا الجدول  

موفدي ھذه الدرجة خالل الفترات 

 
العضویة 

 
العضویـــة 

عـــدد موفـدین كـــل فتـــــرة 
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 )227(أن الذكور الموفدین في الفترة األولى والبالغ عددھم 

، %8.84وبنسبة  )22(والبالغ عددھن الفترة 

من  أكثر، %60.60وبنسبة  )100(أن الذكور الموفدین في الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

أن الذكور أیضًا  یتضح اھذ، %39.40وبنسبة 

عداد أل كثیرًامقارب ، %52.69وبنسبة  )

  .%47.31وبنسبة 

اإلناث الموفدات خالل عن إعداد دل إنما یدل على ارتفاع أعداد الذكور الموفدین 

الثقافة االجتماعیة السائدة في أھمھا طبیعیة  

نتشار نسبة ال وأ، إلناث من إمكانیة السفر والدراسة في غیاب المحرم

في أعمار مبكرة عضھن زواج بل، أو بھذا المستوى التعلیمي

ویوضح الشكل التالي الذكور الموفدین واإلناث 

  -:على حدة

7                                                                                                                    (

  الثالثن واإلناث الموفدات لدرجة الماجستیر خالل الفترات 

  

0
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1969 - 1983
1984 - 1999

22
65

227

249

أن الذكور الموفدین في الفترة األولى والبالغ عددھم  یتضح، السابق ومن خالل الجدول  

الفترة  خالل نفسمن اإلناث الموفدات  أكثر، %91.16وبنسبة 

أن الذكور الموفدین في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  یتضحكما 

وبنسبة  )65(اإلناث الموفدات خالل نفس الفترة والبالغ عددھن 

)49(الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

وبنسبة  )44(اإلناث الموفدات خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

دل إنما یدل على ارتفاع أعداد الذكور الموفدین ن إوھذا 

 أسباب ةوالذي ربما ترجع أسبابھا إلى عد الثالثالفترات 

إلناث من إمكانیة السفر والدراسة في غیاب المحرمل حمستال والتي  )اللیبي(المجتمع 

بھذا المستوى التعلیمي ةئمیة بین اإلناث وعدم اھتمام ھذه الف

ویوضح الشكل التالي الذكور الموفدین واإلناث ، العلیا نمما جعلھن غیر قادرات على استكمال دراستھ

على حدةخالل كل فترة ومعًا  الثالثالموفدات وخالل الفترات 

  

7-3(الشكل رقم 

ن واإلناث الموفدات لدرجة الماجستیر خالل الفترات والذكور الموفد

  

1984
2000 - 2008

.اإلناث الموفـــــدات  

.الذكور الموفـــــدون 

.عدد موفدین كل فترة

65
44

100

49

165

93

  

وبنسبة 

كما 

اإلناث الموفدات خالل نفس الفترة والبالغ عددھن 

الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

اإلناث الموفدات خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

الفترات 

المجتمع 

میة بین اإلناث وعدم اھتمام ھذه الفاأل

مما جعلھن غیر قادرات على استكمال دراستھ

الموفدات وخالل الفترات 
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ة والذي یوضحھ جھذه الدرل ھاقیاسللمعاییر المحدد  أما بخصوص المعیار الثامن واألخیر  

  -:  الثالثلموفدین خالل الفترات لالحالة االجتماعیة  في معیار) 8-3(الجدول 

  

)                                                                                                          8-3(جدول رقم 

  الثالثالحالة االجتماعیة لموفدي درجة الماجستیر خالل الفترات 
  

  التخصصات

  السنوات

  المجموع الكلي   ن العزابولموفدا  متزوجونن اللموفدوا

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

1969 – 1983  148  59.43  101  40.57  249  49.11  

1984 – 1999  113  68.49  52  31.51  165  32.54  

2000  - 2008  61  65.60  32  34.40  93  18.34  
 .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

  

 )148(في الفترة األولى والبالغ عددھم  نیمتزوجأن الموفدین الیتبین ، السابق ومن الجدول  

، %40.57وبنسبة  )101(والبالغ عددھم  ھانفسفترة للمن الموفدین العزاب  أكثر، %59.43ة نسببو

من  أكثر، %68.49وبنسبة  )113(في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  نیمتزوجأن الموفدین ال بینتكما ی

أیضًا أن الموفدین  بینیتھذا و، %31.51وبنسبة  )52(الموفدین العزاب لنفس الفترة والبالغ عددھم 

أیضًا من الموفدین  أكثر، %65.60وبنسبة  )61(األخیرة والبالغ عددھم وفي الفترة الثالثة  نیمتزوجال

  .%34.40وبنسبة  )37(العزاب لنفس الفترة والبالغ 

وھذا  ،الثالثالل الفترات من الموفدین العزاب خ أكثر نیمتزوجیعني أن الموفدین الوھذا 

الدولة یتسبب في تكبد  مام .ھذه الدرجةتأخر الدولة في إیفاد موفدیھا لدراسة مفادھا  یقودنا إلى نتیجة

أیضًا أن  والمرافق بناءاأل وألزوجة ا أوالزوج قد تشمل بالنسبة لھؤالء الموفدون مصاریف إضافیة ل

وخالل كل  الثالثوالموفدین العزاب خالل الفترات  نیمتزوجویوضح الشكل التالي الموفدین ال .وجد

  -: حدةفترة على 
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8(                                                                                                                             

  الثالثوالعزاب لدرجة الماجستیر خالل الفترات 

  

على ھذه الدرجة من الداخل والخارج  نیحاصل

                                                                                                                      (

على ھذه الدرجة من الداخل والخارج                                                                         

  الثالث

على درجة  حاصلون

  الماجستیر من الداخل
  المجموع الكلي 

  %  العدد  %
7.78  270  27.80  

56.80  382  39.34  

70.85  319  32.85  
  .السابقة

0

50

100

150

200

250

1969 - 1983
1984 - 1999

249

101
113

148

8-3(الشكل رقم 

والعزاب لدرجة الماجستیر خالل الفترات  متزوجونن الوالموفد
  

حاصلأعضاء الماجستیر ال) 9-3(ویوضح الجدول   

  -:حدةوخالل كل فترة على  الثالثخالل الفترات 

)                                                                                                                      9-3(جدول رقم 

على ھذه الدرجة من الداخل والخارج                                                                          حاصلونأعضاء الماجستیر ال

الثالثخالل الفترات 
  

  التخصصات
  

  السنوات

على درجة  حاصلوناألعضاء ال

  الماجستیر من الخارج

حاصلوناألعضاء ال

الماجستیر من الداخل

  العدد  %  العدد
1969 – 1983  249  92.22  21  

1984 – 1999  165  43.20  217  

2000 - 2008  93  29.15  226  
السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

    

1984
2000 - 2008

.الموفدون المتزوجون  

.الموفدون العــــــزاب  

.عدد موفدین كل فتـرة 

165

93

61

52
32

  

  

خالل الفترات 
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على ھذه الدرجة من الخارج خالل الفترة  ن

على ھذه  نیحاصلمن أعضاء الماجستیر ال

أن أعضاء الماجستیر  كما یبین الجدول، %

، %43.20وبنسبة  )165(على ھذه الدرجة من الخارج خالل الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

الفترة والبالغ عددھم نفس على ھذه الدرجة من الداخل خالل 

على ھذه الدرجة  نیحاصلأن أعضاء الماجستیر ال

من أعضاء  بكثیرأقل ، %29.15وبنسبة  )

وبنسبة  )226(على ھذه الدرجة من الداخل خالل نفس الفترة والبالغ عددھم 

الدولة لبرامج الدراسات العالیة بالخارج إن دل إنما یدل على استبدال 

على ھذه الدرجة  نیحاصل، ویوضح الشكل التالي أعضاء الماجستیر ال

  -: حدةوخالل كل فترة على 

9                                             (                                                                         

على ھذه الدرجة من الداخل والخارج                                              

  الثالث

  

0
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100

150
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300

350

400

1969-1983
1984-1999

249

165

21

217

270

نیحاصلالماجستیر الأن أعضاء ، السابق ویبین الجدول

من أعضاء الماجستیر ال أكثر، %92.22وبنسبة  )249(األولى والبالغ عددھم 

%7.78وبنسبة  )21(الدرجة من الداخل والبالغ عددھم 

على ھذه الدرجة من الخارج خالل الفترة الثانیة والبالغ عددھم  نیحاصل

على ھذه الدرجة من الداخل خالل  نیحاصلأقل من أعضاء الماجستیر ال

أن أعضاء الماجستیر الأیضًا ھذا ویبین الجدول ، %56.80وبنسبة  )217

)93(واألخیرة والبالغ عددھم  ةالثالثمن الخارج في الفترة 

على ھذه الدرجة من الداخل خالل نفس الفترة والبالغ عددھم  نیحاصلالماجستیر ال

70.85%.  

إن دل إنما یدل على استبدال عداد األالتراجع في وھذا 

، ویوضح الشكل التالي أعضاء الماجستیر اللدراسات العالیة بالداخللبرامج 

وخالل كل فترة على ، الثالثمن الداخل والخارج خالل الفترات 

  

9-3(الشكل رقم 

على ھذه الدرجة من الداخل والخارج                                               حاصلونأعضاء الماجستیر ال

الثالثخالل الفترات 
  

2000-2008

األعضاء الحاصلون على ھذه  
الدرجة  من الخارج

األعضاء الحاصین على ھذه  
الدرجة من الداخل

.أعضاء  الماجستیر بكل فترة 

93

217 226

382

319

األولى والبالغ عددھم 

الدرجة من الداخل والبالغ عددھم 

حاصلال

أقل من أعضاء الماجستیر ال

)217

من الخارج في الفترة 

الماجستیر ال

70.85

برامج ب

من الداخل والخارج خالل الفترات 
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 الثالثخالل الفترات ) الماجستیر(أما بخصوص ساحات اإلیفاد بالنسبة لموفدي ھذه الدرجة   
  -):10-3(والتي یوضحھا الجدول 

)                                                                                                                     10-3(جدول رقم 
  الثالثرجة الماجستیر خالل الفترات ساحات موفدي د

  السنوات
  الساحات

1969  - 1983  1984 – 1999  2000  - 2008  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  18.28  17  12.73  21  12.45  31  مصر
  23.66  22  21.21  35  25.30  63  بریطانیا

  6.45  6  4.24  7  34.94  87  أمریكا
  51.61  48  61.82  102  27.31  68  دول أخرى

  18.34  93  32.54  165  49.11  249  المجموع
  .السابقة الثالثعلى الفترات  اعتمادًاو الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

وبنسبة  موفد) 249(نجد أن موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم ، ل السابقووبمالحظة الجد
، على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة نوحاصل% 12.45وبنسبة ) 31(منھم ، 49.1%

منھم و، على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة نوحاصل، %25.30وبنسبة ) 63(منھم و
) 68(منھمأخیرًا و ،على ھذه  الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة نوحاصل% 34.94وبنسبة ) 87(

  .جامعات ساحات أخرى تحصلوا على ھذه الدرجة من % 27.31وبنسبة 

) 21(منھم ، %32.54وبنسبة موفد ) 165(نجد أن موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم كما 
وبنسبة ) 35(منھم على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة و نوحاصل% 12.73وبنسبة 
، %4.24وبنسبة ) 7(منھم و، على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة نوحاصل21.21%
علیھا  نیحاصل، %16.82وبنسبة ) 102( أخیرًا منھموعلیھا من جامعات الساحة األمریكیة  نوحاصل

  .أیضًا من جامعات ساحات أخرى 

وبنسبة ) 17(منھم ، %18.34وبنسبة  )93(لنجد أن موفدي الفترة الثالثة والبالغ عددھم 
، %23.66وبنسبة ) 22(منھم و، المصریة على ھذه الدرجة من جامعات الساحة نوحاصل، 18.28%
الدرجة أیضًا  ھذه على نوحاصل ،%6.45 وبنسبة )6( منھمو ،البریطانیة الساحة جامعات من علیھا نوحاصل

على ھذه الدرجة من  حاصلون ،%،51.61وبنسبة ) 48(منھم وأخیرًا ، من جامعات الساحة األمریكیة
  -:ذلكویوضح الشكل التالي ، جامعات ساحات األخرى
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                                                                                                                            (

 الثالثساحات اإلیفاد لموفدي درجة الماجستیر خالل الفترات 
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.موفـــــــدو الساحة المصریة

.موفـــــــدو الساحة البریطانیة

.موفـــــــدو الساحة األمریكیة

.موفـــــــدو الساحات األخرى

.العدد الكلي لموفدي كل فترة 

31

)                                                                                                                            10-3(الشكل رقم 

ساحات اإلیفاد لموفدي درجة الماجستیر خالل الفترات 

1969
1984-1999

2000-2008

249

165

93
86

102
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87

7
6
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35
22

21
17
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 مجموع أعلى على تحصلتا البریطانیةو األمریكیة تینالساح أن نجد ،السابق الشكل وبمالحظة  

، ًاموفد) 63( الثانیة موفدي عدد غلوب ًاموفد )87( األولى موفدي عدد بلغ حیث ،األولى الفترة خالل إیفاد

  .ًاموفد) 31(عدد موفدیھا خالل ھذه الفترة  غلببعكس الساحة المصریة والتي وھذا 

رغم بالخالل ھذه الفترة  لھذا العدد) المصریة(ھذه الساحة  وأن یصل موفد فمن غیر المعقول  

 ولعل ،أیضًابینھما  التعلیميوالتقارب الجغرافي من رغم بالالثقافة االجتماعیة السائدة بین البلدین ومن 

الجامعیة مؤسساتھا بو لدولةبا التعلیمیة السیاسة أھداف رتغی )األول األمر( :أمرین إلى راجع ھنا السبب

 إیفاد ذلكلساحات العربیة ودلیل لوروبیة أكثر من اإلیفاد األلساحات لمما جعلھا تركز على اإلیفاد 

 السیاسیة بین العالقات تدھور )الثاني األمر( ،)األوروبیة( لساحاتا لتلك اإلنسانیة التخصصات يموفد

لقرن الماضي اات من یالسبعینبدایة مع التي بدأت و) الحكومة اللیبیة والحكومة المصریة(تین لودال

تجاه بعض القضایا  تیندولنتیجًة لتغیر في توجھات السیاسة الخارجیة لل 1976عام البدایة  عوبالتحدید م

 آراءوتشیر بعض  .)1(الرأسمالي نھجاالشتراكي وال النھجقضیة اعتماد  ًاوتحدید دولیةاإلقلیمیة وال

  .التراجعالسبب الرئیسي وراء ذلك ھو مجتمع الدراسة إلى أن السبب األول فعًال 

 األمریكیة الساحة أن نجد الثانیة، الفترة خالل وبالتحدید ،مرة أخرى الشكل ذلك وبمالحظة  

البریطانیة  ةالساح بعكس موفدین، )7(ل موفدیھا عدد بلغ حیث ،إیفاد مجموع أقل على تحصلت

  .بالنسبة للثانیة ًاموفد) 21(و ،بالنسبة لألولى ًاموفد) 35(إلى  ھاعدد موفدی غلب، التي والمصریة

بموفدي  ،موفدًا) 87(في الفترة األولى والبالغ عددھم وبمقارنة موفدي الساحة األمریكیة   

  لتأثر العالقات السیاسیة موفدین نجد أن ) 7(لغ عددھم ابمریكیة في الفترة الثانیة والالساحة األ

اختیار عملیة على  ًاملحوظو ًاواضح ًاتأثیر) الحكومة اللیبیة والحكومة األمریكیة(فعًال بین الحكومتین 

  صدور  مع دبدایة السبعینیات وبالتحدیع متأثر البھذه العالقات بدأت  فلقد ،ةالساحالموفدین لھذه 

  وتأمیم  العسكریة لحكومة ھذه الساحةجالء القواعد أبشأن  1970عام  قیادة الثورةقرار مجلس 

 ،)2(خلیج سرت میاھًا إقلیمیة لیبیة تتبع سیادتھا لسلطات اللیبیةلالحكومة اللیبیة  إعالنو، ھاشركاتبعض 

زایدت تو ،)3(1983من الدولتین عام  اغتیال رئیس كلشأن بالبعض  اتین لبعضھمموحكواتھام ال

 للحكومة األمریكیة الحكومة تھامباو ،1986 عام اللیبیة األراضي فوق الحكومتین بین باالشتباك المسلح

   أسلحة متالكال اللیبیة لحكومةلالموجھ  تھاماال مع وتفاقمت ،أمریكان بنام طائرة بتفجیراللیبیة 

  .لـــــــالشام ارــــالدم
                                                             

ترجمة  ،الدبلوماسیة المصریة في عقد السبعینیات، دراسة في موضوع الزعامة سلسلة أطروحات دكتوراهسلوى شعراوي جمعة،  - 1
 .70-60. ، ص ص1988مركز دراسات الوحدة بالعربیة، : بیروت(عطاء عبد الوھاب 

 .163-131. ، ص ص)1982دار الموقف العربي، ( فوق خلیج سرتالمواجھة العربیة األمریكیة مصطفى جفال،  - 2
، 1980، لسنة 42، العدد الجریدة الرسمیة للقانون اللیبيزھیر الحسن، األسس القانونیة للسیادة على الخلجان التاریخیة وخلیج سرت،  - 3

 .203- 202. ص ص
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 تھاحكومسیة بین سیاالتي رغم توتر العالقات ال، بعكس موفدي الساحة البریطانیة اذھو

بالتدھور بدأت  تيال، )165(من أصل  ًاموفد) 35(بلغ إال أن عدد موفدیھا قد ، الدولة اللیبیة حكومةو

رة صدور قرار مجلس قیادة الثوالقرن الماضي وبالتحدید منذ  منات یمنذ بدایة السبعیناألخرى  ھي

في منتصف اتھام الحكومة البریطانیة للحكومة اللیبیة  تزایدت معالتي و ،بشأن إجالء القوات البریطانیة

وتفاقمت ھذه العالقات  .)1(تحدید حركة تحرر الجیش األیرلنديبالبدعم حركات التحرر والسبعینیات 

، ومع )2(1984عام بلندن السفارة اللیبیة مبنى خارج ) أیفون فلیتشر(البریطانیة مقتل الشرطیة  عم

أمریكیان فوق مدینة لوكیربي باسكتلندا عام  نامباتھام الحكومة البریطانیة للحكومة اللیبیة بتفجیر طائرة 

األكادیمي بین البلدین والتبادل العلمي  إال أنفي العالقات خالل ھذه الفترة التأثر ھذا رغم بو، )3(1988

ھذه الساحة خالل ھذه الفترة ھم من موفدي ودلیل ذلك أن معظم موفدي  .واضح وكبیرلم یتأثر بشكل 

نتیجة مفادھا  وھذا قد یقودنا إلىمن موفدي القطاعات العامة األخرى بالتحدید و، التخصصات التطبیقیة

العالقات  ، إال أن)1999- 1984(خالل ھذه الفترة  بین البلدینالسیاسیة العالقات ر أنھ بالرغم من تأث

بین العدیدة التي تمت  لقاءاتذلك ال، ودلیل تأثر بشكل كبیرتم لبین البلدین االقتصادیة والتجاریة 

، 1993عام بالقاھرة كان أھمھا اللقاء الذي عقد والتي  ،لیبیونوالمسؤولون البریطانیون المسؤولون ال

  .)4(والذي بموجبھ كشفت الحكومة اللیبیة للحكومة البریطانیة عن العدید من المنظمات اإلرھابیة

عدد بلغ  حیث، موفدي الساحة المصریةأعداد في  ًاارتفاعأیضًا ونالحظ خالل ھذه الفترة   

عودة العالقات اللیبیة المصریة إلى  )أوًال( :لآلتي عودی ربما اذھو )165( أصل من ًاموفد )21( موفدیھا

دخول الحكومة  )ثانیًا( ة،قطعمتوالتي دامت أكثر من إحدى عشر عامًا  1990عام  سابق عھدھا بعد

 دخلت بموجبھ الحكومة اللیبیة في مع بعض الدول األوروبیة سیاسيحراك ودولیة عزلة  اللیبیة في

  .حصارالفترة عقوبات دولیة نتج عنھا ما یسمى ب

الفترة قد تم إیفادھم  أغلب موفدي ھذه أن يھإلى نقطة مھمة ونود اإلشارة ھنا و  

: لساحةلو، على الصعید األوروبي )االیرلندیة –األلمانیة  –الروسیة  –الكندیة  –التركیة :(للساحة

علم بأن أكثر موفدي مع ال، على الصعید العربي)یةلبنانالوكذلك  – یةالمغرب – السوریة – یةالسودان(

 ني إمكانیة تدریساتعوإن ھذه الساحات ال تزال  ھذه الساحات ھم من موفدي التخصصات التطبیقیة

  .وجودة منحھا ھذه الدرجة
                                                             

: بنغازي( 1997- 1977دراسة تطبیقیة في المفاھیم واألھداف والعوامل والوسائل  :الخارجیة اللیبیة ةالسیاسسالم حسین البرناوي،  - 1
 .83، ص)2000منشورات مركز بحوث العلوم االقتصادیة، 

، ص )2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( السودان –لیبیا –والمنبوذون في الشرق األوسط العراق العقوباتتیم نبلوك،  - 2
150. 

، مجلة شؤون عربیة" من خالل العالقة بین األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة) لوكربي(األزمة اللیبیة الغربیة "عباس كاظم الفتلة،  - 3
 .177، ص 1999، یونیو 98العدد 

والتوزیع  الدار الجماھیریة للنشر: سرت( جدلیة الشرعیة والمشروعیة: قضیة لوكربي وأحكام القانون الدوليمیلود المھذبي،  - 4
 .101، ص ) 1996واإلعالن،



170 
 

نجد أن الساحة األمریكیة تحصلت أیضًا على أقل ، وأخیرةثالثة وبمالحظة ذلك الشكل مرة   

الساحة ینما بلغ عدد موفدي ب، موفدین) 6(بلغ عدد موفدیھا  حیث مجموع إیفاد خالل ھذه الفترة

بالنسبة للثانیة،  ًاموفد) 17(و ولىبالنسبة لأل ًاموفد) 22(على التوالي المصریة الساحة البریطانیة و

حكومة الاألمریكیة وحكومة المن  حتى مع عودة العالقات اللیبیة مع كل ھدل إنما یدل على أنن إوھذا 

الدرجة موفدي ھذه أعداد إال أن  ،)ةلثمنتصف األلفیة الثا(بدایة ھذه الفترة ع البریطانیة لسابق عھدھا م

نجاح برامج ن لأوھذا یقودنا إلى نتیجة مفادھا  ،نوعًا ما ًامنخفض ال یزاللتلك الساحات ) الماجستیر(

 تعدد وتغیر المدارس الفكریةول، ھذا االنخفاض يفوملحوظًا تأثیرًا واضحًا  بالداخل ةلیاالدراسات الع

لدرجة الساحة البریطانیة والساحة األمریكیة موفدي نخفاض، علمًا بأن االھذا أیضًا في واضحًا تأثیرًا 

  .)10-3(، وھذا ما یوضحھ الشكل مرتفعواألخیرة  القترة الثالثة الدكتوراه في

المشتبھ بھما  تسلیم ت الحكومة اللیبیةزم، ع1999فمع نھایة األلفیة الثانیة وبالتحدید في العام   

بھ عادت العالقات الدبلوماسیة الذي بموجالتسلیم ، ام أمریكان لمحكمة العدل الدولیةبنفي تفجیر طائرة 

قام على أثرھا رئیس الوزراء أمنیة أیضًا اتفاقیة سیاسیة  اووقعت بموجبھ) لیبیا –بریطانیا (بین البلدین 

  .)1(ازیارة إلى لیبیب 2004البریطاني في العام 

، 2003ومع إعالن الحكومة اللیبیة عن طریق مندوبھا الدائم في األمم المتحدة في العام   

 قضيأصدرت الخارجیة األمریكیة بیانًا یأسلحة الدمار الشامل  امتالكعن  وبإرادتھا ًةطواعیبتخلیھا 

 بموجبھ الذيو استئناف العالقات السیاسیة مع الحكومة اللیبیة وحذفھا من قائم الدول الراعیة لإلرھابب

  .)2(األمریكیة الحكومة مع عھدھا سابق إلى اللیبیة للحكومة یاسیةالس العالقات عادة

   

                                                             
 .403، ص 2004، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة القاھرة 2004 – 2003التقریر االستراتیجي العربي،  - 1

2- http://www. usinf. State. gov/utils. Srprint Page. ntm1 –  ،1/4/2009، إلغاء تصنیف لیبیا دولة راعیة لإلرھاب .  
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  المبحث الثاني

  ) خالل الفترات الثالث الدكتوراهإیفاد سیاسة مقارنة (

  

  - : تمھید

  

ھذه ولكن لمعاییر، المبحث السابق من عملیة مقارنة ل یختص ھذا المبحث بنفس اختصاصات

  كًال  ادـاستبعمـع الفترات الثالث،  خاللدون سواھم من الموفدین  لموفدي درجة الدكتوراه المرة

شروط الغیر أساسیة في عملیة تحدید  المعاییر من ھماباعتبار )ة الموفدــصف –رـالتقدی( يارـمعیمن 

رار عملیة تم خالل ھذا المبحث أیضًا تجنب تكالدرجة، كما بالنسبة لموفدي ھذه اإلیفاد ومعاییر 

 من ھذا الفصل األولفي المبحث نظرًا للتطرق إلیھا سابقًا المعلومات، وذلك البیانات و لبعض التحلیل

  .لیصبح بذلك ھذا المبحث أخر المباحث الدراسیة المقرر دراستھا خالل ھذه الدراسة
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خالل  دكتوراهالدرجة لموفدي مرة أخرى وبالتحدید المعاییر العلمیة العلمیة  المعاییروبمقارنة 

  - :في معیار التخصص ) 11- 3(والتي یوضح أولھا الجدول  الثالث،الفترات 

)                                                                                                         11-3(جدول رقم 

                                                                   دكتوراهدرجة الل ةلموفدا) التطبیقیة –اإلنسانیة (التخصصات 

  الثالثخالل الفترات 

  السنوات
  

  التخصصات

1969 – 1983  1984 – 1999  2000 – 2008  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  51.31  255  45.08  87  72.85  110  اإلنسانیة

  48.69  242  54.92  106  27.15  41  التطبیقیة

  59.10  497  22.95  193  17.95  151  المجموع
 .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

  

 )151(في الفترة األولى والبالغ عددھم  دكتوراهنجد أن موفدي ال، وبمالحظة الجدول السابق

، %22.95وبنسبة )193(في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  دكتوراه، أقل من موفدي ال%17.95وبنسبة 

 %.59.10وبنسبة ) 497(والبالغ عددھم واألخیرة في الفترة الثالثة  دكتوراهوأقل أیضًا من موفدي ال

على اھتمام الدولة بأھمیة ھذه الدرجة وعلى عدم  الموفدین إن دل إنما یدلوھذا االرتفاع في أعداد 

  -:بالداخل، والذي ربما ترجع أسبابھاھا یة لدراس توفر برامج

األمر الذي ترتب  لدرجة الماجستیر وبالتحدید أعضاء ھیئة التدریسموفدیھا تأخر الدولة في إیفاد : أوًال

  .علیھ التأخر في اإلیفاد لدرجة الدكتوراه

  .ط اإلیفادالخارجیة مما أثر على برامج خط السیاسیة المشاكل والصراعاتتعرض الدولة لبعض : ثانیًا

  .ت النادرة وغیر المتوفرة بالداخلمنح األھمیة في اإلیفاد للتخصصا: ثالثًا

ارتفاع أعداد الحاصلین على درجة الماجستیر بالداخل مما جعل الدولة غیر قادرة على التكفل :رابعًا

  .باإلیفاد لدرجة الدكتوراه

الثالث وخالل خالل الفترات التخصصات اإلنسانیة والتطبیقیة موفدي ویوضح الشكل التالي   

  -:كل فترة على حدة
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11(  

  الثالثخالل الفترات  دكتوراه

  

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة األولى والبالغ عددھم 

 )41(في نفس الفترة والبالغ عددھم أكبر من موفدي التخصصات التطبیقیة 

 )87(أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

 )106(نفس الفترة والبالغ عددھم  لخالأقل من موفدي التخصصات التطبیقیة 

نسانیة في الفترة الثالثة واألخیرة أیضًا أن موفدي التخصصات اإل

قرب قلیًال لموفدي التخصصات التطبیقیة خالل ھذه الفترة 

االرتفاع الذي طرأ على موفدي التخصصات اإلنسانیة في 

إن دل إنما یدل  ،صصات التطبیقیة في نفس الفترة

في التخصصات اإلنسانیة خالل ھذه الفترة بالداخل 

  .ن على درجة الماجستیر بالداخل في التخصصات التطبیقیة

اإلنسانیة في الفترة الثانیة والذي قابلھ أما االنخفاض الذي طرأ على موفدي التخصصات 

على درجة  نیحاصلعلى ارتفاع نسبة ال فاع في موفدي التخصصات التطبیقیة، إن دل إنما یدل

0
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1969-1983
1984-1999

151

110
87

41

11-3(    شكل  رقم 

دكتوراهالتخصصات الموفدة لدرجة ال

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة األولى والبالغ عددھم ، السابق یتضح من الشكل

أكبر من موفدي التخصصات التطبیقیة ، %72.85وبنسبة  )110

أن موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  یتضحكما ، %27.15وبنسبة 

أقل من موفدي التخصصات التطبیقیة ، %45.08وبنسبة 

أیضًا أن موفدي التخصصات اإل ، ھذا ویتضح%54.92وبنسبة 

قرب قلیًال لموفدي التخصصات التطبیقیة خالل ھذه الفترة ، أ%51.31وبنسبة  )255(والبالغ عددھم 

االرتفاع الذي طرأ على موفدي التخصصات اإلنسانیة في ف. 48.69وبنسبة  )242(والبالغ عددھم 

صصات التطبیقیة في نفس الفترةوالذي قابلھ انخفاض في موفدي التخ، الفترة األولى

بالداخل على درجة الماجستیر  نیحاصلعلى ارتفاع نسبة ال

ن على درجة الماجستیر بالداخل في التخصصات التطبیقیةیوانخفاض نسبة الحاصل

أما االنخفاض الذي طرأ على موفدي التخصصات 

فاع في موفدي التخصصات التطبیقیة، إن دل إنما یدلارت

  .في التخصصات التطبیقیة بالداخل الماجستیر 

1984
2000-2008

.موفدو التخصصات اإلنسانیة 

.موفدو التخصصات التطبیقــة

.عــــد موفدیـــــن كـــل فتـــرة

497

193

255

242

106

)110

وبنسبة 

وبنسبة 

وبنسبة 

والبالغ عددھم 

والبالغ عددھم 

الفترة األولى

على ارتفاع نسبة ال

وانخفاض نسبة الحاصل

ارت

الماجستیر 

موفدو التخصصات اإلنسانیة 

موفدو التخصصات التطبیقــة

عــــد موفدیـــــن كـــل فتـــرة
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أما االرتفاع الذي طرأ على عدد الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة فإن دل إنما یدل على 

فاع نسبة  الحاصلین على درجة الماجستیر بالداخل في التخصصین وإن دل أیضًا إنما یدل على ارت

عدم قدرتھ الجامعات اللیبیة على منح ھذه اإلجازة، والتي من المفترض أن تكون بعض الجامعات 

  .قادرة على منحھا منذ فترة وفي التخصصات اإلنسانیة بالتحدید

للمعاییر العلمیة لموفدي درجة الدكتوراه ، والذي یوضح الجدول أما فیما یخص المعیار الثاني 

 -:في ما یسمى بمعیار العمر) 3-12(

  )12-3(جدول رقم 

  أعمار موفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  التخصصات 

  السنوات

  التطبیقیة  اإلنسانیة

  متوسط األعمار  األعمار  متوسط األعمار  األعمار

1969 – 1983  25 – 41  33  27 – 37  30  

1984 –  1999  29 – 43  35  28 – 42  33  

2000 – 2008  28 – 44   36  29 - 44  35  
  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

ومن بیانات الجدول السابق، نجد أن أعمار موفدي التخصصات اإلنسانیة في الفترات الثالث 

وغیر متقاربة، سواء عند أقل عمر أم عند أعلى عمر، وعند أعلى عمر بالتحدید كما ذكرنا مختلفة 

عامًا، وأقل عمر لموفدي ) 41(عامًا وأعلى عمر ) 25(سالفًا، فأقل عمر لموفدي الفترة األولى كان 

) 28(واألخیرة عامًا، بینما أقل عمر لموفدي الفترة الثالثة ) 43(عامًا وأعلى عمر ) 29(الفترة الثانیة 

عامًا، والحال نفسھا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة، حیث نجد أن أقل ) 44(عامًا وأعلى عمر 

) 28(عامًا، وأقل عمر لموفدي الفترة الثانیة ) 37(عامًا وأعلى عمر ) 27(عمر لموفدي الفترة األولى 

) 44(عامًا وأعلى عمر ) 29(ة واألخیرة عامًا، وأقل عمر لموفدي الفترة الثالث) 42(عامًا وأعلى عمر 

  .عامًا 

وھذا االختالف في األعمار إن دل إنما یدل على أن اإلیفاد في الفترة األولى كان یتم في أعمار 

والذي كان یتم في أعمار متأخرة قلیًال، ) الثالثة –الثانیة (مبكرة، بعكس اإلیفاد في الفترتین األخیرتین 

عمر محدد لإلیفاد قانونًا حسب كل فترة بأعلى عمر تم إیفاده خالل كل فترة،  ویتضح ھذا بمقارنة أعلى

عامًا فما تحت، وأعلى عمر تم إیفاده خالل ) 45(فمثًال أعلى عمر محدد لإلیفاد خالل الفترة األولى 

إلیفاد عامًا، والحال نفسھ بالنسبة لموفدي الفترة الثانیة حیث كان أعلى عمر محدد ل) 41(ھذه الفترة ھو 



175 
 

عامًا فما تحت، وأعلى عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة حسب ما ھو مبین 

عامًا، لنجد الوضع نفسھ في الفترة الثالثة واألخیرة والتي حدد فیھا أعلى عمر لإلیفاد 

أعلى  القرار ھذا بعد لیحدد )97( القرار صدور

لیحدد  2005للعام ) 43(عامًا فما تحت، لیعود مرة أخرى وبعد صدور القرار رقم 

ویوضح .عامًا) 44(عامًا فما تحت، علمًا بأن أعلى عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة كان 

  -:رات الثالث وخالل كل فترة على حدة

12(  

  ) اإلنسانیة والتطبیقیة

  لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  

  ، 151ویظھر من الشكل السابق، أن متوسط أعمار موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم 

، )عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات  35(، 193

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة، وإن متوسط أعمار موفدي الفترة الثالثة 

عامًا بالنسبة  35عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة، و

سبقتھا، ویتضح  التي الفترة عن الموفدین أعمار

ار موفدي الفترة الثالثة حیث ھذه بمقارنة متوسط أعمار موفدین الفترات الثالث وبالتحدید متوسط أعم

26

28

30

32

34

36

1969-1983
1984-1999

30
33

33
35

عامًا فما تحت، وأعلى عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة حسب ما ھو مبین ) 45(خالل ھذه الفترة ھو 

عامًا، لنجد الوضع نفسھ في الفترة الثالثة واألخیرة والتي حدد فیھا أعلى عمر لإلیفاد ) 43(بالجدول 

صدور حتى وبالتحدید 2004 العام حتى تحت فما عامًا )45(بسن 

عامًا فما تحت، لیعود مرة أخرى وبعد صدور القرار رقم ) 35(عمر بسن 

عامًا فما تحت، علمًا بأن أعلى عمر تم إیفاده خالل ھذه الفترة كان ) 40(بسن 

رات الثالث وخالل كل فترة على حدةالشكل التالي متوسط أعمار ھؤالء الموفدین خالل الفت

12-3(شكل  رقم 

اإلنسانیة والتطبیقیة(متوسط أعمار موفدي التخصصات 

لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

ویظھر من الشكل السابق، أن متوسط أعمار موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم 

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة 30اإلنسانیة، وعامًا بالنسبة لموفدي التخصصات  33

193وإن متوسط أعمار موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات التطبیقیة، وإن متوسط أعمار موفدي الفترة الثالثة  33اإلنسانیة، و

عامًا بالنسبة لموفدي التخصصات اإلنسانیة، و 36(، 497عددھم  واألخیرة والبالغ

  ) .لموفدي التخصصات التطبیقیة

أعمار متوسط یرتفع فترة كل نھایة مع أنھ یعني وھذا

ھذه بمقارنة متوسط أعمار موفدین الفترات الثالث وبالتحدید متوسط أعم

2000-2008

متوسط أعمار  موفدي التخصصات  
اإلنسانیة

متوسط أعمار موفدي  التخصصات  
التطبیقیة

3536

خالل ھذه الفترة ھو 

بالجدول 

بسن 

عمر بسن 

بسن 

الشكل التالي متوسط أعمار ھؤالء الموفدین خالل الفت

)33

وإن متوسط أعمار موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

اإلنسانیة، و

واألخیرة والبالغ

لموفدي التخصصات التطبیقیة

ھذه بمقارنة متوسط أعمار موفدین الفترات الثالث وبالتحدید متوسط أعم
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) 40(نجد أن متوسط أعمار موفدین ھذه الفترة مقارب جدًا للعمر المحدد قانونًا لإلیفاد والمحدد بسن 

عامًا، وھذا ربما قد یقودنا لنتیجة مفادھا أن الدولة تتأخر فعًال في إیفاد موفدیھا لدرجة الدكتوراه حتى 

  .الدرجة لھذا المتوسط العمريیكاد أن یصل متوسط أعمار موفدي ھذه 

أما بخصوص المعیار الثالث واألخیرة للمعاییر العلمیة لموفدي درجة الدكتوراه، والذي 

  -:في موفدي الجامعات وموفدي الجھات العامة األخرى) 13-3(یوضحھ الجدول 

)                                                                                                                     13-3(جدول رقم 

موفدو الجامعات وغیر الجامعات لدرجة الدكتوراه                                                                                 

  خالل الفترات الثالث 

  التخصصات 
  

  السنوات

  المجموع الكلي   موفدو الجھات األخرى  موفدو الجامعات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

1969 – 1983  132  87.42  19  12.58  151  17.95  

1984 –  1999  157  81.35  36  18.65  193  22.95  

2000 – 2008  472  94.97  25  5.03  497  59.10  
 .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر ∗

  

وبنسبة ) 132(ویبین الجدول السابق، أن موفدي الجامعات في الفترة األولى والبالغ عددھم 

وبنسبة ) 19(، أكبر من موفدي الجھات األخرى خالل نفس الفترة والبالغ عددھم 87.42%

، أكبر من %81.35وبنسبة ) 157(الجامعات في الفترة الثانیة والبالغ عددھم  ، وأن موفدي21.58%

، والحال نفسھ بالنسبة %18.65وبنسبة ) 36(موفدي الجھات األخرى خالل ھذه الفترة والبالغ عددھم 

وبنسبة ) 25(لموفدي الفترة الثالثة واألخیرة ، حیث نجد أن موفدي الجھات األخرى والبالغ عددھم 

  .، خالل ھذه الفترة%94.97وبنسبة ) 472(، أقل من موفدي الجامعات والبالغ عددھم 5.03%

وھذا یعني أن الدولة خالل الفترات الثالث ركزت على إیفاد موفدي الجامعات أكثر من إیفاد 

ویوضح الشكل التالي موفدي الجامعات وموفدي موفدي الجھات األخرى للدراسة الدقیقة بالخارج ، 

  -:خرى خالل الفترات الثالث وخالل كل فترة على حدةالجھات األ
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13                                                                                                                           (

  موفدو الجامعات وغیر الجامعات لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  

أما فیما یخص المعیار الرابع لمعاییر موفدي درجة الدكتوراه والذي تم تصنیفھ من ضمن 

في معیار عضویة اللجان الثوریة خالل ) 

14                                                          (                                                         

ن على العضویة                                                                    یموفدو الدكتوراه الحاصلون وغیر الحاصل

  خالل الفترات الثالث

ن على یالحاصل الموفدون غیر

  العضویة
  المجموع الكلي 

  %  العدد  %  

  43.05  151  17.95  

  7.77  193  22.95  

0.40  497  59.10  

0

100

200

300

400

500

1969-1983
1984-1999

132 15719
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13-3(شكل  رقم 

موفدو الجامعات وغیر الجامعات لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  

أما فیما یخص المعیار الرابع لمعاییر موفدي درجة الدكتوراه والذي تم تصنیفھ من ضمن 

) 14-3(المعاییر األیدیولوجیة، والذي یوضحھ الجدول 

  -:الفترات الثالث 

14-3(جدول رقم 

موفدو الدكتوراه الحاصلون وغیر الحاصل

خالل الفترات الثالث

  التخصصات
  

  السنوات

  على العضویة الموفدون الحاصلون
الموفدون غیر

  العدد  %  العدد

1969– 1983  86  56.95  65  

1984– 1999  178  92.23  15  

2000– 2008  495  99.60  2  
  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: رالمصد 

  

1984
2000-2008

موفدو  الجامعــــــــات

موفدو الجھات األخرى

.عدد موفدین كل فتـــرة

472

36 25

193

497

المعاییر األیدیولوجیة، والذي یوضحھ الجدول 

الفترات الثالث 

  

السنوات

∗ 
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ن على العضویة في الفترة األولى یومن بیانات الجدول السابق، نجد أن الموفدین الحاصل

ن على العضویة في الفترة ی، أكبر من الموفدین غیر الحاصل

ن على العضویة في الفترة یونجد أن الموفدین الحاصل

، أكبر من الموفدین غیر الحاصلون على العضویة في 

، لنجد أیضًا في الفترة الثالثة واألخیرة أن الموفدین 

، أكبر بكثیر من الموفدین غیر %99.60وبنسبة 

ن على العضویة یوھذا االنخفاض في أعداد غیر الحاصل

  یقودنا إلى نتیجة مفادھا اھتمام الدولة بتطبیق ھذا المعیار على موفدیھا والتي تعود أسباب تطبیقھ 

ن یفي ھذه الدرجة إلى نفس أسباب تطبیقھ في درجة الماجستیر، ویوضح الشكل التالي الموفدین الحاصل

  خالل الفترات الثالث وخالل كل فترة ) عضویة اللجان الثوریة

14                                                        (                                                                              

موفدو الدكتوراه الحاصلون وغیر الحاصلین علي العضویة                                                     

  خالل الفترات الثالث

  

لموفدي درجة الدكتوراه والتي تم أما بخصوص المعیار الخامس لمعاییر اإلیفاد بالنسبة 

في فئة جنس ) 15-3(حصرھا من ضمن المعاییر األخرى لھذه الدراسة، والذي یوضحھا الجدول 
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17865

15

151

ومن بیانات الجدول السابق، نجد أن الموفدین الحاصل

، أكبر من الموفدین غیر الحاصل%56.95وبنسبة ) 86(والبالغ عددھم 

ونجد أن الموفدین الحاصل%. 43.05وبنسبة ) 65(نفسھا والبالغ عددھم 

، أكبر من الموفدین غیر الحاصلون على العضویة في %92.23وبنسبة ) 178(الثانیة والبالغ عددھم 

، لنجد أیضًا في الفترة الثالثة واألخیرة أن الموفدین %7.77وبنسبة ) 15(الفترة نفسھا والبالغ عددھم 

وبنسبة ) 495(على العضویة والبالغ عددھم ن یالحاصل

وھذا االنخفاض في أعداد غیر الحاصل%.0.40وبنسبة ) 2(ن والبالغ عددھم یالحاصل

یقودنا إلى نتیجة مفادھا اھتمام الدولة بتطبیق ھذا المعیار على موفدیھا والتي تعود أسباب تطبیقھ 

في ھذه الدرجة إلى نفس أسباب تطبیقھ في درجة الماجستیر، ویوضح الشكل التالي الموفدین الحاصل

عضویة اللجان الثوریة(ن على العضویة یوغیر الحاصل

  -:على حدة

14-3(شكل  رقم 

موفدو الدكتوراه الحاصلون وغیر الحاصلین علي العضویة                                                     

خالل الفترات الثالث

    

أما بخصوص المعیار الخامس لمعاییر اإلیفاد بالنسبة 

حصرھا من ضمن المعاییر األخرى لھذه الدراسة، والذي یوضحھا الجدول 

  -:موفد ھذه الدرجة خالل الفترات الثالث

2000-2008

الموفـــدون الحاصلــون علــى   
.العضویـــة 

الموفدون غیر الحاصلیــن على   
.العضویة 

.عـــدد موفـــدین كـــل فتـــــرة 

495

15
2

193

497

والبالغ عددھم 

نفسھا والبالغ عددھم 

الثانیة والبالغ عددھم 

الفترة نفسھا والبالغ عددھم 

الحاصل

الحاصل

یقودنا إلى نتیجة مفادھا اھتمام الدولة بتطبیق ھذا المعیار على موفدیھا والتي تعود أسباب تطبیقھ 

في ھذه الدرجة إلى نفس أسباب تطبیقھ في درجة الماجستیر، ویوضح الشكل التالي الموفدین الحاصل

وغیر الحاصل

على حدة

  

حصرھا من ضمن المعاییر األخرى لھذه الدراسة، والذي یوضحھا الجدول 

موفد ھذه الدرجة خالل الفترات الثالث
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15                                                                                           (
  فئة جنس موفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  المجموع الكلي  اإلناث الموفدات 

  %  العدد  %  العدد

16  10.60  151  17.95  

33  17.09  193  22.95  

173  34.81  497  59.10  

) 135(أن الذكور الموفدین في الفترة األولى والبالغ عددھم 
وبنسبة ) 16(، أكبر من اإلناث الموفدات خالل نفس الفترة والبالغ عددھن 

، %82.91وبنسبة ) 160(، كما یتضح أن الذكور الموفدین في الفترة الثانیة والبالغ عددھم 
، خالل نفس الفترة، ھذا ویتضح 17.09%

، أكبر من %65.19وبنسبة ) 324(أیضًا أن الذكور الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 
وأسباب ارتفاع أعداد الذكور في درجة %. 

اب ارتفاع أعداد الذكور في درجة الماجستیر، ویوضح الشكل التالي الموفدین 
  -:الذكور والموفدات اإلناث خالل الفترات الثالث وخالل كل فترة على حدة 

15                                                                                                      (
الذكور الموفدون واإلناث الموفدات لدرجة الدكتوراه                                                                        

  خالل الفترات الثالث
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15-3(جدول رقم 
فئة جنس موفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  التخصصات 

  السنوات

اإلناث الموفدات   الذكور الموفدون 

العدد  %  العدد

1969 – 1983  135  89.40  16

1984 –  1999  160  82.91  33

2000 – 2008  324  65.19  173
  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر 

أن الذكور الموفدین في الفترة األولى والبالغ عددھم ومن خالل الجدول السابق، یتضح   
، أكبر من اإلناث الموفدات خالل نفس الفترة والبالغ عددھن %89.40وبنسبة 
، كما یتضح أن الذكور الموفدین في الفترة الثانیة والبالغ عددھم 10.60%

17.09وبنسبة ) 33(غ عددھن أكبر من اإلناث الموفدات والبال
أیضًا أن الذكور الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

%. 34.81وبنسبة ) 173(اإلناث الموفدات والبالغ عددھن 
اب ارتفاع أعداد الذكور في درجة الماجستیر، ویوضح الشكل التالي الموفدین الدكتوراه ھي نفس أسب

الذكور والموفدات اإلناث خالل الفترات الثالث وخالل كل فترة على حدة 

15-3(شكل  رقم 
الذكور الموفدون واإلناث الموفدات لدرجة الدكتوراه                                                                        

خالل الفترات الثالث

1984
2000-2008

الذكور الموفــــــدون  

اإلناث الموفــــــدات  

عدد موفدین كل فترة  

497

193151

33
173

160

324

السنوات

∗ 

  
وبنسبة 
10.60

أكبر من اإلناث الموفدات والبال
أیضًا أن الذكور الموفدین في الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

اإلناث الموفدات والبالغ عددھن 
الدكتوراه ھي نفس أسب

الذكور والموفدات اإلناث خالل الفترات الثالث وخالل كل فترة على حدة 
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  والذي یوضحھ الجدول ) الدكتوراه(أما بخصوص المعیار السادس واألخیر لھذه الدرجة 

16                                                                                                                        (
  الحالة االجتماعیة لموفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  المجموع الكلي   عزاب الموفدون

  %  العدد  %

21.20  151  17.95  
15.02  193  22.95  
16.70  497  59.10  

وبنسبة ) 119( عددھم والبالغ األولى الفترة في
 نجد ، كما%21.20وبنسبة ) 32(، أكبر من الموفدین العزاب في نفس الفترة والبالغ عددھم 

 من الموفدین أكبر ،%84.98 وبنسبة )164

 الفترة في نیالمتزوج الموفدین أن أیضًا لنجد 

 )83( والبالغ الفترة لنفس العزاب الموفدین 
سابقًا وھي أن وھذا یقودنا إلى نفس نتائج درجة الماجستیر خالل الفترات الثالث 

ن أكبر من الموفدین العزاب خالل الفترات الثالث في درجة الدكتوراه، وإن الدولة         
 نیتتكبد في مصاریف إضافیة وعالیة بسبب المرافقین، ویوضح الشكل التالي الموفدین المتزوج

  -:ةحد على

16                                                                                                                            (
  الموفدون المتزوجون والعزاب لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث
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أما بخصوص المعیار السادس واألخیر لھذه الدرجة   
  -:االجتماعیةفي الحالة ) 16-

16-3(جدول رقم 
الحالة االجتماعیة لموفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

   التخصصات
  

  السنوات

الموفدون  الموفدون المتزوجون

  العدد  %  العدد

1969 – 1983  119  78.80  32  
1984 –  1999  164  84.98  29  
2000 – 2008  414  83.30  83  

  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر 

في نیالمتزوج الموفدین أن نجد السابق، الجدول ومن
، أكبر من الموفدین العزاب في نفس الفترة والبالغ عددھم 78.80%

164( عددھم والبالغ الثانیة الفترة في نیالمتزوج الموفدین 
 ،%15.02 وبنسبة )29( عددھم والبالغ الفترة لنفس العزاب
 من أكبر ،%83.30 وبنسبة )414( عددھم والبالغ الثالثة

وھذا یقودنا إلى نفس نتائج درجة الماجستیر خالل الفترات الثالث %. 16.70وبنسبة 
ن أكبر من الموفدین العزاب خالل الفترات الثالث في درجة الدكتوراه، وإن الدولة         یالموفدین المتزوج

تتكبد في مصاریف إضافیة وعالیة بسبب المرافقین، ویوضح الشكل التالي الموفدین المتزوج
على فترة وخالل كل الثالث الفترات خالل العزاب والموفدین

16-3(شكل  رقم 
الموفدون المتزوجون والعزاب لدرجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

1984
2000-2008

الموفدون المتزوجـــون  

الموفدون العــــــــــزاب 

.عدد موفدیــن كل فترة 

497

193

29 83

414

  
)3-

∗ 

78.80
 أن

العزاب
الثالثة

وبنسبة 
الموفدین المتزوج

تتكبد في مصاریف إضافیة وعالیة بسبب المرافقین، ویوضح الشكل التالي الموفدین المتزوج
والموفدین
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من ) الدكتوراه(ن على ھذه الدرجة یالحاصلأعضاء الدكتوراه 

17                                                                                                                            (
جة من الداخل والخارج                                                        الحاصلون على ھذه الدر

  الفترات الثالث 
األعضاء الحاصلون على  درجة 

  الدكتوراه من الداخل
  المجموع الكلي 

  %  العدد  %
0.65  152  17.84  
2.03  197  23.12  
1.20  503  59.04  

خالل ن على ھذه الدرجة من الخارج یویبین الجدول السابق، أن أعضاء الدكتوراه الحاصل
ن على ھذه الدرجة ی، أكبر من األعضاء الحاصل

ن على ھذه الدرجة من ی، كما یبین أن األعضاء الحاصل
ن یعضاء الحاصل، أكبر من األ%97.97 وبنسبة

، ویبین ھذا الجدول أیضًا خالل الفترة 2.03%
 وبنسبة) 497(ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم 

 وبنسبة) 6(بالغ عددھم ن على ھذه الدرجة من الداخل وال

 الدرجة، ھذه إجازة إمكانیة المحلیة على وجامعاتھا

 الفترات في والخارج الداخل من الدرجة ھذه

17    (                                                                                                                    
  أعضاء الدكتوراه الحاصلون على ھذه الدرجة من الداخل والخارج خالل الفترات الثالث
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أعضاء الدكتوراه ) 17-3(ویوضح الجدول التالي   
  -:الداخل والخارج خالل الفترات الثالث

17-3(جدول رقم 
الحاصلون على ھذه الدرأعضاء الدكتوراه 

الفترات الثالث خالل 

  التخصصات
  

  السنوات

األعضاء الحاصلون على  درجة 

  الدكتوراه من الخارج

األعضاء الحاصلون على  درجة 

الدكتوراه من الداخل

  العدد  %  العدد

1969– 1983  151  99.35  1  
1984– 1999  193  97.97  4  
2000– 2008  497  98.80  6  

  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الجدول من تصمیم الباحث: المصدر 

ویبین الجدول السابق، أن أعضاء الدكتوراه الحاصل
، أكبر من األعضاء الحاصل%99.35 وبنسبة) 151(الفترة األولى والبالغ عددھم 

، كما یبین أن األعضاء الحاصل%0.65 وبنسبة) 1(من الداخل والبالغ عددھم 
وبنسبة) 193(الخارج خالل الفترة الثانیة والبالغ عددھم 
2.03 وبنسبة) 4(على ھذه الدرجة من الداخل والبالغ عددھم 

ن على ھذه الدرجة من الخارج والبالغ عددھم یالثالثة واألخیرة أن األعضاء الحاصل
ن على ھذه الدرجة من الداخل والی، أكبر من األعضاء الحاصل98.80%

وجامعاتھا الدولة قدرة عدم على وھذا إن دال إنما یدل%. 1.20
ھذه على نیالحاصل الدكتوراه أعضاء التالي الشكل ویوضح
  - :فترة على حدة كل وخالل الثالث

17-3(شكل  رقم 
أعضاء الدكتوراه الحاصلون على ھذه الدرجة من الداخل والخارج خالل الفترات الثالث

1984
2000-2008

األعضاء الحاصلون  على ھذه  
.الدرجة من الخارج

األعضاء الحاصلون  على ھذه  
.الدرجة من الداخل

.أعضاء الدكتوراة بكل فتـــرة

497

193 4 6

197

503

  
الداخل والخارج خالل الفترات الثالث

∗ 

الفترة األولى والبالغ عددھم 
من الداخل والبالغ عددھم 

الخارج خالل الفترة الثانیة والبالغ عددھم 
على ھذه الدرجة من الداخل والبالغ عددھم 

الثالثة واألخیرة أن األعضاء الحاصل
98.80

1.20
ویوضح
الثالث
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الفترات الثالث، والتي الدكتورة خالل أما بخصوص ساحات اإلیفاد بالنسبة لموفدین درجة 

  -) :18-3( یوضحھا الجدول

)                                                                                                                      18-3(جدول رقم 

  ساحات موفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث

  السنوات
  

  الساحات

1969  - 1983  1984 – 1999  2000  - 2008  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  17.70  88  19.69  38  9.27  14  مصر
  18.31  91  17.09  33  27.15  41  بریطانیا
  11.47  57  2.60  5  29.80  45  أمریكا

  52.52  261  60.62  117  33.78  51  دول أخرى
  59.10  497  22.95  193  17.95  151  المجموع

  .واعتمادًا على الفترات الثالث السابقة الباحثالجدول من تصمیم : المصدر ∗

 وبنسبة موفد) 151(وبمالحظة الجدول السابق، نجد أن موفدي الفترة األولى والبالغ عددھم 

تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة ومنھم  %9.27 وبنسبة) 14(، منھم 17.95%

 وبنسبة )45(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة ومنھم  %27.15 بنسبةو) 41(

 %33.78 وبنسبة )51(تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات الساحة األمریكیة ومنھم  29.80%

  .تحصلوا على ھذه الدرجة من جامعات أخرى 

) 38(وفد، ومنھم م %22.95 بنسبةو) 193(كما نجد أن موفدي الفترة الثانیة والبالغ عددھم 

 وبنسبة) 33(على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة ومنھم  حاصلون% 19.69 وبنسبة

متحصلون  %2.600 وبنسبة )5(متحصلون علیھا من جامعات الساحة البریطانیة ومنھم % 17.09

جامعات متحصلون علیھا من % 60.62 وبنسبة) 117(علیھا من جامعات الساحة األمریكیة ومنھم 

  .ساحات أخرى 

) 88(، % 59.10 وبنسبة موفد) 497(لنجد أن موفدي الفترة الثالثة واألخیرة والبالغ عددھم 

 %18.31وبنسبة ) 91(حاصلون على ھذه الدرجة من جامعات الساحة المصریة و% 17.70 وبنسبة

متحصلون علیھا  %11.47وبنسبة  )57(متحصلین على ھذه الدرجة من جامعات الساحة البریطانیة و

متحصلون على ھذه الدرجة من جامعات % 52.52وبنسبة ) 261(من جامعات الساحة األمریكیة و

  -:ساحات أخرى، ویوضح الشكل التالي ذلك



183 
 

                                                                                        (                                                                                                                   

ساحات اإلیفاد لموفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث 
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)                                                                                        18-3(شكل 

ساحات اإلیفاد لموفدي درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث 
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خالل الفترة  وبمالحظة الشكل السابق، نجد أن الساحة األمریكیة والساحة البریطانیة  

األولى تحصلتا على أعلى مجموع إیفاد مقارنًة بالساحات األخرى، حیث بلغ عدد موفدي األولى 

، وھذا بعكس الساحة المصریة والتي بلغ عدد موفدیھا )41(موفدًا، وبلغ عدد موفدي الثانیة ) 45(

موفدًا، یعني ) 151(ھو موفدًا، علمًا بأن العدد الكلي لموفدي ھذه الفترة ) 14(خالل ھذه الفترة 

موفدًا تم إیفادھم لساحات دراسیة أخرى، وترجع أسباب االرتفاع ) 51(أن ھناك حوالي 

واالنخفاض في أعداد الموفدین لھذه الساحات وفي ھذه الدرجة بالتحدید إلى نفس أسباب االرتفاع 

  .واالنخفاض في أعداد الموفدین لدرجة الماجستیر في لتلك الساحات

ظة ذلك الشكل مرة أخرى، وبالتحدید خالل الفترة الثانیة، نجد أن الساحة وبمالح  

األمریكیة تحصلت على أقل مجموع إیفاد، حیث بلغ عدد موفدیھا خالل ھذه الفترة إلى حوالي 

 التوالي على موفدیھا عدد بلغ والتي المصریة، والساحة البریطانیة الساحة موفدین، بعكس) 5(

موفدًا بالنسبة للثانیة، علمًا بأن العدد الكلي لموفدي ھذه الفترة ) 38(لألولى، و بالنسبة موفدًا )33(

تم إیفادھم لساحات دراسیة أخرى، وھذا االرتفاع ) 117(، یعني أن ھنالك حوالي )193(ھو 

واالنخفاض یقودنا إلى نتیجة مفادھا  إن لتأثر العالقات السیاسیة دورًا كبیرًا وواضحًا في عملیة 

، وللمزید )1999-1894(ار وتحدید الساحات الدراسیة لموفدي ھذه الدرجة خالل ھذه الفترة اختی

  .عن دور ھذه العالقات یمكننا مراجعة درجة الماجستیر خالل ھذه الفترة

وبمالحظة ذلك الشكل مرة ثالثة وأخیرة، نجد أن الساحة األمریكیة تحصلت على مجموع 

موفدین، ھذا ) 5(والتي بلغ عدد موفدیھا ) الثانیة(لفترة السابقة موفدًا، بعكس ا) 57(إیفاد وقدره 

ونجد أن الساحة البریطانیة والساحة المصریة خالل ھذه الفترة أیضًا  تحصلتا على مجموع 

موفدًا بالنسبة للثانیة، علمًا بأن الساحات األخرى ) 88(موفدًا بالنسبة لألولى، و) 91(وقدره 

، مقارنًة بالعدد الكلي لموفدي ھذه الفترة، )261(لى مجموع وقدره تحصلت خالل ھذه الفترة ع

وھذا طبعًا یقودنا إلى نتیجة مفادھا أن لتحسن العالقات السیاسیة بین الحكومة اللیبیة والحكومات 

المحددة للدراسة دورًا واضحًا وملحوظًا في ارتفاع أعداد الموفدین لھذه الساحات، حیث بلغ عدد 

یعني تقریبًا نصف ) 497(من أصل ) 256(الثالث خالل ھذه الفترة حوالي  موفدي الساحات

  .موفدي ھذه الفترة

ومن ھنا یمكننا القول إن للعالقات السیاسیة تأثیرًا واضحًا وملحوظًا على عملیة اختیار 

 وتحدید ساحات اإلیفاد بالنسبة لموفدین درجة الدكتوراه خالل الفترات الثالث، كما یمكننا القول

أن موفدي الدكتوراه في الفترتین األخیرتین أكثر من موفدي الماجستیر، وھذا طبعًا یقودنا إلى 

  .نتیجة مفادھا نجاح برامج الدراسات العالیة بالداخل وتعثر برامج الدراسات الدقیقة

 



  

  

  

  

  

  الخاتمـــــة
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  الخاتمـــة

تعتبر ھذه الدراسة من ضمن الدراسات التي تھتم بجانب مخرجات النظام السیاسي، والتي من   

شأنھا أن تساعد على فھم تركیبتھ وآلیات تنفیذه، ودراسة السیاسات العامة ھي أحد االتجاھات الحدیثة 

قلة االھتمام والتركیز في األنظمة السیاسیة العربیة  لدراسة ھذه اآللیات وتركیباتھا، والتي طالما لقیت

  .وباألخص النظام السیاسي اللیبي

لذا فإن ھذه الدراسة جاءت كمحاولة لسد عجز أو نقص أكادیمي في مجال دراسة وتحلیل   

السیاسات العامة في لیبیا بحیث ركزت على تحلیل سیاسات التعلیم العالي كنموذج للسیاسات العامة في 

  .یا بشكل عام، وسیاسة اإلیفاد بشكل خاص، وذلك للتعرف على ھذه السیاسة والعوامل المؤثرة فیھالیب

  لذا فقد تم اختیار سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة العلیا للخارج كنموذج لمثل ھذه السیاسة،   

الفترة  وتم اختیار أعضاء ھیئة تدریس جامعة قاریونس كحالة تطبیقیة لدراسة ھذه السیاسة خالل

، والتي تم تقسیمھا إلى ثالث فترات فرعیة نظرًا لطول الفترة بحیث تمتد فیھا الفترة )1969-2008(

فیھا الفترة الثالثة الممتدة من  ي، وتغط1999-1984، وتمتد فیھا الفترة الثانیة 1983-1969األولى من 

2000-2008.  

وللكشف عن مستوى أداء ھذه السیاسة والعوامل المؤثرة فیھا، فقد تم االستعانة بسؤالین رئیسیین   

في المعاییر الواجب توافرھا في الموفدین، والتي انقسمت بدورھا إلى ثالثة معاییر ) األول(تمثل السؤال 

یدیولوجي، واختص فیھا فرعیة، اختص فیھا األول بالمعیار العلمي، واختص فیھا الثاني بالمعیار األ

في قیاس تأثیر العالقات السیاسیة للدولة على اختیار ) الثاني(ویتمثل السؤال . الثالث بالمعیار االجتماعي

  . وتحدید ساحات اإلیفاد

ولإلجابة ولتحقیق الدراسة ألھدافھا فقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة،   

الدراسة وبمشكلة البحث والھدف منھا واألدوات المستخدمة تناولت المقدمة التعریف بموضوع 

باإلضافة للمناھج البحثیة والمفاھیم اإلجرائیة المستعملة، لیأتي الفصل األول كعبارة عن مدخل نظري 

لحقل السیاسة العامة بشكل عام والدراسات العلیا وبالتحدید اإلیفاد بشكل خاص، والذي قسم إلى ثالثة 

األول لتطور مفھوم السیاسات العامة ولتعریفاتھا وألھم مداخلھا وأنواعھا، والتي تم  مباحث تعرض فیھا

التأكید من خاللھا على عدم وجود مدخل أو نوع محدد وثابت لدراسة وتحلیل السیاسات العامة رغم 
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االختالف والتعدد في التعریفات التي ال تعكس االختالف في المضمون بقدر ما تعكس عدم االتفاق 

  .واالختالف في وجھات النظر بین الباحثین

كما تم االقتراب في ھذا المبحث من الدراسات التطبیقیة للسیاسات العامة في لیبیا على وجھ   

التحدید التي تم التركیز فیھا على مستویات مختلفة من السیاسات، والتي تبین من خاللھا أن أدبیات 

أھمیتھا  من بالرغم واألكادیمیین الُبحاث قبل من والتركیز ھتماماال في قلة تعاني لیبیا في العامة السیاسة

  .للنظام السیاسي وللدولة نفسھا

وانتقل المبحث الثاني من ھذا الفصل لدراسة مستویات التحلیل في السیاسات العامة، وذلك 

 –لصنعا(ز أھمیة دراستھ في مجال السیاسة التعلیمیة في التعریف كل مستوى تحلیلي على حدة وأبر

 لیبیا، ، كما تم في ھذا المبحث أیضًا عرض أھم الدراسات التطبیقیة للسیاسیة التعلیمیة في)التقویم–التنفیذ

  .وباألخص اإلیفاد العلیا الدراسات وبالتحدید العالي التعلیم سیاسات على ركزت والتي

التركیز في المبحث لخارج، فقد تم باومن جانب آخر، ولغرض معرفة طبیعة الدراسات العلیا 

الثالث من الفصل األول على فلسفة وأھداف الدراسات العلیا بالتعلیم العالي، وذلك لمعرفة مالمح ھذه 

الدراسات وتفصیلھا، كما تم التعرف على بعض اللوائح التنظیمیة لإلیفاد، والتي وضعتھا الدولة لتنظیم 

  .طنھذه العملیة فیما یخدم األھداف العامة للوطن والموا

 ،)2008 – 1969(تناول الفصل الثاني سیاسة إیفاد البعثات الدراسیة للخارج خالل الفترة 

وتحدید سیاسة إیفاد الدراسات العلیا ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة قاریونس كدراسة حالة، وانقسم ھذا 

وذلك  مؤثرة فیھاالفصل إلى ثالثة مباحث بحیث یتعرض كل مبحث إلى تنفیذ سیاسة اإلیفاد والعوامل ال

إلى عام  1984، والفترة الثانیة من عام 1983إلى عام  1969الفترة األولى من عام  :على النحو التالي

  .2002إلى عام  2000، والفترة الثالثة واألخیرة من عام 1999

تحدید العوامل المؤثرة في بلى قسمین رئیسیین، یقوم القسم األول منھا عواحتوى كل مبحث 

الموفدین وفقًا للمعاییر العلمیة واألیدیولوجیة واالجتماعیة، أما القسم الثاني فیتعرض للعوامل اختیار 

  .السیاسي اریوفقًا للمعاإلیفاد وبالتحدید جھة  المؤثرة على اختیار

أما الفصل الثالث، فیعتبر أھم فصول الدراسة وذلك الحتوائھ على تحلیل مقارن بین سیاسة 

ثیر األول تأالثالث، وقد انقسم ھذا الفصل إلى مبحثان تناول اإلیفاد والمتغیرات البیئیة المحیطة للفترات 
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موفدي درجة العوامل على موفدي درجة الماجستیر، تناول الثاني تأثیر نفس العوامل ولكن على 

ھدف لقیاس عدد من المتغیرات مرتبطة بالسیاسة ذاتھا، وتعتبر توذلك من خالل عدة معاییر . الدكتوراه

 .اإلیفادمن المقومات واالشتراطات الضروریة لعملیة 

لدراسة تم استخالص عدد من المالحظات لومن خالل مقارنة الفترات الثالث المتعاقبة 

إلى عام  1969وطبیعة عالقتھا بالبیئة المحیطة، خالل الفترة من عام  والنتائج حول سیاسة اإلیفاد

 :ونوردھا فیما یلي 2003

اتسام السیاسة العامة لإلیفاد المطبقة على موفدي الماجستیر والدكتوراه خالل فترة الدراسة بعدم  -1

من الوضوح، حیث لوحظ عدم جدیة القواعد الموضوعة والمتفق علیھا في ھذا الخصوص، وذلك 

خالل التعرض لسیاسة اإلیفاد والكشف على مضمون الشروط والمعاییر المتفق علیھا مقابل 

 .غموض الشروط التي یتم اإلیفاد وفقًا لھا

عدم وجود ارتباط موضوعي ومنطقي یبرر العالقة بین ما تصدره اللوائح القانونیة لإلیفاد وبین  -2

 .ما تتبعھ الجھات المعینة بالتنفیذ

 .إیفادھم تم الذین الموفدین وبین الثوریة اللجان عضویة على نیالحاصل بین ردیةط عالقة وجود -3

تكشف ھذه الدراسة بأن ھناك اھتمامًا حقیقیًا باإلیفاد في لیبیا ولكن ھذه االھتمام یفتقر إلى الدقة في  -4

 .التنفیذ والبراعة في التخطیط

یجعلھا دائمًا تحتاج إلى مراجعات مكثفة ُوجد قصوٌر في تشریعات اإلیفاد ولوائحھ القائمة، مما  -5

 .العلمیة واألكادیمیة التغیرات ومستمرة لتالئم مع التغیرات المستمرة والتي من أھمھا

 .یتضح من الدراسة أن أكثر الموفدین في الدرجتین من المتزوجین ولیس العزاب -6

 .ذكوربینت النتائج أن أغلب الموفدین بالدراسة العلیا بالخارج ھم من فئة ال -7

وجود عالقة طردیة بین اختیار وتحدید ساحات اإلیفاد وبین العالقات السیاسیة للدولة مع غیرھا  -8

 .من الدول

 .الثوریة اللجان عضویة على الحاصلین غیر وأعداد الموفدین أعداد بین عكسیة عالقة وجود -9

یر وشروط اإلیفاد عدم مقدرة إدارة البعثات الدراسیة واللجنة الشعبیة العامة على تطبیق معای -10

 .بالشكل المطلوب والصحیح على موفدیھا

قد ظھر من تتبع تنفیذ سیاسة اإلیفاد من خالل قیاس المعاییر أن سیاسة اإلیفاد قد حققت قدرًا جیدًا  -11

من األداء رغم أتسام مستوى ھذه السیاسة بعدم االستقرار في بعض الفترات، ففي الوقت الذي 
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ة ثابتًا تقریبًا أظھرت نتائج السیاسة قدرًا من التباین واالختالف بین كان فیھ مستوى أداء السیاس

 .الفترات المختلفة

اتسمت البیئة المحیطة بسیاسة اإلیفاد ببروز واختفاء العدید من العوامل وازدیاد تأثیر بعضھا  -12

قد شھدت تحوالت جذریة في ثالث حقب، األولى كانت في عإال أنھا ، األخر وتراجع تأثیر البعض

السبعینیات وحتى الثمانینات عندما كانت العالقات السیاسة جیدة، حیث استطاعت الدولة إیفاد 

العدید من الموفدین للساحات األوروبیة بالتحدید الساحة البریطانیة واألمریكیة، الحقبة الثانیة من 

استطاعت ، عندما تحولت العالقات السیاسة مع تلك الدول إلى صرع سیاسي و1999-1984فترة 

 2008-2000الدولة تغییر ساحات اإلیفاد ساحات أسیویة وعربیة، أما الحقبة الثالثة فتقع في فترة 

 .وھي شھدت فیھا العالقات تطورًا مع حكومات تلك الدول

إن نظام اإلیفاد المطبق من قبل الدولة كان یركز على اإلیفاد للتخصصات اإلنسانیة أكثر من  -13

 .یقیة حتى بدایة األلفیة الثالثةاإلیفاد للتخصصات التطب
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  قائمة المراجع

  :اتئیاإلحصاوالتقاریر والتشریعات /  أوًال

 إحصائیة بعد الطلبة الموفدینجامعة قاریونس، اإلدارة العامة، مكتب الشؤون القانونیة،  -1

 .1979، بنغازي، 1977-1970للدراسة العلیا للخارج من الفترة 

 إحصائیة بعددجامعة قاریونس ، اإلدارة العامة، مكتب شؤون أعضاء ھیئة التدریس،  -2

 .1976، بنغازي 1973-1968خارج من الفترة لالطبعة الموفدین للدراسة العلیا با

 إحصائیة بعد الطلبة، جامعة قاریونس، اإلدارة العامة، مكتب التوثیق والمعلومات  -3

 .1978، بنغازي، 1975 – 1971الموفدین للدراسة العلیا بالخارج من الفترة 

إحصائیة عامة ، جامعة قاریونس، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، مكتب البعثات -4

 .1983، بنغازي 1981 – 1973الموفدین للدراسة العلیا بالخارج من الفترة  بالطلبة

 بعدد الطلبةإحصائیة مكتب البعثات،  ،والتدریبجامعة قاریونس، إدارة الدراسات العلیا  -5

 .2003، بنغازي 1999الموفدین لدرجتي الماجستیر والدكتوراة من الفترة 

 إحصائیة بالطلبةجامعة قاریونس، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، مكتب البعثات،  -6

 .2005، بنغازي، 2004 – 1990الموفدین للدراسة العلیا بالخارج من الفترة 

 إحصائیة عامةقاریونس، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، مكتب البعثات، جامعة  -7

 .2007، بنغازي 2006-1990بالطلبة الموفدین للدراسة العلیا بالخارج من الفترة 

 مراسلة بین الجامعة ومدیرالشؤون القانونیة، ، مكتب العامةقاریونس، إدارة  جامعة  -8

تقریر مطبوع على اآللة (، 1979التعلیم، بطرابلس، مكتب شؤون التعلیم بأمانة 

 .1979، )الكاتبة

 مراسلة بین الجامعة وإدارةقاریونس، إدارة العامة، مكتب الشؤون القانونیة،  جامعة  -9

 .1976، )تقریر مطبوع على اآللة الكاتبة( ،البعثات والعالقات الثقافیة الخارجیة

 مراسلة بین قسم البعثاتلتوثیق والمعلومات، ، اإلدارة العامة، مكتب اقاریونس جامعة  -10

طلبة ، بشأن الموافقة على إیفاد 1972بجامعة ومكتب مجلس قیادة بالثورة في الفترة 

 .1976، )تقریر مطبوع على اآللة الكاتبة(، للدراسة العلیا بالخارج لإلیفاد

 بین قسم البعثاتمراسلة اإلدارة العامة، مكتب التوثیق والمعلومات، قاریونس،  جامعة  -11

موفدین للدارسة العلیا وزارة الداخلیة، بشأن المرافقة الموافقة على إیفاد وبجامعة 

 .1973، )تقریر مطبوع على اآللة الكاتبة(، بالخارج
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مراسلة بین الجامعة قاریونس، اإلدارة العامة، مكتب التوثیق والمعلومات،  جامعة  -12

 .1972، )تقریر مطبوع على اآللة الكاتبة(، 1972دارة البعثات في الفترة إاللیبیة و

مراسلة بین كًال من إدارة قاریونس، اإلدارة العامة، مكتب التوثیق والمعلومات،  جامعة  -13

، 1976ر الداخلیة في الفترة وزیو –مكتب عضو مجلس قیادة الثورة  ومدیر –الجامعة 

 .1976، )تقریر مطبوع على اآللة الكاتبة(

أمانة اللجنة مراسلة بین قاریونس، اإلدارة العامة، مكتب التوثیق والمعلومات،  جامعة  -14

تقریر مطبوع على (، الشعبیة للدراسات العلیا بالبحث العلمي وقسم البعثات والمعیدین

 .1988، )اآللة الكاتبة

مركز أمانة التعلیم والتربیة، ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -15

، طرابلس، )74-69(ول الجزء األ، تشریعات التعلیم في لیبیا، التوثیق والبحوث التربویة

1977. 

اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -16

العظمى  للجماھیریة الوطني التقریر ،"94-92 السنوات في التعلیم تطور" ،العلمي والبحث

 .1994، نیفجبلمؤتمر التربیة األول ـ المقدم 

 1971لسنة ، الجامعة اللیبیةدلیل ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -17

 .1973، منشورات جامعة قاریونس 1972-

، العالية اللجنة الشعبیة للتعلیم أمان، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -18

بشأن ، العالي للتعلیم العامة الشعبیة اللجنة أمین عن صادر ،1991 لسنة ،)35( رقم قرار

، جامعة قاریونس، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج

 .بنغازي

، والتدریبإدارة الدراسات العلیا ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -19

للتعلیم  العامة الشعبیة اللجنة أمین عن صادر ،1991 لسنة ،)129( رقم قرار ،الفاتح جامعة

، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، العالي

 .جامعة الفاتح، طرابلس

اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم أمانة ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -20

 العالي للتعلیم العامة الشعبیة اللجنة أمین عن صادر ،1992 لسنة ،)83( رقم قرار ،العالي

 ، جامعة)قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، طالب للدراسة العلیا بالخارج بشأن إیفاد

 .قاریونس، بنغازي
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الدراسیة والتعاون إدارة البعثات ، العظمىالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة  -21

، صادر عن أمین اللجنة الشعبیة للتعلیم العالي، 1992لسنة ، )484(قرار رقم ، الفني

، جامعة عمر )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج

 .المختار، البیضاء

إدارة البعثات الدراسیة والتعاون ، االشتراكیة العظمىالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة  -22

قرار (، یفاد للدراسة العلیا بالخارجاإلبشأن ، 1992لسنة ، )640(قرار رقم ، الفني

 .جامعة عمر المختار، البیضاء )مطبوع على اآللة الكاتبة

، والتدریب العلیا اتإدارة الدراس، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -23

صادر عن أمین اللجنة الشعبیة ال، 1993لسنة ، )1376(قرار رقم ، جامعة قاریونس

طالب للدراسة  دبشأن إیفا، العامة للتعلیم والشباب والبحث العلمي والتكوین المھني

 .جامعة قاریونس، بنغازي )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، العلیا بالخارج

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -24

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 1993، لسنة )932(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -25

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 1995، لسنة )12(قرار رقم جامعة قاریونس، 

لى اآللة قرار مطبوع ع(للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -26

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 1991، لسنة )85(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (ارج، للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخ

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -27

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 1999، لسنة )799(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (للدراسة العلیا بالخارج، العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -28

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2001، لسنة )1295(قرار رقم جامعة قاریونس، 
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قرار مطبوع على اآللة (لي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، العامة للتعلیم العا

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -29

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2001، لسنة )764(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -30

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2001، لسنة )1294(قم قرار رجامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -31

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2002، لسنة )614(قرار رقم امعة قاریونس، ج

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

العلیا والتدریب،  الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات -32

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2003، لسنة )393(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -33

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2003، لسنة )529(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .ة قاریونس، بنغازيجامع )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -34

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 2004، لسنة )28(قرار رقم جامعة قاریونس، 

آللة قرار مطبوع على ا(للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -35

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2004، لسنة )453(قرار رقم جامعة قاریونس، 
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قرار مطبوع على اآللة (، العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -36

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 1998، لسنة )369(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -37

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2001، لسنة )908(قم قرار رجامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -38

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2005، لسنة )459(قرار رقم معة قاریونس، جا

قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

العلیا والتدریب، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات  -39

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 206، لسنة )39(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -40

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 2006، لسنة )8(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة  -41

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة العامة 2006، لسنة )7(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -42

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2007، لسنة )700(قرار رقم جامعة قاریونس، 
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قرار مطبوع على اآللة (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .ة قاریونس، بنغازيجامع )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -43

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2007، لسنة )972(قرار رقم جامعة قاریونس، 

اآللة قرار مطبوع على (العامة للتعلیم العالي، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -44

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2008، لسنة )613(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (ج، ، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارالعاليالعامة للتعلیم 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة الدراسات العلیا والتدریب،  -45

، الصادر عن أمین اللجنة الشعبیة 2008، لسنة )628(قرار رقم جامعة قاریونس، 

قرار مطبوع على اآللة (، بشأن إیفاد طالب للدراسة العلیا بالخارج، عاليالالعامة للتعلیم 

 .جامعة قاریونس، بنغازي )الكاتبة

، جامعة قاریونس، اإلدارة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -46

رار ق، قرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والشباب والبحث العلمي والتكوین المھني

قرار (، بالداخل) الماجستیر(بشأن المعیدین بالجامعات اللیبیة ببرامج الدراسات العلیا 

 .1993، )مطبوع على اآللة الكاتبة

، امعة قاریونسج، العامةدارة اإل، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -47

والبحث للتعلیم العامة صادر عن أمین اللجنة الشعبیة ال، 1994لسنة ، )295(قرار رقم 

والغیر منفذة في جمیع  20/2/1994الصادرة بعد یفاد إیقاف قرارات اإلبشأن ، العالي

التخصصات وبالتحدید قرارات اإلیفاد الخاصة باإلجازة العالیة وبالتحدید التخصصات 

 ).قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، اٌإلنسانیة

إدارة البعثات الدراسیة والتعاون ، یة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمىالجماھیر -48

للتعلیم العامة صادر عن أمین اللجنة الشعبیة ، 1999لسنة ، )614(قرار رقم ، الفني

أعضاء ھیئة التدریس من حملة اإلجازة العالیة لتحضیر بشأن إیفاد ، يمالعلوالبحث 

 .، جامعة الفاتح، طرابلس)مطبوع على اآللة الكاتبةقرار (، اإلجازة الدقیقة

إدارة البعثات الدراسیة والتعاون ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -49

، لياصادر عن اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم الع، 2005لسنة ، )251(قرار رقم ، الفني
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جامعة  )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، بشأن إیفاد مرشحین للدراسة العلیا بالخارج

 .قاریونس، بنغازي

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، إدارة البعثات الدراسیة والتعاون  -50

، بشأن إیفاد صادر عن اللجنة الشعبیة العامة، 2005، لسنة )39(قرار رقم الفني، 

جامعة قاریونس،  )ع على اآللة الكاتبةقرار مطبو(مرشحین للدراسة العلیا بالخارج، 

 .بنغازي

اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -51

قرار مطبوع (، 2000صادر بشأن تحدید ساحات اإلیفاد لموفدین الفترة قرار  ،العالي

 .جامعة قاریونس، بنغازي )على اآللة الكاتبة

، جامعة الفاتح، اإلدارة العامة، العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى الجماھیریة -52

والبحث صادر عن اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ، 2000لسنة ، )1666(قرار رقم 

، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، للدراسة العلیا بالخارج طالببشأن إیفاد ، العلمي

 .جامعة الفاتح، طرابلس

، والتدریب إدارة الدراسات العلیا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -53

صادر عن اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ، 2001لسنة ، )1295(قرار رقم ، جامعة الفاتح

قرار مطبوع على (، العلیا بالخارجللدراسة بشأن إیفاد طلبة ، والتكوین المھني العلمي

 .جامعة الفاتح، طرابلس )الكاتبةاآللة 

عامة للتعلیم الجامعي دارة الاإل، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -54

بشأن ، قرار صادر عن اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والتكوین المھني، والدراسات العلیا

جامعة قاریونس، ، )الكاتبةقرار مطبوع على اآللة (، إیفاد طلبة للدراسة العلیا بالخارج

 .بنغازي

، والتدریب إدارة الدراسات العلیا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -55

صادر عن اللجنة الشعبیة العامة ، 1999لسنة ، )471(قرار رقم ، قاریونسجامعة 

قرار مطبوع على (، العلیا بالخارجللدراسة بشأن إیفاد طلبة ، بحث العلميللتعلیم وال

 .جامعة قاریونس، بنغازي )اآللة الكاتبة

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -56

من  العلیا بالخارجللدارسة بشأن إیفاد طلبة ، رقمإیفاد بدون قوائم ، "شؤون الخدمات

 .قاریونس، بنغازيجامعة  ،19/9/2002لسنة ، جامعة قاریونس
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مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -57

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، قوائم إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .جامعة قاریونس، بنغازي ،25/3/2003لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمىالجماھیریة العربیة  -58

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، قوائم إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .جامعة قاریونس، بنغازي ،18/1/2003لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب "الشعبیة العامةاللجنة ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -59

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، قوائم إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .جامعة قاریونس، بنغازي ،23/4/2003لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -60

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، إیفاد بدون رقم رارق، "شؤون الخدمات

 .، جامعة قاریونس، بنغازي18/3/2001لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -61

علیا بالخارج من بشأن إیفاد طلبة للدارسة ال، قرار إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .، جامعة قاریونس، بنغازي11/10/2001لسنة ، جامعة قاریونس

، المركز الوطني للتخطیط والتعلیم، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -62

، بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من جامعة قاریونس، قرار إیفاد بدون رقم

 .قاریونس، بنغازي ، جامعة19/7/2004لسنة 

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -63

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، قوائم إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .جامعة قاریونس، بنغازي ،3/9/2002لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمىالجماھیریة العربیة  -64

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، قوائم إیفاد بدون رقم، "شؤون الخدمات

 .، جامعة قاریونس، بنغازي25/7/2001لسنة ، جامعة قاریونس

مكتب " الشعبیة العامةاللجنة ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -65

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، إیفاد بدون رقم وائمق، "شؤون الخدمات

 .، جامعة قاریونس، بنغازي29/9/2003لسنة ، جامعة قاریونس
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مكتب "اللجنة الشعبیة العامة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -66

بشأن إیفاد طلبة للدارسة العلیا بالخارج من ، إیفاد بدون رقمقوائم ، "شؤون الخدمات

 .، جامعة قاریونس، بنغازي31/1/2002لسنة ، جامعة قاریونس

اللجنة الشعبیة العامة أمانة ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -67

، العاليبشأن تنظیم التعلیم ، 1992لسنة ) 1(اللجنة الشعبیة العامة رقم قرار ، للتوثیق

 .بنغازي) قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، تسرمن المادة الثانیة صادرة 

، والتدریب الدراسات العلیا إدارة، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -68

 بشأن الدراسات 2006لسنة ) 119(اللجنة الشعبیة العامة رقم قرار ، جامعة قاریونس

 .)قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، العلیا بالداخل

، والتدریب إدارة الدراسات العلیا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -69

لسنة  )156(قرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والبحث العلمي رقم ، جامعة قاریونس

 ).مطبوع على اآللة الكاتبةقرار (، بشأن الئحة الدراسات العلیا 1987

اإلدارة العامة للبعثات والتعاون ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -70

قرار اللجنة الشعبیة العامة والخاص بشأن الئحة البعثات الدراسیة الصادرة في ، الفني

 .، طرابلس)قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، 28/10/1979

أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم ، العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمىالجماھیریة  -71

بشأن الئحة الدراسات العلیا بجامعات ، )963(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، العالي

 .طرابلس، 1991لسنة ) قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، الجماھیریة

اإلدارة العامة للبعثات والتعاون ، االشتراكیة العظمى الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة -72

والخاص بالئحة إیفاد  1992لسنة ) 758(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، الفني

 .طرابلس، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، البعثات الدراسیة

للتوثیق اللجنة الشعبیة ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -73

المركز الوطني بشأن  2004لسنة ) 37(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، والمعلومات

 .، بنغازي)قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، للتخطیط والتعلیم

، والتدریب إدارة الدراسات العلیا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -74

اإلیفاد بشأن الئحة  2004لسنة ) 97(الشعبیة رقم قرار اللجنة ، جامعة قاریونس

 .بنغازي، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، للدراسة العلیا بالداخل والخارج
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 إدارة الدراسات العلیا والتدریب، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -75

أمانة اللجنة الشعبیة العامة بشأن استحداث ، مؤتمر الشعب العامقرار ، للتعلیم العالي

 .طرابلس، )قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، للتعلیم العالي وأمانتھا

، إدارة الدراسات العلیا والتدریب، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى -76

 قرار(، ظم الئحة اإلیفادنبشأن ی، 2005لسنة ) 43(رقم قرار اللجنة الشعبیة العامة 

 .، بنغازي)مطبوع على اآللة الكاتبة

قیمة المكافآت تنظیم بشأن قرار "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -77

 .1980، 9عدد ال، الجریدة الرسمیة، أمانة العدل، " المالیة للموفدین

إعادة تنظیم  بشأن) 27(رقم قرار "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -78

عدد ال، الجریدة الرسمیة، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام، " األمانة الجدیدة وإدارتھا

5 ،1993. 

اللجنة الشعبیة العامة رقم قرار "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -79

، الجریدة الرسمیةام، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن الع "بشأن تنظیم الئحة اإلیفاد) 588(

 .1993، 20عدد ال

) 614(اللجنة الشعبیة رقم قرار "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -80

عدد ، الالجریدة الرسمیة، اللجنة الشعبیة للعدل واألمن العام، " بشأن تنظیم لجنة اإلیفاد

23 ،1993. 

االشتراكیة العظمة، اللجنة الشعبیة العامة للتفتیش الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة  -81

 2006لسنة ) 207(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، والمتابعة إدارة الشئون القانونیة

 .، بنغازي)قرار مطبوع على اآللة الكاتبة(، بشأن بتشكیل لجنة وتحدید مھامھا

اإلدارة العامة للبعثات والتعاون الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمة،  -82

بعض أحكام  لعدیبشأن بت 2007لسنة ) 703(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ، الفني

 .طرابلس ،)الكاتبة اآللة على مطبوع قرار( ،والخارج بالداخل العلیا للدراسة اإلیفاد الئحة

، بشأن إعادة )207(رقم قرار "الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، -83

نشر بدون إجراءات، ، أمانة مؤتمر الشعب العام، "تنظیم الھیاكل التنظیمیة للجامعات

 .2002، 2بأمر الشئون القانونیة وحقوق اإلنسان، العدد 

، 5العدد ، الجریدة الرسمیة، العدل وزارة، "ون تنظیم التعلیم نقا"،المتحدةالمملكة اللیبیة  -84

 .1952، 2 دالمجل
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، "واإلجازات الدراسیة  جامعة قرار تنظیم إیفاد البعثات ال"،المملكة اللیبیة المتحدة -85

 .بدون تاریخ نشر، )ب-أ(الجزء الثاني ، عة التشریعات اللیبیةوموس

عة التشریعات وموس، " قانون إنشاء وتأسیس الجامعة اللیبیة"،المملكة اللیبیة المتحدة -86

 .تاریخ نشر بدون، )خ-ج(الجزء الرابع ، اللیبیة

الجریدة ، ، وزارة العدل"قرار تنظیم إیفاد البعثات الدراسیة "،المملكة اللیبیة المتحدة -87

 .1965، 4عدد ال، الرسمیة

، "مجلس وزراء بشأن تنظیم بعض مواد اإلیفاد للدراسة بالخارجقرار "،المملكة اللیبیة -88

 .1966، 11عدد ال، الجریدة الرسمیة، وزارة العدل

 واإلستراتیجیة  السیاسیة الدراسات مركز ،القاھرة 2004-2003 العربي االستراتیجي التقریر -89

2004. 

  :الكتب/ ثانیًا 

 . اللیبیةعات مالدراسات العلیا بالجاإلدارة الكفاءة الداخلیة .البدري، عبد الرحیم محمد -1

 .2003منشورات جامعة قاریونس، : بنغازي

دارسة تطبیقیة في المفاھیم واألھداف : اللیبیة السیاسة الخارجیة. البرناوي، سالم حسین -2

منشورات مركز البحوث االقتصادیة، :بنغازي. 1997-1977والعوامل والوسائل 

2000. 

: طرابلس .إنجازات وطموحات: مسیرة التعلیم العالي في لیبیا).وآخرون(، علي الحوات -3

 .2004نقابة أعضاء ھیئة التدریس الجامعي 

إستراتیجیة  في معاصرة دراسة :العامة السیاساتو الحدیثة السیاسیة النظم .امرث رجي،زالخ -4

 .2004دار مجدالوي،  :عمان. إدارة السلطة

مدخل نظامي تطبیقات من األردن والخلیج  :تحلیل السیاسات العامة. العواملة، نائل -5

 .1999الجامعة األردنیة،  :قطر .العربي

دار : عمان .منظور كلي في البنیة والتحلیل: السیاسة العامة. الفھداوي، فھمي خلیفة -6

 .2001المسیرة، 

الھیئة القومیة : طرابلس .التعلیم العالي في لیبیا دراسة مقارنة). وآخرون(نیش، أحمد فال -7

 .1998للبحث العلمي، 

قضایا منھجیة ومداخل  :قراءات في السیاسة المقارنة. المغیربي، محمد زاھي بشیر -8

 .1994منشورات جامعة قاریونس،  :بنغازي .نظریة
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مركز البحوث والدراسات : بنغازي. السیاسات العامة في لیبیا، )وآخرون(.---------  -9

 .2007االستشاریة، 

في تحلیل السیاسات العامة ، "السیاسة العامة وأداء النظام السیاسي ".المنوفي، كمال -10

مركز البحوث والدراسات : تحریر علي الدین ھالل، القاھرة. قضایا نظریة ومنھجیة

 .1988السیاسیة، 

. قضیة لوكربي أحكام القانون الدولي جدلیة الشرعیة والمشروعیة. المھذبي، میلود -11

 .1996واإلعالن،  الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع: سرت

ھي مد زامح) ترجمة. (إطار نظري: السیاسة المقارنة). وآخرون(د، جبرائیل نالمو -12

 .1996غازي، منشورات جامعة قاریونس، بشیر المغیربي، بن

نظرة : السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر. حي بنجھام باویل االبن  .---------  -13

 . 1998الدار األھلیة للنشر والتوزیع، : ترجمة ھشام عبد اهللا، عمان. عالمیة

دار المسیرة،  :، عمان)علي الكبیسي(ترجمة  .صنع السیاسة العامة. أندرسون، جیمس -14

1999. 

. الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن: سرت. السیاسيالقاموس . بودبوس، رجب -15

1996. 

دار الموقف العربي، . المواجھة العربیة األمریكیة فوق خلیج سرت. ، مصطفىجفال -16

1982. 

الدبلوماسیة المصریة في عقد السبعینیات، دراسة في موضوع . ، سلوى شعراويجمعة -17

مركز دراسات :عبد الوھاب، بیروتعطاء ) ترجمة( .دكتوراه أطروحاتالزعامة سلسة 

 .1988الوحدة العربیة، 

في تحلیل السیاسات ، " 21 لتحلیل السیاسات العامة في القرن ا" .)محرر( .---------  -18

 .2004تشارات اإلدارة العامة، سمركز دراسات وا: القاھرة. العامة في الوطن العربي 

 .2004دار المھندس، : القاھرة. ةواقتصادی ةیالتعلیم تخطیط. جوھر، علي صالح -19

مركز البحوث والعلوم : بنغازي .مبادئ علم اإلدارة العامة. خشیم، مصطفى عبد اهللا -20

 .1993االقتصادیة، 

الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع  :مصراتھ. موسوعة علم السیاسة .---------  -21

 .2004واإلعالم، 

الھیئة القومیة للبحث العلمي، : طرابلس. مناھج وأسالیب البحث السیاسي.---------  -22

2002. 
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في تحلیل السیاسات ، "شكل التنظیم الحكومي في إطار السیاسات العامة". رشید، أحمد -23

مركز البحوث : ، القاھرة)محرر(الل علي الدین ھ.العامة قضایا نظریة ومنھجیة

 .1988والدراسات السیاسیة، 

في سیاسة التعلیم ، "دراسة تحلیلیة نقدیة : سیاسة البعثات في مصر".زاھر، ضیاء الدین -24

مركز : أماني قندیل، القاھرة) محرر( .االقتصادیةوالجامعي في مصر األبعاد السیاسیة 

 .1991البحوث الدراسات السیاسیة، 

 .2002، جامعة الدار ال: اإلسكندریة. المنظمات الحكومیة إدارة. شریف، علي -25

المركز العالمي لدراسات وأبحاث : طرابلس .المعرفة في الكتاب األخضر. صبح، محمد -26

 .1990الكتاب األخضر، 

 .1986ذات السالسل، : الكویت .دراسة السیاسة العامة. عبد القوي، خیري -27

اسات العامة یسلفي تحلیل اوالكمیة واألدوات الكیفیة  اتقتراباال" غانم، السید عبد المطلب -28

: تحریر علي الدین ھالل، القاھرة. في تحلیل السیاسات العامة قضایا نظریة ومنھجیة، "

 .1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة، 

في اتجاھات ، "تحلیل السیاسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السیاسیة. "قندیل، أماني -29

مركز البحوث والدراسات : تحریر علي عبد القادر، القاھرة .في علم السیاسة حدیثة

 .1987السیاسیة، 

دراسة السیاسات العامة في الدول العربیة مع التركیز على " .)وآخرون( .---------  -30

مركز البحوث والدراسات : القاھرة .في تحلیل السیاسات العامة في مصر، "مصر

 .1988السیاسیة، 

 .سیاسة التعلیم الجامعي في مصر األبعاد السیاسیة واالقتصادیة .)محرر( .- -------- -31

 .1991، مركز البحوث والدراسات السیاسیة :القاھرة

عبد السید  .یم السیاسات العامةوفي تق، "معاییر التقییم في علم السیاسة" .----------  -32

 .1989مركز البحوث والدراسات السیاسیة،  :، القاھرة)محرر(المطلب غانم 

لیبیا والثورة في ثالثین عامًا، التحوالت السیاسیة ، )وآخرون(قنوص، صبحي،  -33

الدار الجمایھریة للنشرو التوزیع : مصراتة. "1999-1969"واالقتصادیة واالجتماعیة 

 .2000واإلعالن، 

مركز البحوث والدراسات : القاھرة. معجم المصطلحات السیاسیة). محرر(مسعد، نفین  -34

 .1994 ،السیاسیة
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مركز البحوث  :القاھرة .تحلیل السیاسات العامة في مصر .)تقدیم(لدین اعلي ، ھالل -35

 .1988، والدراسات السیاسیة

 .السودان –لیبیا  –العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط العراق . نبلوك، تیم -36

 .2001، مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت

  :دوریاتال/ ًا لثثا

. البعثات الداخلیة عامل منشط للدراسات العلیا بالجامعات المصریة".، فتحي أحمدالبدیوي -1

 .29 – 26): 1979(، 15العدد مجلة اتحاد الجامعات العربیة، 

الجریدة ". ن التاریخیة وخلیج سرتاألسس القانونیة للسیادة على الخلجا. "الحسن، زھیر -2

 .203- 202): 1980(، 42، العدد اللیبيالرسمیة للقانون 

من خالل العالقة بین األمم المتحدة ) لوكربي(األزمة اللیبیة الغربیة . " ، عباس كاظمالفتلة -3

 .183 – 177): 1999یونیو (، 98، العدد عربیةمجلة شؤون . "وجامعة الدول العربیة

مجلة دراسات في ". اتجاھات جدیدة في السیاسة المقارنة ".، محمد زاھي بشیرالمغیربي  -4

 .27 – 9): 1979( 2، 1، العددین 15المجلد االقتصاد والتجارة، 

مجلة مستقبل التربیة ". نحو نموذج جدید لتحلیل السیاسة التعلیمیة ".زاھر، ضیاء الدین -5

 .170 – 169): 2001( 20العدد العربیة، 

". لتعلیم العالي في الجماھیریة العظمى خمسین عامًا ا").وآخرون(سعید، بشیر أحمد  -6

 .47 – 21): 2005ربیع ( 9، العدد مجلة الجامعة

في تنمیة اتجاھات الحداثة عند  دور الجامعات األردنیة".والشیخي عمر صلیبي، جھاد، -7

 .208 – 175): 1986(، المجلد 4، العدد مجلة العلوم االجتماعیة". طلبتھا 

المجلة العربیة ". المناھج والتطبیقات : تحلیل السیاسات التعلیمیة").محرر(قندیل، أماني  -8

 .61-42): 1991(، 2، العدد 11المجلد  .للتربیة

مجلة مستقبل  ."اتجاھات حدیثة في صنع السیاسات التعلیمیة  .نادیة یوسف، لكما -9

 .214 – 181 :)2001( 20العدد ، التربیة العربیة
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  :رسائل الماجستیر والدكتوراه غیر المنشورة / رابعًا 

أثر التغیرات األیدیولوجیة على السیاسات االقتصادیة في لیبیا ".نعیمة خلیفة، الجھاني -1

كلیة االقتصاد والعلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ." 1995 – 1978خالل السنوات 

 .1996، جامعة قاریونس، السیاسیة

دراسة : الجمعیات األھلیة في لیبیا ودورھا في السیاسة العامة"الحكیم، الزغداني، عبد  -2

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة "حالة الجمعیات األھلیة بشعبیة طرابلس

 .2007الدراسات العلیا طرابلس، 

دراسة حالة سیاستي : یم تنفیذ السیاسات النفطیةتقو. "المغیربي، فادي محمد نوري -3

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ". 2003 – 1969اإلنتاج واألسعار خالل الفترة 

 .2004االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة قاریونس، 

أثر التغیرات السیاسیة واالقتصادیة على السیاسات ".عبد الحمید عبد اهللا، المقیرحي -4

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ." 1999 - 1969كان في  لیبیا خالل الفترة العامة لإلس

 .2000، جامعة قاریونس، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

 ."دراسة تحلیلیة  :السیاسة الوطنیة للمعلومات في لیبیا".یوسف صالح، القویضي -5

 .2004، قاریونس جامعة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

أثر التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم على تنفیذ وأداء ".أمنینھ، عبیر إبراھیم -6

: سیاسات التعلیم العالي في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى

رسالة ".  1994 – 1980دراسة تطبیقیة على سیاسة التنسیب بجامعة قاریونس 

 .1995غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة قاریونس، ماجستیر 
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An Abstract 

This study is concerned with analyzing the factors influencing the policy 

adopted by higher education authorities in Libya concerning sending 

Libyan graduate students to study abroad for the Masters an Doctorate 

degrees. The study focused on examining the effect of scientific, political, 

ideological, and social factors on the process of choosing the candidates 

and the place of study. 

The University of Garyounis was chosen as a case study in order to 

examine the effect of these factors during the period 1969-2008. After 

analyzing the available data, it was shown that political relations between 

Libya and other countries (especially USA, UK, and Egypt) played a 

decisive role in choosing the pace of study. 

The ideological factor played a large role, especially in the latter periods, 

in choosing the candidate for studying abroad. The study also showed that 

the scientific criteria were applied objectively in the early decade but 

were largely overridden by ideological considerations in later periods. 

 




