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خالل  فً الجامعات اللٌبٌة علم االجتماع العلٌا فً  الدراساتبرامج افتتاح عاًما على ثالثٌن ثمانٌة و مرور حوالًبعد 

 هل7  هو المداخلة به هذه والذي سنبدأ ،محور نماش هنا ٌزال ال الذي السؤال فإنم، 8646 -8645العام الجامعً 

بالرغم من كون علم  ؟ االجتماع علمبرامج الدراسات العلٌا فً  مخرجات من اللٌبً المجتمع جناها فوائد هنان

 ترفع كونها من العلوم التً ،بعض األنظمة السٌاسٌة فرائض منه ترتعدكانت االجتماع ٌُصنف من ضمن العلوم التً 

 وكٌف الطلب؟ٌكون  وكٌف ؟ مغبون هو وكم حموله؟، هً ما الفرد وتعرف العمول، وتوسع غشاوة، وتزٌل غباوة،

لمخرجات هذه العلوم خاصة مخرجات برامج المٌام بمراجعة نمدٌة  إلى ٌدعوناكذلن  أال أن األمر النوال؟ٌتم 

فً ظل التغٌٌرات الحاصلة فً المنطمة العربٌة من خالل االستفادة من حرٌة التعبٌر والتحبٌر الدراسات العلٌا، وذلن 

ولعلنا نتذكر  والتنمٌة، المجتمع باحتٌاجات مخرجاتتلن ال عاللة عن البحثبم، و0288وبداٌات  0282أواخر 

ً  ٌظل عمل، ٌترجمه ال الذي العلم إن"   7هللا رحمه نبً بن مالن المفكرممولة   فمٌراً  ٌزال ما وطن فً له مكان ال ترفا

  (.39: 2006:   نبً ابن) " واألطر الوسائل فً

 أهمية هذه الورقة في النواحي التالية : تبزسبالتالي 

 خٕدة ٔضًبَٓب في بزايح انذراسبث نؼهيبنحذيث ػٍ أصبح ا   ً ب ًً   انتحبيز ٔانتؼبيز. حزيت حيث يٍ يالئ

 اسدادث انًسدهيٍ انطهبت أػذاد أٌ إال االختًبع ػهى أقسبو في انؼهيب انذراسبث بزايح تٕاخّ انتي انًشبكم يٍ ببنزغى 

 ٔانذكتٕراِ. انًبخستيز يزحهتي في ٔاألطبريح انزسبئم أػذاد أيًضب يؼٓب اسدادث كًب انؼهيب، انذراسبث يستٕٖ ػهٗ

 انًستقبهيت نهتٕقؼبث يؤشزاث إػطبء في ٔأثزْب انسٕسيٕنٕخيت انًخيهت إػًبل خالل يٍ انًستقبهيت انذراسبث أًْيت 

 انؼزبي. انؼبنى ٔفي نيبيب في االختًبع ػهى في انؼهيب انذراسبث نبزايح

  بشكم يٕاكب احتيبخبث انًدتًغ ٔانتًُيت.بزايح انذراسبث انؼهيب انذػٕة إنٗ تطٕيز  

من أكثر وأفضل اإلنتاج المعرفً ٌعتبر العلٌا  الدراسات برامج مخرجاتإنتاج نود التأكٌد على كون  بدء ذي بادئ

توثٌمًاً، سواء على مستوى األلسام العلمٌة، أم على مستوى الكلٌات، أم على مستوى الجامعات، كما أنه ٌتم توثٌك هذا 

اإلنتاج فً الهٌئة الوطنٌة للبحث العلمً، حٌث توجد إدارة متخصصة تموم بتوثٌك كل اإلنتاج المعرفً من رسائل 

باستثناء طلبة أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  –رٌح دكتوراه، كما ٌتوجب على طلبة الدراسات العلٌا كافةماجستٌر، أو أطا



تسجٌل عناوٌن موضوعاتهم، والحصول على إفادة بذلن التسجٌل، حٌث تعتبر تلن اإلفادة  -فً مرحلة تارٌخٌة معٌنة

ً لتسجٌل موضوعاتهم على مستوى األلسام والكلٌات وال ً أساسٌا  ه باإلمكان المٌام جامعات، وبالتالً نعتمد بأنشرطا

سٌنبثك من اإلنتاج المعرفً، حٌث بعملٌة المراجعة النمدٌة لمخرجات برامج الدراسات العلٌا خاصة فٌما ٌتعلك ب

 7 ، أهمهالتساؤالتعدد من االمداخلة هذه التساؤل السابك ل

 وأطارٌح الدكتوراه فً تناول  الماجستٌر من رسائل السٌوسولوجٌةوالبحوث ساهمت الدراسات  مدى إلى أي

  أو ٌنتجها والع المجتمع اللٌبً؟ ،ٌُعانً منها ،إشكاالت مجتمعٌة

 ؟ن البحوثضمان جودة تلهل هنان معاٌٌر واضحة ومحددة ل  

 نتاج المعرفً فً استشراف المستمبل ؟هذا اإل ما  دور 

حتاج إلى دراسة مستفٌضة وأبحاث معممة تصلح أًٌضا أن تكون ت ةالمطروحالتساؤالت  هذه والجدٌر بالذكر أن 

شمل عناصر عدة وكل عنصر لد ٌحتاج إلى تحلٌل معمك، كما أن تدكتوراه، لأطروحة ماجستٌر أو  رسالةل اموضوعً 

فً الجامعات اللٌبٌة، ولعل أهم هذه  اإلنتاجدفعنً إلى طرح تساؤالت أخرى لها عاللة بالتراكم المعرفً لهذا ٌهذا 

 التساؤالت هً 7

  ؟ ومن ثم من الذي ٌحدد إشكاالت المجتمع ألسام علم االجتماع؟ العلمً فً لبحثلهل ٌوجد دلٌل أولوٌات  

 ؟ ٌحدد أولوٌات الدراسة والبحث فً هذه المشاكلمن الذي  بالتالًو

 االجتماع ؟ وأطارٌح  الدكتوراه فً ألسام علم الماجستٌر رسائلكٌف ٌتم اختٌار موضوعات البحث ل 

  هل ٌمتلن  البُحاث واألساتذة فً علم االجتماع فً الجامعات اللٌبٌة شجاعة البحث إلعادة تعرٌف علم

 وابتكار مفاهٌمه وأدوات بحثه، وكذلن كٌفٌة ربط علم االجتماع بوالع المجتمع اللٌبً؟   ،االجتماع

   هل تمتلن ألسام علم االجتماع الخطط لالستفادة من الكم الهائل من رسائل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه ؟  

تم  التًن البحث عن إجابات لهذه التساؤالت دفعنً للبحث عن أدلة لعناوٌن رسائل الماجستٌر وأطارٌح والدكتوراه، إ

اللٌبٌة، وبعد جهد ومعاناة مرتبطة بمسألة التوثٌك تمكنت من إجازتها فً عدد من ألسام علم االجتماع فً الجامعات 

 7الحصول على  تلن األدلة، وهذه األدلة تخص األلسام التالٌة 

  جامعة طرابلس. -كلٌة اآلداب  -لسم علم االجتماع 

  جامعة بنغازي. -كلٌة اآلداب  -لسم علم االجتماع 

  العلٌا. باألكادٌمٌة اللٌبٌة للدراسات -لسم علم االجتماع 



بغٌة فحص اإلنتاج العلمً المتمثل برسائل الماجستٌر  ؛وكان الهدف من جمع هذه األدلة المٌام بالتحلٌل البٌبلٌوغرافً

من أجل التعرف على العاللة المتصلة بٌن تلن الموضوعات ولضاٌا وإشكاالت المجتمع، ونظًرا ؛ وأطارٌح الدكتوراه

ن إف والذي ٌحدد أهم اإلشكاالت والمضاٌا المجتمعٌة التً ٌستوجب دراستها، ،العلمً لبحثل دلٌل أولوٌاتلعدم وجود 

الذي تم وضعه فً هذه الممالة ٌتعلك بوجود موضوعات ذات عاللة بالحران  اإلشكاالت المجتمعٌةهذه  معٌار

الدكتوراه  فمن خالل االطالع على كل عناوٌن رسائل الماجستٌر وأطارٌح .م0288المجتمعً فً لٌبٌا فً العام 

م، من لرٌب أو بعٌد! 0288تبٌن أنه ال ٌوجد أي عنوان ٌتناول الحران المجتمعً فً لٌبٌا  ،(عنوانًا034وعددها )

تعٌش فً غٌبوبة تامة عما ٌجري فً الوالع المجتمعً المعاش،  -ألسام علم االجتماع  -وكأن تلن األنساق االجتماعٌة

 أو ٌفرزهاالتً ٌواجهها  المشكالت تلن األلسام عاجزة عن تشخٌص فظهرت من ثم الممارسة السوسٌولوجٌة فً

المجتمع، وهذا لد ٌؤشر إلى أن ممارسة العمل السٌوسولوجً فً تلن األنساق لم تتوفر فٌها الشروط االبستمولوجٌة 

تشخصٌه  بحٌث تسعى إلى ،واالجتماعٌة التً تجعلها تأخذ على عاتمها إشكاالت ولضاٌا الوالع المجتمعً المعاش

تم منالشتها خالل  ،( عنوانًا45ففً جامعة بنغازي بلغ عدد رسائل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه )، وفهمه وتفسٌره

تم منالشتها  التًم، وفً جامعة طرابلس بلغ عدد رسائل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه 0282 -8662الفترة منذ 

فبلغت عدد رسائل  ،م، أما األكادٌمٌة اللٌبٌة للدراسات العلٌا0282 -0222 7من المدةخالل وذلن  ،( عنوانًا22)

م، والجدول التالً 0282 -0222 المدة من7خالل  ٌن،وا( عن821تم منالشتها ) ًالماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه الت

ي على اعتبارهما الموضوعات التً تناولتها ألسام علم االجتماع، وعددها فً كل من جامعتً طرابلس بنغازٌوضح 

م، بتنفٌذ برنامج للدراسات 0223( لسنة 3( و)0( و)8أرلام ) ،ن وفمًا لمرارات اللجنة الوطنٌة للدراسات العلٌاٌمخولت

 العلٌا فً الجامعات اللٌبٌة ، إضافة إلى األكادٌمٌة اللٌبٌة للدراسات العلٌا. 
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على معلومات وكشوفات تتضمن أسماء المتحصلٌن على الدرجات العلمٌة الماجستٌر والدكتوراه ، حٌث تحصل علٌها المصدر : الجدول من إعداد الباحث بناء 

، ومكتبة أكادٌمٌة 2015جامعة بنغازي  -، وإدارة الدراسات العلٌا2015جامعة طرابلس  –كلٌة اآلداب  –وهً: قسم الدراسات العلٌا  ،من قبل الجهات الثالثة

 م.  2015سات العلٌا اللٌبٌة  للدرا

7 إلى أي هنا الذهن إلى ٌمفز الذي الجوهري السؤالن إبعد هذا االستعراض للموضوعات، وتصنٌفاتها، وعددها، ف

مدى استطاع هذا اإلنتاج االلتراب من دراسة اإلشكاالت والمضاٌا ذات العاللة بالمجتمع اللٌبً ؟ هل ساهم هذا 

لد  ًأو الت ،التراكم المعرفً فً توطن وبناء مدرسة سوسٌولوجٌة تتفاعل مع المعطٌات والتغٌٌرات الحاصلة

 ، هً 7م طرحه من تصنٌف للموضوعاتوبشكل عام ٌمكن رصد بعض المالحظات على ما ت  ؟تحصل

 .وجود بعض العناوٌن لد تحمل أكثر من مجال من مجاالت علم االجتماع 

  لٌام بعض أعضاء هٌئة التدرٌس باإلشراف أو المنالشة فً مــوضوعـات متعددة ، دون التمٌٌد بالتخصص، حٌث

 ،والموضوعات التً ٌشرف علٌهاتضعف العاللة بٌن تخصص المشرف الدلٌك  لدالممارسات  هذه مثل إن

 وتملل أًٌضا مساهمته فً إثراء المعلومات.

  واالنحراف االجتماعً  –ارتفاع عدد الموضوعات بشكل عام فً خمسة مجاالت وه7ً علم اجتماع الجرٌمة

 -والدراسات المهنٌة –دراسات العمل ( موضوًعا، 82) واألسرة –علم االجتماع العائلً( موضوًعا، 06)

 ( موضوًعا.88)دراسات التعلٌم ( موضوًعا ،  88) دراسات المرأة( موضوًعا،  82) الةوالبط

  ًواالنحراف االجتماعً، وهً من الموضوعات الت –تكرار بعض الموضوعات خاصة ذات العاللة بالجرٌمة 

ب من دراسة المضاٌا التنموٌة أو السٌاسٌة التً لها صلة بالوالع المجتمعً، وربما  ٌكثر البحث فٌها، والتهرُّ

ٌرجع ذلن إلى صعوبة تناول مثل تلن اإلشكاالت، أو الخوف من نتائجها، وكل ذلن مرتبط بطبٌعة النظام 

حالة اغتراب عن الوالع المجتمعً  من ثم أصبحت المضاٌا واإلشكاالت فًوالتسلطٌة الرافضة ألي نمد، 

بـالتهفنتج عن هذا ، المعاش أو الخوف ما ٌمكن تسمٌته بالموضوعات الهاربة، وأخرى بالموضوعات  رُّ

  الصامتة.

  جاءت بعض الموضوعات فً الحمٌمة معبرة ومفسرة ألفكار وتصورات النظام السٌاسً السابك، فُطرحت

سٌاسً السابك فً لضاٌا مثل7 التنمٌة، والمبٌلة، ودور وحموق المرأة،  موضوعات تُعبر عن وجهة نظر النظام ال

والدٌممراطٌة واإلنتاج الصناعً، والمجتمع الجماهٌري، والعمد االجتماعً، والتعلٌم،...إلخ، وهو ما ٌمكن 

 تسمٌته بالموضوعات المادحة. 



لم تستطع السابك بأن اإلنتاج المعرفً من رسائل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه   التحلٌل من لنا ٌتضح وهكذا

، إنما تأثر ذلن لد تحصل ًأو الت ،توطن وبناء مدرسة سوسٌولوجٌة تتفاعل مع المعطٌات والتغٌٌرات الحاصلةال

حٌث أن ، العلمٌة ماماتهتوجهاتهم واهتمحٌث من باالنمسام الحاصل ما بٌن أساتذة علم االجتماع، اإلنتاج المعرفً 

وله بها مأرب أخرى،  ،وٌهش بها ،بعض األساتذة ٌري فً طلبة الدراسات العلٌا مجرد عصا موسً ٌتوكأ علٌها

التعرٌف أو  ،ةٌوالكشف عن مشاكله الحمٌم ،ج الدراسات العلٌا اختراق المجتمع اللٌبًـم تستطع برامـلومن ثم 

نما بمٌت رهٌنة إواستنطاق المسكوت عنه،  ،من خالل كشف المضمر ،المعاش بمضاٌا وإشكاالت المجتمع ووالعه

ن البحث، من أهمها النظرٌات االجتماعٌة، ـتهمٌش بعض مٌادٌ، كما تم الروتٌنٌةالموضوعات المتكررة و

اع والدراسات والبحوث المستمبلٌة، والبحوث فً علم االجتماع السٌاسً، وعلم االجتماع المعرفً، وعلم االجتم

، حٌث إضافة إلى البحوث فً العاللات البٌنة بٌن علم االجتماع والعلوم األخرىدور المبٌلة فً المجتمع، الدٌنً، 

مع النظام السٌاسً، مثل  المشاكل بعض تثٌرإلى كون تلن الموضوعات لد فً السابك ٌرجع أسباب ذلن التهمٌش 

فً علم االجتماع السٌاسً، أو دور الدٌن فً المجتمع فً  دور المبٌلة فً المجتمع، أو موضوع المشاركة السٌاسٌة

المضاٌا واإلشكاالت ذات فً فً كثٌر من األحٌان عن البحث أساتذة علم االجتماع عد تعلم االجتماع الدٌنً، كما اب

، واستمر هذا االبتعاد حتى فً العاللات البٌنة بٌن علم االجتماع والعلوم األخرىمثل البحوث فً  البعد المستمبلً

 االنمٌاد بصبغةحٌث انصبغ االنتاج المعرفً م، وٌرجع ذلن ربما إلى حالة االنمٌاد والتسلٌم، 0288مرحلة ما بعد 

 بالتسلٌماألساتذة والطلبة  لدىأصبح هنان اعتماد  حٌثفً موضوعات بعٌنها ، الطوٌلة لسنٌنلحبسه  نتٌجة والتسلٌم

ً  ٌتصور أحد ٌكاد اللتلن الموضوعات، واالنمٌاد    .علٌه خروجا

 ألسام علم االجتماع فً  فًاإلنتاج المعرفً من رسائل الماجستٌر، وأطارٌح الدكتوراه إن ف، وجه اإلجمال وعلى

عٌش حالٌاً فً ظل أزمة تنظٌر  واهتمامات حمٌمٌة كما أنها ت، موضوعات متكررة ةزال حبٌستالجامعات اللٌبٌة ال 

ووالعٌة، حٌث توجد فجوة عمٌمة فً ألسام علم االجتماع بٌن ما ٌُدرسونه من أفكار ونظرٌات، وحتى ما ٌمومون به 

من دراسات أمبرٌمٌة ووالع المجتمع اللٌبً، فكل المجهودات من دراسات وبحوث وأطارٌح لم تنتج منهج بإمكانه 

 سٌر والتنبؤ بالظواهر االجتماعٌة التً ٌعٌشها المجتمع.فهم وتف

ولعل هذه األزمة أصبحت أشد وطأة وأكثر وضوحاً خالل الحران المجتمعً الذي مر به المجتمع اللٌبً منذ بداٌات 

م، حٌث لم تستطع ألسام علم االجتماع التعاطً بشكل جدي مع ذلن الحران، كما كشفت عن فجوة معرفٌة 0288

والظواهر المنبثمة عنه،  ،ٌها ألسام علم االجتماع، جعلت منها فً حالة اغتراب عن الوالع المجتمعً المعاشتعٌش ف

ومن ثم عجزت عن توظٌف علم االجتماع اتجاه نمد إشكاالت ولضاٌا الوالع المجتمعً المعاش، بغٌة فهمها 

طن بمضاٌا مجتمعه، وانحساره فً وتشخٌصها وتفسٌرها، كذلن االبتعاد عن المساهمة فً إنضاج وعً الموا



بالتالً ال تزال الموضوعات التً تبحث بعٌدة عن المضاٌا والتدرٌس والتلمٌن والهروب خلف أسوار الجامعة، 

هذا ٌدعونا إلى إعادة طرح فأن ، ومن ثم (2015.) حسٌن مرجٌن ، والمشكالت والتحدٌات التً ٌعٌشها المجتمع اللٌبً

ٌجنٌها المجتمع من كل هذه الرسائل واألطارٌح ؟ وبمعنً آخر ما  التًما الفائدة هذه المداخلة الرئٌس وهو 7  سؤال

نتاج العلمً ؟ كما أن هذا السؤال ٌدفعنا للبحث عن إجابة للتساؤل المطروح مجتمعى إلى هذا الكم من اإلالاالحتٌاج 

 ٌتم إجازتها؟    ًألطارٌح التوهو 7 هل توجد خطط لالستفادة من الرسائل وا ،آنفا

السابك ، حٌث إن مصٌر هذا  منتاج المعرفً سواء الحالً، أمن هذا اإل من الواضح أنه ال توجد خطط  لالستفادة

نتاج المعرفً من نتاج واحد فً كل مرة، وهو إمتالء أرفف المكتبات، وبشكل عام ٌمكن حصر االستفادة من اإلاإل

 وه7ً  التالٌة، مواطنالالدكتوراه فً  رسائل الماجستٌر وأطارٌح

 وهً  درجة ولمب علمً. ،سٌتحصل علٌها الباحث ًاالستفادة الت 

 نتاج سٌكون مرجعأما االستفادة األخرى وهً أن اإل ً  لرسائل أو أطارٌح أخرى. ا

ن إومن ثم فنتاج أي شًء، حٌث ٌمتصر حدود اإلعالن عنه داخل أسوار الجامعة، فالمجتمع لد ال ٌعلم عن ذلن اإل

  ً ومدى أهمٌته، كون المجتمع   ،ونوعٌته ،نتاجعن ذلن اإل المجتمع بأفراده ومؤسساته المتنوعة لد ال ٌصلهم شئ

نتاج المعرفً فً العلوم وٌُشكل لها أهمٌة، فاإل ،نتاج المعرفً الذي تحتاج إلٌهبشكل عام ومؤسساته ال تهتم إال باإل

نتاج بعالج بعض من خالل لٌام ذلن اإل ،للمجتمع ومؤسساته ضرورةه من التطبٌمٌة مثال7ُ له أهمٌة لما ٌمثل

نتاج بشكل مادي، حٌث ٌشكل أو المٌام بعملٌات ابتكار، كما ٌمكن تمدٌر لٌمة ذلن اإل ،أو إحداث تطوٌر ،اإلشكاالت

،  فالعلم الذي ال ًالوطناإلنفاق علٌه استثماراً له عائد، حٌث ٌكون ذا لٌمة معروفة ٌمكن تحوٌله إلى مصدر للدخل 

ً ٌنتفع منه المجتمع ٌصبح ترف نتاج المعرفً فً إلابعض التساؤالت عن هذا النوع من  ، وهذا لد ٌدفعنا إلى طرح ا

 وهو 7  ،علم االجتماع

  ٌْم يًكٍ تحذيذ أٔخّ استفبدة انًدتًغ ٔيؤسسبتّ يٍ ْذا اإلَتبج انًؼزفي؟ بًؼُٗ آخز، ْم ُْبك يب يفيذ بأ

 تبج انًؼزفي ػبنح قضبيب ٔإشكبالث يدتًؼيت ؟ْذا  اإلَ

    ْم قذو ْذا اإلَتبج انًؼزفي إضبفبث يُٓديت أٔ َظزيت خذيذة نؼهى االختًبع ؟ 

  ْم يًكٍ تقذيز قيًت يبديت نٓذا اإلَتبج انًؼزفي ؟ 

 ْم يُشكم استًزار إَتبخّ استثًبراً يُؼٕل ػهيّ؟ 



ة  ستكون بــ )نعم( عن كل تلن التساؤالت، ومن ثم فربما اإلجابة فً الحمٌمة أنه من الوهم أن نعتمد بأن اإلجاب 

نتاج المعرفً فً اإلهذا  حولآخر وهذا لد ٌدفعنا إلى طرح سؤال ستكون بــ) ال(، أو ربما ستكون بـ ) ال إجابة (، 

  7علم االجتماع وهو

 في ػهى االختًبع ْذًرا ٔفبقذًا َتيدت  -يٍ رسبئم انًبخستيز ٔأطبريح انذكتٕراِ  -َتبج انًؼزفي أال يشكم اإل

 نؼذو ٔخٕد استفبدة حقيقت يُّ؟ 

 ؛واألساتذة فً علم االجتماع ،أعتمد بأن األمر ٌحتاج إلى ولفة جادة من كل المسؤولٌن فً برامج الدراسات العلٌا

الصدد ٌمكن تمدٌم بعض  ة، وفً هذاٌبغٌة إعادة تعرٌف برامج الدراسات العلٌا بما ٌتواءم واحتٌاجات المجتمع الحمٌم

              الممترحات، وه7ً

 ،ًٕضٕػبث انًزاد انبحث فيٓبانهؼُبٔيٍ ٔنيُبط بٓب إػذاد قٕائى  ،تشكيم شبكت أٔ خًؼيت نيبيت نؼهى االختًبع -8

ٔببنتُسيق يغ ْيئت انبحث انؼهًي، ٔيتى َشز ْذِ  ،ٔيتطهببث انتًُيت ،بُبًء ػهٗ احتيبخبث انًدتًغ

 يُبط بٓب تذريس بزايح انذراسبث انؼهيب. يكم أقسبو ػهى االختًبع  انت فيانًٕضٕػبث 

الستفادة من نتائج البحوث والرسائل واألطارٌح الجامعٌة، حٌث ٌمكن توظٌف لتوظٌف علم الحاسب اآللً  -0

ً حل فنضع فٌه كل النتائج السابمة، وعندما توجد مشكلة ربما تُ  ،علم الحاسب اآللً فً تصمٌم برنامج معٌن

تلن الدراسات، وٌكون باإلمكان استدعاء الحلول، وذلن من خالل تخزٌنها فً لاعدة بٌانات مدعومة بنظام 

ذكاء اصطناعً، وهً منظومات مبنٌة على التعلٌم المسبك، ثم تأتً مرحلة التنفٌذ، حٌث ٌموم النظام 

 بإعطاء النتٌجة بناًء على ما تم إدخاله له من بٌانات . 

بنشر ملخصات تلن الرسائل واألطارٌح على موالعها اإللكترونٌة، وتوضٌح أهمٌتها لٌام الجامعات  -3

المجتمعٌة، كما ٌمكن إحالة تلن الملخصات إلى المؤسسات والجهات الوطنٌة ذات العاللة، كما ٌمكن أًٌضا 

ر عن شكل دورٌات تصدعلى نتاج، وٌكون كل ذلن إعالم المؤسسات اإلللٌمٌة والدولٌة بملخصات ذلن اإل

 نتاج بممابل مادي.لحصول على ذلن اإلامن ثم ٌمكن للراغبٌن والجامعات، 

 


