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 زّذ ػجذهللا خ١ٍفخ ِسّذ
2 

FSCEM-18-03 
Reviewing the Factors which Determine the Selection and Usage of PPE 

In the Oil and Gas Industry 

Salim Maina , Peter Sykesb 
3 

FSCEM-18-04 
Environmental Management of Organic Wastes to Produce the Biofuel 

Ibrahim M. Abou El Leil , Awatef Abdel Salam Masaoud 
4 

FSCEM-18-05 
DESIGN OF ADSORPTION 

COOLING CYCLE OPERATES BY SOLAR ENERGY 

Monaem Elmnifi ,Moneer Alshilmany , Moftah abdraba 
5 

FSCEM-18-06 
 اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚأثش٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ

اعّبػ١ً ػجذ اٌّد١ذ اٌّس١ؾٟ 
6 

FSCEM-18-07 
 اإلداسح اٌج١ئ١خ ٌّىبفسخ اإلٔغىبثبد إٌفط١خ فٟ اٌج١ئخ اٌجسش٠خ
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" أثر تنمية الموارد البشرية عمى إدارة األزمات التنظيمية " 
" مدينة األبيار– دارسة ميدانية عمى العاممين بمستشفى األبيار"

 3 محمد محمود عبدالعظيم, 2 رجعة المبروك عوض الفاخري, 1فوزي سعد نجم البدري
 فرع األبيار- جامعة بنغازي كمية االقتصاد

Fawzi_sd@yahoo.com  

Abstract : 

The study aimed at determining the impact of human resources development dimensions on 

the management of organizational crises among the employees of Al Elabyar Village Hospital 

in district Elabyar. The study population consists of all the workers in the study society, 

which are (340) workers. Where a comprehensive survey method was used, and basic data 

was collected through the questionnaire. 

The study concluded that: 

1. Overall, the results showed that there is an impact between the elements of human 

resource development and the level of organizational crisis management in the study 

society. The coefficient of determination is R (0.565), which means that about 57% of 

the change in the level of organizational crisis management is due to the change in the 

elements of human development , And β (0.323). This means that a one-level increase 

in the level of human development components leads to lower levels of organizational 

crisis management in the study population (0.323). 

2. The level of organizational crises was somewhat moderate, with an average of (3.0953). 

This indicates an unsatisfactory level of organizational crises. The high level of 

organizational crises was due to the low efficiency of human resources development in 

the hospital administration. 

  :ُممخص الدراسة

 تنمية الموارد البشرية عمى إدارة األزمات التنظيمية لدى العاممين بمستشفى األبيار عناصرىدفت الدراسة إلى تحديد أثر 
 حيُث تّم .عاممً  (340)القروي ببمدية األبيار، وتكّون ُمجتمع الدراسة من جميع العاممين بُمجتمع الدراسة، والبالغ عددىم 

:  وود خملت  هذ الدراسة إلى أنَّن ،  اأَلساسية عن طريق استمارة االستبانةوجمع بياناتاستخدام َأسموب المسح الشامل، 

َأظيرت النتائج بشكل عام َأنَّو يوجد أثر بين عناصر تنمية الموارد البشرية ومستوى إدارة األزمات التنظيمية لدى ُمجتمع  .1
تقريبًا من التغّير في مستوى إدارة األزمات  % 57 مّما يعني أنَّ ،R ( 0.565)الدراسة، حيُث بمغ معامل التحديد

، ويعني ذلك أنَّ الزيادة β ( 0.323)التنظيمية يعود ِإلى التغّير في عناصر التنمية البشرية، وَأيضًا بمغت درجة التأثير
بدرجة واحدة في مستوى عناصر التنمية البشرية تؤدي ِإلى انخفاض مستويات إدارة األزمات التنظيمية لدى ُمجتمع 

(. 0.323)الدراسة بمعدل 
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، وىذا يشير ِإلى وجود (3.0953)تبين َأنَّ مستوى األزمات التنظيمية متوسطًا إلى حد ما، حيُث بمغ بمتوسط حسابي  .2
مستوى غير ُمرٍض من األزمات التنظيمية، إى َأنَّ ارتفاع مستوى األزمات التنظيمية كان بسبب انخفاض فاعمية تنمية 

. الموارد البشرية بإدارة المستشفى
 
 
 

   االلكترونيـة وكيفية التغمب عمى المعـوواتاإلدارةمتطمبات تطبيق             
 (البريقة )الساطع  النجم بجامعة
  حمدعبداهلل خميفة محمد.أ

 ليبيا - البريقة–  جامعة النجم الساطع
algwal9999@gmail.com  

 :  الممخص
 في الواليات المتحدة األمريكية، وأخذت في التطور وال سيـما بعد استخدام شبكة 1973ظيرت فكرة اإلدارة اإللكترونية سنة 

االنترنت وما صاحبيا من استخدام كثير من المؤسســــات والدول التي تعمل أنشطتيا بأساليب الكترونية دون الرجوع إلى 
ونظرا لمتقدم الكبير واليائل في نظم المعمومات . األساليب الروتينية والمراسمت الورقية والتي تكاد تكون معــــدومة لدييا

والتطور السريع لمعظم دول العالم في اعتمادىا عمى مــــا يعرف بالحكومة االلكترونية باستخدام الشبكات لتسييل وتذليل 
الصعوبات التي تواجو األفراد في الحصـول عمى خدماتيم  وذلك بدقة عالية وبجيد أقل وغيرىا من اإليجابيات التي سيتم 

. شرحـيا الحقا في ىذه الدراسة
نستعرض في ىذه الدراسة المشاكل والمقومات التقنية والبشرية المزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية، وذلك لرفع وتطوير 

مستوى األداء في المؤسسة، وتسييل وصول وتبادل المعمومـات إلى المستفيدين منيا، وحفظيا بصورة تسيل من الرجوع 
وحتى نتمكن من تطبيق الفكرة وتنفيذىا عمى أرض الواقع، فإن ذلك يحتاج إلى توظيف . إلييا مت دعت الحاجة إلى ذلك

اإلمكانيات المتوفرة وتغيير المفيوم المتعارف عميو في اإلدارة التقميدية، واالنتقال إلى مفيوم آخر في المراسمت ومشـاركة 
المعمومات واألرشفة، والذي يمكن المستويات اإلدارية المختمفة من سيولة وسرعة اتخـاذ القرارات متى توفرت لدييم تمك 

عميو قد نتمكن من خمل ىذه الورقة من الوصول إلى إدارة تعتمد عمى المراسمت واألرشفة . المعمومات بصورة أسرع 
اإللكترونـية و معرفة ما تحتاجو اإلدارة من أجيزة ومعدات وتدريب الكوادر والقدرات الفنية والبشرية وتسخــيرىا جميعا 

. لموصول إلى أفضل أداء قد تحتاجو المستويات اإلدارية بالمؤسسة لتعمل بدقة عالية وبسرعة أكــبر وبجيد أقل 
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Abstract: 

The oil and gas industry is considered to be one of the most dangerous industries in which 

an employee can work. The average occupational fatality rate for employees in the oil and gas 

industry is seven times higher than the rate of all accidents in other sectors. This study aims to 

review and analyse in depth the relevant research, literature to identify and evaluate the 

factors that determine the choosing and use of PPE and to provide advice and a conclusion 

supported by the finding. The objective of the study is to illustrate factors, which include the 

legal obligation for using PPE related to organisational culture factors, costs, design, technical 

issues, environment, supervision and enforcement, training and employees' compliance, that 

enhance the PPE efficiency. 

 A critical review of the literature methodology was selected to conduct this study. 

Thematic analysis was undertaken and an assessment template was developed to look for a 

number of key things which were related to the selection criteria, barriers to effective use, 

issues relating to economics, technical, legal and risk perception. The published literature 

reported that the key barriers which affect the selection and use of PPE are the workers' risk 

perception and level of awareness. One of the most reported reasons for not wearing PPE was 

that the worker felt discomfort. The quality of fitting for some types of PPE determines their 

effectiveness.  The barriers are found to be a combination from different factors which relate 

to technical, behaviour, workers' risk perception, knowledge, legality, morality, design, 

money, time and organisational culture. The key themes identified that awareness of hazard; 

perceived risk; perceived effectiveness of PPE protection; management enforcement; 

available time were factors associated with the workers' willingness to wear PPE. Once worn; 

the discomfort and lack of communication were found the key themes.  In order to select and 

use the right type of PPE, the employer need to take into consideration the following points: 

ensuring that the worker is provided with PPE which have appropriate size and fit; taking into 

consideration the environmental conditions to ensure the selection of appropriate PPE; 

increasing the worker's risk perception by providing adequate training and instruction and 

sufficient management enforcement. 

Keywords : Personal Protective Equipment, PPE Compliance, Oil and Gas, Selection, Use, 

Barrier, Behaviour, Attitudes, Culture. 
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Abstract : 

Anaerobic digestion of organic waste can address both energy recovery and pollution 

control. A variety of agricultural, industrial and domestic wastes can be anaerobically 

digested as they contain easily biodegradable material. Biogas contains 50 -70% methane and 

30-50% carbon dioxide as well as small a amounts of other gases with calorific value of about 

21-24 MJ/m
3
.  

One of the greatest challenges facing the societies now and in the future is how to manage 

organic wastes to obtain the biofuel as alternative of fossil fuels. It is therefore important to 

replace fossil fuels with renewable sources, such as biogas. Biogas can be produced from 

various organic waste streams or as a byproduct from industrial processes. Beside energy 

production, the degradation of organic waste through anaerobic digestion offers other 

advantages, such as the prevention of odor release and the decrease of pathogens. Moreover, 

the nutrient rich digested residues can be utilized as fertilizer for recycling the nutrients back 

to the fields. However, the amount of organic materials currently available for biogas 

production is limited and new substrates as well as new effective technologies are therefore 

needed to facilitate the growth of the biogas industry all over the world.  

This paper reviews the Environmental Managementof Organic Wastes to obtain the biogas 

and the different stages as well as operating parameters. The anaerobic digestion 

configuration and potential substrates for biogas production are also considered. 

Keywords: Biofuel, anaerobic digestion, biodegradable, energy, substrates, organic wastes. 
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DESIGN OF ADSORPTION COOLING CYCLE OPERATES BY SOLAR 

ENERGY 
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2
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3
 

1
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2
 Department of Electricity Engineering, Benghazi University, Libya 
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3 
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ABSTRACT: 

This paper is a new alternative to the use of conventional cooling systems, using an 

operator cooling system through a solar thermal source for refrigeration and air conditioning 

purposes. In this study, we began to study the principle of the operation of the adsorption 

cooling circuit and to represent its work points on a diagram Claiborne, and then we 

performed the thermodynamic analysis of the whole circuit and mathematical calculations of 

the design of the solar system .To perform the design calculations of this system, the EES was 

performed during the research The model that was developed allows calculation of the basic 

design parameters, showing the effect of the change of these parameters on Full system 

operation and performance. Through the program, we have been able to determine the amount 

of heat needed to secure the desired load, starting from the data Design of the system such as 

generation temperatures and evaporation, and conditions of the studied place of ambient 

temperature and intensity Solar radiation, in addition to the type of proposed cooling 

application, and then we came to know the area of the Collectors, The calculation of both 

flows, mass ratios and concentrations of used materials and heat and solar performance 

coefficients, the final results of this program were logical and effective, as we were able to 

access the performance factor(COP = 0.6) coverage for a concentration area of the type 

Parabolic Troughs where you can secure load  175KW  , is at least  continuous and at 

evaporative temperatures(Tg = 90  C
°
, Teva = 15  C

°
) and These results are accurate, 

especially after comparing them with the results of the theoretical and experimental studies of 

the references adopted in this search.                                               

Keywords: Renewable Energy; Solar radiation; adsorption; cooling system 
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 المشروعات اللغيرة وأثر ا عمى البيئة
 د ــ اسماعيــل عبد المجيـد المحيشـــــى

 كمية العموم التقنية ـ مصراتو
i.elmahaishi@yahoo.co.uk 

 :الممخص 
إال أن اإلنسان , خمـق اهلل األرض في حالـة تـوازن كامـل لمنظـم البيئيـة المتعـددة التي تحكـم الحيـاة عمى كوكب األرض 

قد أساء لكل ىـذه النظـم باستخدامـو الجائـر لكل المـوارد المتاحـة لو بدون أدنى اعتبار لحدود ىذه الموارد خاصة وأن 
وأصبحت الزيادة السكانية في كافـة دول العالم تشكـل مصدر خطورة متكرر عمى الموارد , معظميا غير متجدد وقابل لمنفاذ 

 .الطبيعية 

كمـا أن الزيـادة السكانيـة وضرورة خـمـق فـرص عمـل لمشبـاب تممـى ضـرورة التـوسـع في إقامة المشروعات الصغيرة 
إال أن التطورالصناعى الذي حدث في العديد من , الحجـم لما ليـا من عائـد اقتصادي جيد بالنسبـة لرأس المال المستثمر 

 و االنبعاثات الغازيـة ئوالذي تسعى اليو الكثير من الدول النامية قد صاحبو  أيضًا العديد من المساو, الدول المتقدمة 
ولعل من أىم األمور التي يجب , والسائمـة والصمبة الخطرة التي ال بـد أن يتم معالجتيا قبـل إلقائيـا إلى البيئـة المحيطة بنا 

دارتيا ىي المخمفات والتخطيط إلعادة االستفادة منيا واستخداميا في التصنيع ليستفيد منيا اإلنسان بالدرجة  االىتمام بيا وا 
عادة تدويرىا أو ,  القصوى  مثـل المعادن والورق والبمستيـك  ولقـد أصبحت اآلن التجارة القائمة عمى استرجاع المخمفات وا 

وبيـذا سـوف , , تصنيعيا من النشاطات التي خمقت فرص عمـل جديـدة لمعديـد من فئات المجتمع التي كانت قوة معطمة 
 تتضمن ىذه الورقـة البحثية الموضوعـات التاليـة

 .  المشروعات الصغيرة تعريفيا ومزاياىا ومعوقاتيا :أواًل 

 .  البيئة والتنمية المستدامة: ثانيًا 

 . استخدام طريقة تدوير المخمفات لخمق فرص عمل جديدة :ثالثُا 

 . الصناعات القائمة عمى تدوير المخمفات :رابعًا 

 

 

 

 

 

mailto:i.elmahaishi@yahoo.co.uk


 
 

7 

 
 اإلداسة اٌبيئيت ٌّىبفست اإلٔسىبببث إٌفطيت في اٌبيئت اٌبسشيت

خذيدت سؼيذ ػٍٝ. د  
 

 

، خبِؼخ هجشق، لغُ إٌجبد و١ٍخ اٌؼٍَٛ  
 

ghafirksa@gmail.com
 
 

 

 :اٌٍّخض 

ن حجم سكانيا من المواطن ىو أكبر بنحو 70تشكل المحيطات أكثر من   مرة من حجم 300 ٪ من سطح األرض وا 
المواطن عمى سطح األرض وتشكل األحياء البحرية قدرا كبيرا من الكائنات الحية بدءا من الكائنات المجيرية، كمعظم 

. العوالق الحيوانية والعوالق النباتية إلى الحيتان الضخمة الذي يصل طوليا إلى ما يزيد عن خمسون مترا

وبشكل أساسي فإن الحياة البحرية . وتعتبر الحياة البحرية موردا ضخما لمحياة حيث توفر األغذية واألدوية والمواد الخام
كما تساىم الكائنات الحية البحرية مساىمة كبيرة في دورة األكسجين، وتشارك في تنظيم . تساعد عمى تحديد طبيعة كوكبنا

والشواطئ ىي جزئيا  محمية من الحياة البحرية حتى ان بعض الكائنات البحرية تساعد عمى تجديد دورة . مناخ األرض
. األرض

نما الجديد فييا ىو زيادة شدة التموث كمًا  إن مشكمة التموث البيئي ليست مشكمة جديدة أو طارئة بالنسبة لألرض، وا 
.  وكيفًا في عصرنا الحاضر

وىذه الكمية في تزايد بسبب التوّسع في ,  مميون طن سنوياً 160,000وتقّدر كميات التموث البحري بالنفط بنحو 
من حوادث التموث البحري بالنفط إلى تصّرفات تتسم غالبًا بعدم المسؤولية أو  % 80ويعزى أكثر من , عمميات التنقيب 

. التعّمد 

يتميز النفط بقدرتو العالية عمى التفاعل واالنتشار بعدة أشكال في البحار أو المحيطات وبعدة أشكال مختمفة  تعتمد 
( Drifting)و االنجراف  ( spreading)عمى العديد من العوامل الحيوية والفيزيائية والجوية مثل االنتشار 

خميط ماء )وتشكمو عمى شكل مستحمب   (Natural Dispersion)والتفكك والتحمل الطبيعي  (Evaporation)والتبخر  
) والترسيب  ((Oxidationواألكسدة  (Dissolution)والذوبان  (water in oil Emulsification )(ونفط

Sedimentation)  والتحمل البكتيري (Biodegradation .)
في ىذه الورقة نحاول أن نمقي الضوء عمى الطرق والوسائل المختمفة في اإلدارة البيئية لمكافحة اإلنسكابات النفطية في 

. البيئة البحرية لما ليذا الموضوع من أىمية من حيث آثاره الضارة عمى الحياة البحرية بكافة أنواعيا

 .اإلدارة البيئية، اإلنسكابات النفطية، البيئة البحرية، التموث البيئي، الكائنات البحرية، مكافحة التموث:الكممات الدالة
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اله بية  (R4)واعدة الــ 
إعادة تدوير المخمفات في ليبيا  كمدخل لتقميل حجم الخسائر الناجمة عن تجا ل

 دراسة من وجهة نظـــر مســؤولي  الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق
  كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة طبرق، استاذ مساعد بقسم المحاسبة، عبدا لرازق جبريل محمد .د

Abdulrazigg@yahoo.com   

 

 :ممخص الدراسة 
 في الذىبية (R4)الــ الخضراء، وىي دور  القاعدة الحركة أحد مداخل معرفة دور من خمل الدراسة هتنبع أىمية ىذ

:  جانبين اساسين، ىماىذه الدراسة ؛ لذلك استيدف ليبيا في المخمفات تدوير تجاىل إعادة عن الناجمة الخسائر حجم تقميل
. النفايات كمدخل إلدارة الذىبية (R4)الــ القاعدة تطرق فيو الباحث إلى التعريف بمفيوم  و:لمبحثالجانب النظري 

 (13) ُمفرداتياعدد والتي بمغ فييا  طبرق  النظافة لخدمات العامة الشركة مسؤولي نفذ عمى و : لمبحث الميدانيالجانب
 (بوصفيا متغيرًا مستقمً ) الذىبية (R4)الــ القاعدةاس وجية نظرىم  في دور ـبيدف قي من خمل استمارة االستبيان، مفردة
آراء ثبتت بتحميل أُ  قد و؛(اً  تابعاً  متغيرابوصفو) ليبيا في المخمفات تدوير تجاىل إعادة عن الناجمة الخسائر حجم تقميلفي 

سيكون ليا دورًا معنويًا في  الذىبية (R4)الــ  أن تطبيق القاعدةOne  Samples T- Test))استخدام اختبارعينة الدراسة ب
. ليبيا في المخمفات تدوير تجاىل إعادة عن الناجمة الخسائر حجم تقميل
 مدخل الذىبية، ألنو(R4)الــ الميبية القاعدة النظافة لخدمات العامة الشركات تبنيضرورة  : بما يميالبحثولي يو 
 .ولو انعكاسات االيجابية عمى االرباح الخضراء الحركة مداخل من ميم

الشركات العامة  المخمفات ، تدوير إعادة تجاىل عن تقميل الخسائر الناجمة، الذىبية(R4)الــ القاعدة :الكممات الدالة
. لخدمات النظافة الميبية
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 دمج تقنيات الطاوة الشمسية بالمباني التعميمية لترشيد في استهالك الطاوة وحماية البيئة 

 )مدينة سبها نموهجا)
وليد عبد السمم فريوان . أرياض رمضان الشواخ . م

ترىونة /عضو ىيئة تدريس بالمعيد العالي لمعموم والتقنية ليبيا - الخمس - جامعة المرقب 
riadelshuk@hotmail.com waledfree79@gmail.com  

 

Abstract: 

The incident in the evolution of contemporary architecture and what influenced the modern 

technology especially concerning environmental control systems including solar systems. The 

are part of the whole building with environment-related concepts ,and through the use of solar 

energy and the status of modern technology to exploit them and apply them to the building by 

integrating solar systems with the building, where it is through this integration and utilization 

of solar energy ( solar radiation)and convert it to electric energy, it can be done to rationalize 

the consumption of electric power with fossil source and reduce consumption as much as 

possible to run the building or dispensed with if possible, and thus access to sustainable 

development and exploitation of the resources made available from the surrounding 

environment. 

 

 :ممخص البحث
إن التطور الحادث في العمارة المعاصرة وما اثرتو التكنولوجيا الحديثة فييا وخصوصا بما يتعمق بأنظمة التحكم البيئي 

ومنيا المنظومات الشمسية فيي من ضمن المفاىيم المرتبطة بتكامل المبنى مع البيئة وذلك من خمل استخدام الطاقة 
الشمسية وما وصمة إليو التكنولوجيا الحديثة الستغمليا وتطبيقيا عمى المباني بدمج المنظومات الشمسية مع المبنى حيث  

 وتحويميا لطاقة كيربائية يمكن أن يتم ترشيد في  (اإلشعاع الشمسي ( إنو من خمل ىذا الدمج واستغمل الطاقة الشمسية
استيمك الطاقة الكيربائية ذات المصدر االحفوري وبتخفيض استيمكيا قدر االمكان لتشغيل المبنى او االستغناء عنيا إذا 

 .امكن وبتالي الوصول إلى تنمية مستدامة واستغمل الموارد المتاحة من البيئة المحيطة

 .حماية البيئة،  ترشيد استيمك الطاقة،المباني التعميمية، تقنيات الطاقة الشمسية: الكممات المفتاحية 
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 9001إدارة الجودة في مختبرات الخرسانة ومواد البناء وفق الموالفات العالمية أيزو 
 درنة/دراسة ميدانية لتقييم مختبرات الخرسانة ومواد البناء في المعهد العالي لممهن الشاممة 

 3أيمن عمي الحاسي.    ،  أ2ناصر عمر أشميمبو.   ،  أ1رافع عبدالسمم الصمبي. أ
 ليبيا/المعيد العالي لممين الشاممة ،الساحل الغربي،محمة المغار،درنة.1

 ليبيا/المعيد العالي لممين الشاممة ،شارع عبدالمنعم رياض،محمة الجبيمة،درنة. 2
 ليبيا/المعيد العالي لممين الشاممة ،شيحا الغربية،محمة المغار،درنة. 3

r.elsalabi@yahoo.com    naseromar88@yahoo.com    aimanoooo59@gmail.com  

 

 
  : صممخال

يزو معيار دولي معترف بو في شتى أنحاء العالم تم تطويره لمختبرات الفحص والمعايرة لكي األتعد المواصفات العالمية 
صدار نتائج دقيقة ومضمونة وتم اصدار المواصفة بواسطة المنشاة اتنفذ نظامًا لمجودة ييدف إلى تحسين قدرتيا عمى 

دارة الجودة في معمل اختبارات مواد البناء والخرسانة االدولية لمتوحيد القياسي، من ىنا عمل الباحثون عمى تقييم واقع 
بالمعيد العالي لممين الشاممة درنة لتحقيق نتائج الفحوصات وفق األيزو وذلك لتأمين أداء عالي من حيث الجودة والتشغيل 

. االقتصادي

جراءات المتبعة في المختبر بسبب افتقاره لمعديد من الظيرت نتائج المسح الميداني نقاط الضعف في نظم العمل وااوقد 
متطمبات المواصفة الدولية، وفي ضوء ما تم التوصل إليو واستنادًا إلى مبادئ نظم إدارة الجودة ومواصفة األيزو 

(ISO/IEC17025) الخاصة بالمختبرات تم وضع التوصيات التي يرى الباحثون انيا تقدم حمواًل لمشكمة البحث كخطوة في 
تطبيق نظام الجودة لتأمين أداء عالي من حيث الجودة والتشغيل االقتصادي وتقميص الفجوة الكمية من الشروط العامة 

 .لكفاءة اداء معمل االختبار والمعايرة طبقا لممواصفة

 .دارة الجودةا، ISO ،ISO 9001 ،IEC 17025 :الكممات الرئيسية
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  المعمومات في  ندسة العممياتةتكنولوجيمسا مة 

الهادي يحيى .  خميفة               أمحمد معاوية. دريسة                   ممحمد امينة .  أ        
  استاد محاضر                          استاد محاضر                    مساعد محاضر 

 (وسم التجارة االكترونية-جامعة طرابمس)   (وسم االدارة الهندسية–جامعة النجم الساطع )   (وسم التجارة االكترونية-جامعة طرابمس)

mohmmadmaw@yahoo.com
            

  lolyhamody@gmail.com
     

Yalhadi@yahoo.com 
 

  :ممخص
تعتبر إعادة اليندسة من أفضل األساليب اإلدارية في الفكر اإلداري المعاصر حيث تنبع أىميتيا من أنيا تعمل بصورة 
جذرية وقد يصل مستوى التحسين في التكمفة والوقت والجودة والخدمة إلى عشرة أضعاف مثيمة في بعض برامج التطوير 

األخرى، ذلك أنيا تتبنى إعادة التفكير األساسيفي العمميات والييكل التنظيمي وتكنولوجيا المعمومات ومحتوى الوظيفة وتدفق 
العمل وذلك لتحقيق تحسينات ممموسة في اإلنتاجية ، ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز فكرة ىندسة عمميات وكيف تتم ىذه 

العممية اخذا في االعتبار االساليب الحديثة في ىندسة العمميات لمشركات حتى تساعد ىذه الشركات عمى تحقيق اىدافيا 
ورفع من كفاتيا وتجنب االخطاء التى قد تحدث ،كما انيا تبين الدور الميم لى عممية ىندسة العمميات وما تقوم بو من 

تقديم حمول و معالجة واعادة ترتيب اعمال وعمميات االدارات واالقسام داخل الشركة من خمل إعادة التفكير األساسي ، 
عادة التصميم الجذري لمتنظيمات االدارية ، لتحقيق تحسينات جوىرية في معايير قياس األداء الحاسمة ، مثل  التكمفة ، : وا 

والجودة ، والسرعة اي بمعنى منيج لتحقيق تطوير جذري في أداء الشركات في وقت قصير نسبيًا، وتوصمت الدراسة الى 
العديد من االستنتاجات التي من شانيا ان تساعد عمي فيم دور تكنولوجيا المعموماتفي ىندسة العمميات االدارية عمى ارض 

. الواقع و ماىي االستفادة منيا

 . ىندسة العمميات ، اعادة اليندرة، تكنولوجيا المعمومات ، اعادة ىندسة العمميات:مفاتيح الكممات
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إدارة النفايات اإللكترونية في ليبيا واستخالص المعادن منها واستثمار ا 
 4 معتز عبد الهادي الفيتوري3 منعم المنفي2اللابر بالعيد1 محمد أبوبكر الساكر

 ؛  قسم اليندسة الميكانيكية 2جامعة النجم الساطع–  ؛ رئيس قسم الجودة 1جامعة النجم الساطع– قسم اليندسة الكيميائية 
 4المعيد العالي لمبناء والتشييد بنغازي– مدير الشؤون العممية  ؛ 3جامعة بنغازي– 

e.mohammed.alsaker@gmail.com 

  :الممخص
أصبح التخمص من النفايات اإللكترونية اليوم يشكل مشكمة تؤرق المنظمات و الدول والييئات والمجتمعات واألفراد ؛  

نظرًا لما تحتويو مـن سموم ومموثات بيئية خطرة عمى الحياة بشكل عام ، وفي ضوء ىذا الحجم اليائل من النفايات 
اإللكترونية وتعدد مصادرىا وما يمحق بتمك األجيزة وما تنتجو التقنيات في كل ساعة من مواد ، وتناسبو طرديًا مع كميات 

اإلنتاج واالستيمك ، كان عمينا لزامًا أن نفكر إليجاد حمول جذرية ليذه المشكمة ، لذلك قمنا بدراسة ميدانية في مدينة 
بنغازي ، عن كمية ىذه النفايات ، واستخمص المعادن الثمينة منيا ، واستثمارىا ، بطرق حديثة ومتطورة ، فكانت النتائج 

 100مشجعة جدًا ، ومربحة ، بتكاليف تشغيمية منخفضة ، إذا أنَّ الطن الواحد من اليواتف النقالة الميممة تحتوي عمى 
كيمو جرام من النحاس وثمثة كيموجرامات من الفضة ومعادن أخرى ، وسنستعرض في ىذا البحث أيضا ، كيفية فصل ىذه 

  . المعادن وتجميعيا
استثمار المعادن - إدارة النفايات اإللكترونية - المحافظة عمى البيئة  : الكممات الدالة

الشاممة الجودة في التعالم العالي  الجودة إدارة نظام متطمبات ومبررات تطبيق

جامعة سبيا – براك / كمية التربية ، عبدالقادر ابرا يم سالمة الربيعي. أ
Kadersalama1@gmail.com 
Abd.alrabai@sebhau.edu.ly 

  :الممخص
 مؤسسات التحديات التي تواجو من التطورات السريعة والتقدم المستمر في مختمف المجاالت ظيرت العديد ظل في

وفرضت عمييا االرتقاء بنظميا التعميمية وتحسن , بيا المنوط بالدور والقيام العالي، وتقف دون تحقيق أىدافيا التعميم
 األساليب بين من الشاممة الجودة إدارة وتعتبر الذي يشيد العالم اليوم مخرجاتيا وضبط وضمان جودة التعميم لمواكبة التطور

إلى أىم المتطمبات والمبررات ودوافع  لمتعرف لذا ييدف ىذا البحثو ,الجامعات لموجية تحديات معاصرة جمة أمام المتاحة
أىداف  ولتحقيق, ونشر ثقافة الجودة الشاممة في ىذه المؤسسات العالي التعميم مؤسسات في الشاممة الجودة تطبيق إدارة

وبالتالي , موضوع البحث في منيا لمستفادة المزمة المعمومات وتفسير بجمع التحميمي الوصفي المنيج اعتماد تم البحث
استخمص األحكام والتي تشير لمراجعة الحسابات حول االتجاىات الحالية ونحو األساليب المتاحة لمواجية التطورات 

الحديثة األمر الذي يجعل تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي ضرورة ممحة لما ليا من انعكاسات كبيرة 
. عمى البيئة الداخمية والخارجية ليذه المؤسسات

. (مخرجات–  مبررات – متطمبات –  العالي  التعميم– الجودة الشاممة ): الكممات المفتاحية
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Environmental Management of  Offshore Crude Oil and Natural Gas  

Exploration and Production Activities 

Ibrahim M. Abou El LeiL 

Faculty of Engineering, Petroleum Engineering Department 

Tobruk University 

ghafirksa@gmail.com  

 

Abstract : 

Oil and gas exploration and production has a potential for environmental impacts from 

emissions to water of chemicals and produced hydrocarbons, atmospheric emissions from 

energy consumption and generation of waste. Proper environmental management can reduce 

the extent of the environmental impacts, which are associated to both normal operation and 

accidents. 

The oil companies have traditionally provided the need for fossil fuels through the supply of 

oil and natural gas. Oil production is regarded a polluting industry and with its relatively large 

environmental footprint, it also produces large amounts of waste that is deposited to the sea, 

land and water. 

As the known natural resources are becoming exhausted, discoveries of new resources are 

required to fill the growing global need for energy. This is forcing The oil industry to 

constantly stretch existing reserves and develop new technology to get to the new oil and gas. 

This is seen through shallow wells drilled on land to deeper wells, the move from land to 

offshore, from shallow water to deep water, from normal pressures and temperatures to high 

temperatures and pressures; and lately into shale fracturing technologies. 

In order to supply the global market with oil and gas, the oil companies have to explore and 

discover new reserves. As known reserves are depleted, the new reserves get increasingly 

more challenging to produce. In this way the oil industry is constantly operating on the edge 

of available technology. 

In this paper the main focus is on the activities and processes involved in the exploration and 

production of oil and gas. Also, discussed the potential environmental impacts, environmental 

management in the oil and gas industry, management systems and management plans 

Key words: Environmental management, crude oil, natural gas, offshore exploration, 

production, environmental impacts, management systems,  management plans. 
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 تقييم أداء العمميات التدريبية كجزء من إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الميبية
 (دراسة ميدانية)

خالد الطيوش الورفمي . أ              محمد احمد السميني.        أ ايهاب بن عيسى محمد    . أ
        3،2،1 بنغازي-المعيد العالي لمين البناء والتشييد

ehabbenissa@gmail.com 
 

 :الدراسةممخص 
يعرف االستثمار في رأس المال البشري بأنو اإلنفاق عمى تطوير القدرات البشرية من معارف وميارات وسموكيات لإلنسان 

، حيث بيدف تمكينو من القيام باألعمال بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعمية بما يساىم في تحقيق التنمية المستدامة لممجتمع
 بيدف تقميل الفجوة بين األداء الفعمي ،المؤسسات في عالم األعمال اليوم بوضع خطط شاممة لمستثمار في مواردىا البشريةتقوم 

 ومن ثم االنطمق إلى ماىو أبعد من مجرد ميام وظيفية منجزة إلى ،لمفرد والمعايير المحددة التي يجب الوصول إلييا في الوظيفة
 .االبتكار والتطوير واإلبداع في األعمال

يعتبر التدريب كوسيمة استثمار من أىم أدوات تحقيق التنمية البشرية التي يجب توفير كل السبل إلنجاحيا وكذلك تطويرىا 
تيدف تقييم أداء العمميات التدريبية ىذه الدراسة  ضمن برامج إعادة اإلعمار في ليبيا، ومن ىذا المنطمق فإن لتحقيق أفضل النتائج

حديد أىم العوائق والتحديات التي تواجو االستثمار في المورد البشري وصناعة التدريب في في المؤسسات الميبية، وذلك من أجل ت
 .النتائجليبيا وتمنعو من تحقيق أفضل 

 ومن ثم سيتم صعوبات،سيتم استعراض عدد من الدراسات السابقة والتي تطرقت إلى سوق التدريب والتأىيل ومايواجيو من 
ليتم واقع التدريب في المؤسسات الميبية  تقريرية عن ة عبارثمثونوالتي ستحتوي عمى  (استبانة الدراسة)تصميم أداة الدراسة 

 .توزيعيا عمى المستيدفين من الدراسة من بعد ذلك تجميعيا والقيام بتحميل النتائج

 العمل بيا كجزء من أعمال إعادة البشري ليتمكما ستضع الدراسة عدد من التوصيات لتحسين طرق االستثمار في العنصر 
اإلعمار كون أن المورد البشري ىو من سيقوم بتنفيذ خطط ومشاريع إعادة اإلعمار لذا وجب االىتمام بخطط تنميتو وتطويره 

.  ليكون قادرًا عمى تحقيق المطموب منو في ىذه المرحمة القادمة والميمة من تاريخ ليبيا ومدينة بنغازي

  تقييم األداء–التدريب: الكممات المفتاحية 
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لممخاطر  (chek list)عمل التحميل النوعي باستخدام ملفوفة التقييم النوعي  لقائمة الفحص 
المحتممة  لمشاريع البناء والتشييد في ليبيا و ووضع اإلستراتيجيات الالزمة إلدارة المخاطر 

. درنو– محاضر مساعد بالمعيد العالي لممين الشاممة ، ماجد عبد الجميل محمد.أ
ليبيا - مدينة سوسو

majedsusa81@gmail.com 

 :ممخص 
 كثيرا ما تتغير الظروفيعالج البحث مسألة تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجو المشروع وترتيبيا حسب األىمية ف     

وحتى التسميم النيائي مما يجعميا تحتوي عمى الكثير من المخاطر أبتداًء من مرحمة بدء المشروع  عند طول مدة المشروع
 .لممشروع مما يؤدي إلى حالة من عدم الـتأكد وزيادة احتمالية وقوع الخطر مما يزيد من زمن المشروع أو التكمفة أو الجودة 
 لذا تم أتباع المنيج المكتبي والوصفي في توضيح الجانب النظري إلدارة المخاطر ثم بعد ذلك تم أتباع الجانب التطبيقي 

لممخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا المشروع عن طريق المقابمت الشخصية   Check Listإلعداد د قائمة الفحص
ومراجعة التجارب والبحوث السابقة في المخاطر التي يتعرض ليا المشاريع اإلنشائية ، وتم بعد ذلك ترتيب المخاطر حسب 

األىمية باستخدام مصفوفة التقييم النوعي وذلك حتى يستفيد منيا المالك والمقاول ، ويطمب في المستقبل تحديث قائمة 
 . الفحص واإلستراتيجيات المقترحة لزيادة الموثوقية 

          

 

 

دور التخطيط في ضمان نجاح االدارة اللناعية 
   ،محاضر مساعد، قسم ىندسة المواد والمعادن، جامعة النجم الساطععبد الرحمن حماد عبد الرحمن الزبير.أ

abdzubir1981@gmail.com 
: الممخص 

تناولت ىذه الورقو دور التخطيط في نجاح المشاريع الصناعية حيت سمطة الضوء عمى اىمية تطبيق التخطيط بشكل 
ولكن السؤال الذي . يضمن نجاح المشروع وىدفت الى التعريف بالدور الرئيسي لمتخطيط عمى فاعمية المشاريع الصناعية 

و المشكمو ىنا تقع في القصور , طرح نفسو عند الدراسة ىل لتطبيق التخطيط الدور الواضح في نجاح المشاريع الصناعية 
وقد تبنت ىذه الورقو المنيج االستداللي لموصول الى النتائج وقد دلت النتائج عمى الدور , لمفيم الصحيح لتطبيق التخطيط

حيت قسمت ىذه الورقو الى ثمث محاور تناول المحور االول التعريف ,الفعال لمتخطيط في نجاح المشاريع الصناعية 
. بالتخطيط بينما تناول المحور الثاني التعريف باإلدارة الصناعية  وأىدافيا واحتوى الثالث عمى النتائج 

 (التخطيط , التخطيط لممشروع , االدارة الصناعية ) :الكممات االستداللية
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Big data analytics and decision making in universities 

(Importance and challenges) 

Nadia Mohammed Senussi                                      Aisha Hamed Bobaker 

nmohd08@yahoo.com                                             elarafia@gmail.com 

University Of Benghazi-Education-Qmens Branch 

 :الممخص 
في عصر التكنولوجيا ،ازداد حجم البيانات بشكل كبير ، والطريقة التقميدية المستخدمة لتحميل البيانات قد ال تكون      

ىذه الكمية اليائمو من البيانات تفوق قدرة ادوات قواعد . خياًرا صالًحا وال يمكنيا التعامل مع الكميات اليائمة من البيانات
دارة تمك البيانات مرحمة ىامة من مراحل تطور  (Big Data)تمثل البيانات الضخمة. البيانات التقميدية في تخزين وتحميل وا 

نظم المعمومات وىي تعبر في مفيوميا البسيط عن كمية ىائمة من البيانات المعقدة التي يفوق حجميا قدرة البرمجيات 
تقوم معظم المنظمات اآلن بجمع وتخزين بيانات أكثر من أي وقت مضى ، . التقميدية عمى تخزينيا ومعالجتيا  واألدوات

تستخدم الجامعات البيانات الضخمة لتحسين معرفتيا ، وتعزيز روح المنافسة ، . وذلك ألن تطوير أعماليا يعتمد عمييا
عموة عمى ذلك ، يمكن استخدام البيانات الكبيرة في دعم اتخاذ القرارات باستخدام تحميل البيانات في . وتحسين التعميم

.  اإلدارة
شممت أيًضا مقاطع الفيديو والصور والمستندات والبيانات الغير المنظمة  داآلن لم تعد تشبو البيانات التقميدية، فق البيانات

. مثل محتوى وسائل التواصل االجتماعية مما قد يتسبب في صعوبة تحميميا كونيا قد تكون بيانات منظمة وغير منظمة
التعامل مع ىذه البيانات في مؤسسات التعميم العالي قد يكون لو بعض المزايا والتحديات لذلك ىدفت ىذه الدراسة الي 

كذلك دراسة اىمية تحميل البيانات الضخمة في التعميم . التعرف عمي مفيوم البيانات الضخمة وأىميتيا في اتخاذ القرارات
 .أىم التحديات التي تواجو الجامعات في تنفيذ البيانات الضخمة  العالي ، ومن ثم تحديد

Abstract 

    In the era of technology the volume of data is highly increased and the traditional way that 

used for data analytics may not be viable option and could not handle the huge amount of 

data. 

Most of the organizations now are collecting and storing more data other than ever before and 

that is because their business development depends on it. Universities are using big data to 

improve their knowledge, enhance competitiveness, and for amelioration in learning. 

Moreover, the big data can be used in supporting the decision making using data analytics in 

management. 

Data is no longer comparable to traditional data. It also includes videos, images, documents, 

and unstructured data such as social media content, which can be difficult to analyze since 

they may be structured and unstructured data. Dealing with this big data in institutions of 

higher education may have some advantages and challenges. This study aimed to identify the 

concept of large data and its importance in decision making. As well as study the importance 

of analyzing large data in higher education, and then identify the most important challenges 

facing universities in the implementation of big data. 

Key words: big data, decision making, Higher Education. 
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  إدارة الجودة الشاممة وتنمية أداء المؤسسة
 األكاديمية الميبية لمدراسات العميا– ماجستير إدارة ىندسية  ، يحيى محارب العرفي.أ

 البريقة- أستاذ متعاون بجامعة النجم الساطع – أخصائي أعمال مدنية بمشروع النير الصناعي 
GMRABREGA@YAHOO.COM 

 موضوع المداخمة 
 إدارة الجودة الشاممة لضمان جودة الخدمات الصحية في المستشفيات

 :ممخص
انتيجت معظم المستشفيات في الدول المتقدمة منيج إدارة الجودة الشاممة ، الذي يعد مدخم واسع في عمميات التنظيمية و 

التي تيدف إلى تحقيق التحسين المستمر لمجودة في كل العمميات الخاصة بالخدمات الصحية التي يقوم المستشفى 
في حين تعاني المؤسسات الصحية العمومية في ليبيا من مشاكل عمى المستويين التنظيمي و التمويمي ، أدت . بتقديميا

 .إلى ارتفاع تكمفة الخدمات الصحية المقدمة و في ذات الوقت عدم القدرة عمى ضمان خدمات صحية ذات جودة عالية 

و لكي يتم الوصول إلى جودة الخدمات الصحية كمنتج نيائي لممريض، البد من العمل عمى تخفيض الفوارق بين الخدمة 
 .الصحية المنجزة و الخدمة الصحية المرغوب فييا من قبل المريض، من أجل الوصول إلى رضاه

و ىذا لن يتحقق إال في ظل جياز إداري تحدوه الرغبة األكيدة عمى ضرورة االرتقاء بالمؤسسة الصحية إلى مستوى الجودة 
 .الشاممة

Abstract: 
Most hospitals have adopted in developed countries, total quality management approach, 
which is the input wide organization aimed at achieving continuous quality improvement in 
all operations of private health services by the hospital to provide. While public health 
institutions suffer from the problems in LIBYA at the organizational and funding, led to the 
high cost of health services and at the same time the inability to ensure health services of 
high quality. 
And so is access to quality health services as an end product of the patient, must work to 
reduce the disparities between the health service and health service completed the 
unwanted by the patient, in order to reach satisfaction. 
This will be achieved only under the administrative apparatus desiring firm on the need to 
improve the health institution to the level of overall quality. 
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مدى مسا مة نظم المعمومات في تحسين جودة الخدمات اللحية 
دراسة ميدانية بمستشفى زليتن التعميمي 

 .الجامعة األسمرية اإلسممية/ كمية االقتصاد والتجارة بزليتن، محاضر مساعد ،إيمان حسين محمد بن عروس.أ
farag@asmarya.edu.ly 

الجامعة األسمرية اإلسممية / كمية تقنية المعمومات بزليتن، محاضر مساعد،حنان عبدالسالم عمي سميم.أ
hanan.saleem1984@gmail.com 

 .مسمتة/ كمية التجارة واالقتصاد اإلسممي ، محاضر مساعد،نجاة مختار أحمد بن عمران.أ
frah251975@yahoo.com 

 

      :الممخص
التعرف عمى الدور الذي يمعبو نظام المعمومات في تحسين جودة الخدمات الصحية    ىدفت  ىذه الدراسة إلى 

بمستشفى زليتن التعميمي بميبيا، وتقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساىم في تحسين جودة  ىذه الخدمات، 
والتعرف عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجو نظم المعمومات والتي يمكن أن تؤثر عمى الجيود المبذولة لتحسين 

جودة الخدمات التي يقدميا المستشفى، واعتمدت الباحثات عمى المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدام استمارة 
طبيبًا، ووزعت عمى عينة  (200)استبيان صممت كأداة لجمع بيانات الدراسة، وكان مجتمع الدراسة يبمغ

مفردة، اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم تحميل بيانات الدراسة واختبار فرضياتيا باستخدام (73)حجميا
 :، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي(SPSS)البرنامج اإلحصائي 

لنظام المعمومات أثر إيجابي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، فالتطور والحداثة في نظام - 1
 .المعمومات المتبع داخل المستشفى سيرفع بنسبة عالية من جودة الخدمات الصحية المقدمة

ىناك عمقة طردية قوية بين نوعية المعمومات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، فعندما تتصف المعمومات - 2
المتحصل عمييا من نظام المعمومات المستخدم بالمستشفى بالدقة والموثوقية سوف يزيد بشكل كبير من جودة الخدمات 

 .الصحية المقدمة بالمستشفى

 .توجد عمقة طردية قوية بين خدمة نظام المعمومات المستخدم بالمستشفى وجودة الخدمة الصحية المقدمة - 3

ألداء المستخدمين لنظام المعمومات بالمستشفى دور إيجابي قوي في تحسين الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى - 4
، فكمما تميز أداء المستخدمين لنظام المعمومات بالمستشفى بالحرفية و التخصصية كمما ارتفع مستوى الخدمات 

توصي الباحثات إدارة المستشفى بالعمل عمى توفير : الصحية المقدمة بالمستشفى، وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات
نظام معمومات حديث بالمستشفى وتطويره من وقت ألخر، وعمى إدارة المستشفى تدريب الموظفين والكادر الطبي 

والطبي المساعد بالمستشفى عمى استخدام نظام المعمومات، مما يساعد في التأثير الفعال في الخدمة الصحية المقدمة 
توصي بالمستشفى، وتوفير الدورات التأىيمية وورش العمل التي َتْكُفل االستخدام األمثل لنظام المعمومات، وكما 

الباحثات بضرورة إعداد وتصميم نظم معمومات ممئمة لمخدمات الصحية لمتسريع في تقديميا بأفضل جودة و إنشاء 
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عمى قاعدة بيانات في جميع األقسام وربطيا بشبكة داخمية، وذلك لتساعد في سرعة انسياب المعمومات، وأيضًا 
المعنيين بتطوير الجودة في قطاع الخدمات الصحية بميبيا مواصمة البحث واالىتمام في مجال إدارة الجودة بما يتمئم 

مع التطورات العممية والتقنية في تقديم أفضل الخدمات الصحية وذلك باالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات 
 .واالتصاالت

 

 

البريقة - دور سياسات العمل في أداء العاممين بجامعة النجم الساطع
 البريقة-  جامعة النجم الساطع ، محاضر مساعد بكمية اإلدارة،محمد محمود الشيخي. أ

alzway418@gmail.com  
  :ممخص الدراسة

البريقة ، – تناولت الدراسة المتواضعة واحدة من المؤسسات الخدمية عمى الساحة الميبية وىى جامعة النجم الساطع       
فبالنظر إلى حداثة عيدىا فى تقديم الخدمات التعميمية لطالبي العمم من الجنسين نجد أن ىناك صدى ليذه الجامعة فى 

الوسط العممى و الثقافى والتربوي الميبي ، وتحاول ىذه الجامعة أن تشق طريقيا كما يرى المراقبون لتدخل فى ركاب أخواتيا 
. من الجامعات الميبية األخرى 

     ولمعرفة مدى ما قامت بو إدارة ىذه الجامعة من سياسات عمل مختمفة من شأنيا ان تؤدى إلى حصــول طفرة فى أداء 
العاممين فييا نحـــو األفضل قمنا بدراســــة عينة من العاممين فييا بمغت 

 موظف وموظفة حسب إحصائية من إدارة )510)موظف وموظفة المنيج الوصفي التحميمي من مجتمع دراسة يبمغ  (82 )
 .  2018الشؤون اإلدارية بالجامعة لسنة 

      وأشارت  نتائج الدراسة إلى وجود عمقة طردية بين سياسات العمل المتبعة فى جامعة النجم الساطع وبين أداء 
العاممين فييا ، وذلك من خمل التقصي عن اإلجراءات والعمقات المتبعة بين مختمف اإلدارات واألقسام العممية واإلدارية 
.   بالجامعة ، وما يترتب عمى تطبيق ىذه السياسات من نتائج نجدىا فى شكل مخرجات عمل من جانب العاممين بالجامعة 

. سياسات العمل ، أداء العاممين ، تقييم األداء: الكممات المفتاحية 
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ليبيا في تقييم واوع ادارة المخاطر في مؤسسات االتلاالت وتقنية المعمومات 
جامعة المرقب – كمية ىندسة القربولمي  –محمد أحميدة العالم. د.أ
 المعيد العالي لتقنيات اليندسية زليتن –محمد حسين عمر اشميمه.أ

 المعيد العالي لتقنيات اليندسية زليتن –ونيس ابرا يم شابيش.أ
المعيد العالي لتقنيات اليندسية زليتن  –منلور عمر شابيش.أ

Shabesh1977@gmail.com  ،wanissh@yahoo.com ، m_eshamela@yahoo.com 
  

  :الممخص
تميز قطاع االتصاالت بمنافسة قوية ومتطمبات بنية تحتية واسعة وأوقات قصيرة جًدا لتحديد التيديدات وتقييم   

تبحث المؤسسات في قطاع االتصاالت باستمرار عن . المخاطر المرتبطة بيا والحد منيا لتقميل وقت توقف عن العمل
من خمل ىذه الدراسة تم البحث في مدى تبني  .طرق وحمول لتبسيط عممياتيا كوسيمة لمحد من المخاطر التنظيمية

مؤسسات قطاع االتصاالت في ليبيا مفيوم ادارة المخاطر في اعماليا الحالية وخططيا المستقبمة  وما مدى  اىتمام االدارة 
العميا بيذا المفيوم من خمل ادخالو في عمميات التخطيط  المستقبمية ودراسة مدى اىتمام الشخصي من الكادر اإلداري 

 .ليذه المؤسسات بمفيوم إدارة المخاطر

خمصت الدراسة الي ان تبني مفيوم إدارة المخاطر في مؤسسات قطاع االتصاالت في ليبيا غير موجود وان وجد  و  
اىتمام شخصي بدون تبي رسمي ليذا المفيوم في حدود ضيقة وكذلك خمصت الدراسة الي ان االطمع العام في ىذه 

المؤسسات غير موجود 

 . ليبيا– اتصاالت –مؤسسات – مخاطر –ادارة  : الكممات الدالة

بنغازي  بجامعة لمعاممين الوظيفي األداء في المؤثرة العوامل
  مراجع معتوقعبدالسالم,  خميفة البركاويابتسام, العقوري أمييدي نجوي ,عثمان محمد فرج مروة 

 المعمومات نظم قسم ,المعمومات تقنية كمية ,بنغازي جامعة
basma.elberkawi@uob.edu.ly 

 :ممخص الدراسة
 تحقيق المستوى المطموب والُمرضي من أجلتيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىم العوامل المؤثرة عمى الموظفين 

 تتم.  الماديالعامل الى باإلضافة االجتماعية والنفسية والحالة التدريب عوامل عمى الدراسة تتركز.  الوظيفياألداءمن 
 يتكون مجتمع . الستفادة منيا في بناء أداة الدراسةل بالمشكمة قيد البحث العمقة السابقة ذات التجارب بعض وتحميل دراسة

, المنيج الوصفي التحميميحيث اسُتخدم .  جميع المستويات اإلدارية المختمفةب بنغازي جامعةوظفي مىذه الدراسة من 
 بعضخمصت الدراسة الى  . وموظفةموظف  (112)عينة الدراسية من ال تكونت. واالستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة

. اليامة والتوصياتمرضية النتائج ال

 جامعة بنغازي, الموظفين,  االداء الوظيفي:الكممات المفتاحية
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 الدور المرتقب لحاضنات األعمال الجامعية في دعم األفكار الريادية
 من وجهة نظر أعضاء  يئة التدريس بجامعة سرت

 ، أستاذ إدارة األعمال المشارك، جامعة سرتالطيب محمد القبي. د
 ، محاضر بقسم التمويل والمصارف، جامعة سرتمحمد واسم سويكر. أ

e.elgobbi@gmail.com 
 :الممخص

تمعب حاضنات األعمال دورًا كبيرًا في إنجاح المشروعات الريادية، فم تكاد جامعة أو دولة حول العالم تخمو من وجود 
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان دور حاضنات األعمال الجامعية المرتقب في دعم االفكار الريادية في . حاضنات االعمال

 مفردة من 48مدينة سرت، حيث استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي من خمل إستمارة استبيان وزعت عمى عدد 
 tحيث تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار . أعضاء ىيئة التدريس العاممين بالكميات التطبيقية

 لعينة ومعامل ارتباط بيرسون لكشف وجود العمقة بين  إنشاء حاضنة أعمال جامعية والرغبة لمتحول إلى ريادة األعمال 
وتوصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزىا توقع  اقتصار دور حاضنة األعمال . والعمل الخاص في مدينة سرت

الجامعية في مدينة سرت عمى تقديم  خدمات الدعم الفني واالستشاري من خمل أعضاء ىيئة التدريس والفنيين بالجامعة، 
وعدم توقع حصول الرياديين عمى تمويل من مصادر التمويل المختمفة المتمثمة في القطاع العام والخاص والمصارف، كما 

توصمت ىذه الدراسة إلى إن التمويل وتشجيع المجتمع لمرياديين من أىم العوامل التي تساعد عمى نجاح األفكار الريادية في 
وأوصت ىذه الدراسة بضرورة العمل عمى نشر ثقافة ريادة األعمال بين شرائح المجتمع المختمفة والتوعية . مدينة سرت

  . بأىمية التحول لمعمل الخاص
 . ريادة األعمال، الحاضنات، التمويل، الجامعات، الدعم الفني:الكممات المفتاحية

Abstract: 

Business incubators play a major role in the success of innovative projects. Almost no university or 

state around the world has abandoned the existence of business incubators. This study aimed at 

showing the role of prospective university incubators in supporting the entrepreneurship in Sirte. The 

study used the descriptive method through a questionnaire distributed to 48 faculty members 

working in applied colleges. Where the mean, standard deviation, t-sample and Pearson correlation 

coefficient were used to reveal the relationship between the establishment of a university incubator 

and the desire to shift to entrepreneurship and private employment in Sirte 

                                                    

     The study reached several results, the most important of which was expect limiting the role of the 

university incubator in the city of Sirte to providing technical and advisory support services through 

faculty members and technicians at the university, and not to expect the entrepreneurs to receive 

funding from various sources of funding represented in the public and private sectors and banks. 

Financing and encouraging the community to entrepreneurs is one of the most important factors 

that will help the success of pioneering ideas in Sirte. The study recommended the need to promote 

the culture of entrepreneurship among different segments of society and to raise awareness about 

the importance of transformation to private work.                                                                                 
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أثر العدالة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي لدى العاممين 
 بملرف الوحدة فرع سرت 

قسم إدارة األعمال ،كمية االقتصاد ،جامعة سرت، ليبيا ، زينب عمر سالم. د
Zainebomer43@gmail.com 

 :الممخص 
عمى الرضاالوظيفي  (عدالة التوزيعات-عدالة التعاممت)تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير  أبعاد العدالة التنظيمية 

لدى الموظفين العاممين بمصرف الوحدة فرع سرت، لقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي في دراستيما،واعتمدت  
الدراسة عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كما استخدم الباحثان أسموب الحصر الشامل لجمع بياناتيا بذلك شممت الدراسة 

موظف، وزعت  االستبانة عمى العاممين بطريقة اليد استرد  ( 48)كل العاممين بمصرف الوحدة فرع سرت والبالغ عددىم 
وقد أظيرت الدراسة العديد من النتائج ،منيا وجود مستوى ممارسة  . استبانة خضعت جميعيا لمتحميل اإلحصائي (37)منيا

، كما ان درجة الممارسة (3.23)لبعد عدالة التوزيع أكبر من مستوى ممارسة  لبعد عدالة التعاممت وبمتوسط حسابي
 (. 3.40)لمرضا الوظيفي لدي العاممين بالمصرف جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي وقدره

الرضا الوظيفي لمعاممين وكما أشارت النتائج إلى وجود عمقة طردية معنوية بين أبعاد العدالة التنظيمية مجتمعة 
،وتأثير متوسط لبعد عدالة (%72)وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير لبعد عدالة التوزيع عمى الرضاالوظيفي بنسبة .

التعاممت، وأوصت الدراسة بضرورة تبني المدراء  لسياسات إدارية وذلك لتعزيز مستوى ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية  
بالمصرف ،والعمل عمى رفع مستوى الرضا الوظيفي لمعاممين بالمصرف  من خمل عقد دورات تدريبية لممدراء لتوعيتيم 

بضرورة إرساء أبعاد العدالة التنظيمية وتنمية ميارات التعامل لدييم كما أكدت  الدراسة عمى أىمية  إعادة النظر في ىيكل 
المكافآت والمزايا بالمصرف بحيث يتم مراعاة تناسبيا مع جيود العاممين وظروفيم المعيشية لضمان اشباع حاجاتيم 

. وبالتالي تحقيق مستويات اعمى لمرضا الوظيفي لدييم 

 .العدالة التنظيمية ،عدالة التعاممت ،عدالة التوزيع ،الرضا الوظيفي :  الكممات المفتاحية
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Impact of Organizational Justice  On Job Satisfaction of 

Employees in Wahda Bank in Sirte 

Dr.Zaneb O. Salem 

Management Department, Economy/Sirte University 
Zainebomer43@gmail.com 

 

Abstract : 

The study aims at finding out the impact of organizational justice (interactional justice- 

distributive justice) on job satisfaction among employees in Wahda Bank in Sirte. The 

researchers relied on the analytical descriptive approach using the questionnaire as a tool for 

data collection . 

the questionnaire wasdistributed to all employeestotaled (48). (37) of which were returned 

and all of them were chosen for the statistical  analysis. The study showed many results 

,including that there was a higher degree of exercise of distributive justice 

thaninteractionaljustice  with an average of  about(3.23),also the level of job satisfaction was 

high.  

The results also indicate that there was a significant correlation between organizational 

justice  and job satisfaction.The results  of the study indicated  that there was an impact of 

interactional justice onjob satisfaction by (67%), and high impact of thedistributive justice by 

(72%).  

The main recommendations  of the study was the need to adopt some 

managementprocedures to strengthen organizational justice to impact on employees' 

behaviorpositively . Another essentialrecommendations was to raise the level ofjob 

satisfaction of employees through the development of training programs for the improvement 

of  managers skills, and the way  how theyact with employees at work place . 

Keywords: Organizational Justice , Interactional Justice, Distributive Justice  ,Job 

Satisfaction. 
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ما مدى تأثير استخدام اساليب وأدوات ادارة الجودة في وضع خطة تشغيمية  
وتنفيه ا ووياسها بشركة  اتف ليبيا بنغازي 

ماجستير ادارة ىندسية -  عبداهلل عبدالرازق اكويدير.أ
مكتب خدمات اتصاالت السموي - منطقة اتصاالت بنغازي - شركة ىاتف ليبيا 

A.AKWEDIR@HLC.LY 

  :الممخص
ىذه الورقة تقدم تطبيق بعض المفاىيم واستخدام بعض االساليب والنماذج المستخدمة في ادارة الجودة الشاممة 
لمنيوض بمؤسسات الدولة ووضع البنية التحتية لبناء مؤسسات تعمل وفق المعايير الدولية ولتضييق حجم الفجوة بين 

تم استخدام اداة  العصف الذىني  لتوليد االفكار وفق والخطط االستراتيجية والخطط السنوية وكيفية متابعتيما وقياسيما 
عادة صياغتيا بطريقة SOWTنموذج   ىدف واختيار ىدف البحث من 17تم وضع الخطة والتي تتكون من  وSMARTوا 

 . لجباية ديون مستحقة لمشركةADSL  استغمل الخطوط المستفيدة من خدمة الـ SWOTاالىداف لفرص المتاحة 
تأثر المشتركين بفصل الخدمة والحضور لسداد الديون  : الفرضية

  .تم تحديد مجتمع الدراسة الخطوط العاممة بمقسم السمماني إلجراء التجربة وتنفيذىا قبل تعميميا عمى باقي مقسمات الشركة
مكانية التغيير تم  تم استخدام المنيج التجريبي والذى يتيح امكانية اقامت التجارب عمى مجموعات وفئات من الخطوط وا 

  . فئات عمى حسب قيمة الديون5تجميع البيانات وتصنيفيا إلى 
  .تم اجراء التغيير عمى المجموعة التجريبية ومتابعة التغييرات ومتابعتيا مع المجموعة الضابطة

 عمى الزبون إلجباره عمى سداد  ADSLتوصل فريق العمل إلى ضرورة إلى فصل الخطوط من قائم التوزيع لفصل خدمة 
  .الديون

تم وضع خطة لتنفيذ العمل وتصميم العمميات واالجراءات اليومية والشيرية لمعام السابق ووضع خطة  ليا اىداف محددة 
  .وقابمة لمتطبيق ويمكن قياسيا وليا بداية ونياية

 . 31/1/2017 دينار بنياية 320000 خط بقيمة 1900جباية ديون عدد 
  . لموصول الى اليدف الرئيسي ولقياس مستوى االداءTargetsتم وضع المؤشرات و 

: النتائج
 عدم الوصول إلى القيمة المرصودة لتحقيق اليدف  – 1
 أزمنة لمقياس  3تحميل االسباب ومحاولة معالجتيا من خمل اجراء  – 2
 Targetتعديل واضافة بعض االجراءات لتقميل نسبة الحيود عن الـ  – 3
تحميل وفحص البيانات تبين أن ىناك أخطاء بشرية في تجميع البيانات   – 4
الوسائل واإلجراءات جيدة و فريق العمل نفذ الخطة باقتدار   – 5
: التوليات
االىتمام بتحميل البيانات واعادة فحصيا فبل وضع الخطة   – 1
أمكانية تطبيق االساليب واالدوات والمفاىيم العممية بمؤسسات الدولة   – 2
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تطوير الخدمات لممنافسة بالسوق   - 3
مساىمة موظفي الشركة في وضع الخطط االستراتيجية والتشغيمية   – 4

 

  نـــــدسة القيــــمة وأ مية تطبيقها في مشاريع التشييد في ليبيا
 شعـــبة ادارة التشــــييد- ماجـــستير ادارة المشاريع الينــدسية ســــبنا المرضي ابرا ـــيم حبيب اهلل ، . م

 القسم المدنـــي- كميــة اليندسة - جامعة بنغازي 
sarasara201311@yahoo.com  

  :ص البحثـــممخ

كثيرًا و. بمجاالتيا المختمفة مقياسا لنمو النيضة العمرانية وتطور المجتمع المدني  في ليبياديتعتبر مشاريع التشي 
الجودة وقد  عمى كمفة الكمية وتؤثرتمشاريع مشاكل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة مسبقًا قد تزيد من الال  ىذهما تواجوً 

 بوضع برامج احتياجات ومتطمبات بواسطة  ىذه المشاريعيتم تطويرو. تعوق تقدم المشروع إذا كان ىنالك عجز في الموازنة
ىندسة القيمة من أىم  وحيث إن منيج .الجودة والنوعية وتحسين القيمةقمما نجد برامج لمراقبة  ولكن ميندسين واستشاريين

بعض الدول العربية منذ ما  ىذه البرامج والتي تم تطبيقيا اآلن في الكثير من البمد المتقدمة تقنيا وتطبق حاليا في وأحدث
  المشاكلىذه ايجاد سبيل لحمول ى االداء يمكن ان تساعد علىمنيجية ىندسية القيمة القائمة علو .العشرين سنة عمى ديزي

 .مبتكرة البدائل العبر كمية من عمل ونطاق , عن طريق توفير توازن مدروس في التكمفة والجدول الزمنى 

تتناول ىذه الورقة البحث عن مفيوم ومنيجية ونشأة عمم ىندسة القيمة وأىمية تطبيقيا في مشاريع التشييد في ليبيا عبر 
استعراض ما كتبو خبراء ومدربين ىندسة القيمة في الوطن العربي ودول العالم ومعرفة اسموب عمميا وتوقيت تطبيقيا 
وأثارىا االيجابية ومتطمبات نجاحيا وفوائد استخداماتيا والمعوقات التي تواجييا ومقارنتيا باألساليب التقميدية من خمل 

 .وكذلك يوضح موقف عقد االشغال العامة في ليبيا منيا, تجاربيم وخبراتيم عند تطبيقيا في مشاريع التشييد 

دراسة البحث أن ىندسة القيمة تعد من أحد أىم وأحدث اآلليات الفعالة لتقويم وتقييم مشاريع التشييد بنـاًء عمى نستخمص 
وأن تبني تأصيل تطبيق منيجية دراسات القيمية في قطاع صناعة مشاريع التشييد في ليبيا كآلية مقنعة , في جميع مراحميا 

سيكون أسموب فعال لمرتقاء النوعي بالمشاريع محل الدراسة , وواضحة لكيفية تقدير تكاليف وتحسين جودة المشاريع 
شرافا وتشغيم وصيانة عمى مدى عمر تمك المشاريع لما لو من اإليجابيات ويساىم في معالجة أسباب  تصميما وتنفيذا وا 

  .  وتوظيف الموارد التوظيف األمثل, تعثرىا 

كما أوصى البحث باتخاذ عدد من اإلجراءات بيدف االستفادة من تطبيق ىندسة القيمة بمشاريع التشييد إضافة الى 
 . المقترحات التي تعزز نجاح ىذا التطبيق
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االدارة البيئية وعالوتها بالتنمية المستدامة وأ ميتها في مرحمة االعمارمابعد الحرب 
 بكالوريوس ىندسة معمارية  ، سهيمة المرضي ابرا يم االميـر

 ليبيا - بنغازي مــــركز البحوث والدراسات التباوية 
suhilaelmardi@gmail.com  

 :ممخص البحث

 يركز المعنيون حاليًا و في أغمب البيئي والمحيط اإلنسان حياة عمى بالحفاظ مباشرة البيئة االدارة موضوع يرتبط 
البمدان تركيزًا واضحًا عمى المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خمل الدور الميم الذي تؤديو نظم اإلدارة البيئية ، لما تسيم 

و بناء عمي ىذا سمطنا الضوء في ىذا البحث عمى ماىية . بو سواء في الحفاظ عمى البيئة أم في دعم التنمية المستدامة
لكونيا تشكل الدعامة األساسية ألي نشاط  اإلدارة البيئية من خمل العمقة الكائنة بين عناصر اإلدارة و نظم اإلدارة البيئية

تمبي احتياجات التنمية . و الموارد الطبيعية و ترشيد استيمكيا· بشري اقتصادي من خمل الحفاظ عمى المواد الخام 
المتوازنة من خمل المواءمة بين االحتياجات االقتصادية و االجتماعية و قدرة النظام البيئي بعناصره األساسية عمى 

، لما تؤديو نظم اإلدارة البيئية من دور في التنمية  مفيوم التنمية المستدامة من خمل أبعادىا و عناصرىااالستمرار 
 من تحقق ISO 14001 القياسية وفق المواصفة البيئية لإلدارة نظام إطار في بانخراطيا إال ىذا يكون  وال، المستدامة

 إستمراريتيا تضمن وبذلك تنافسية إلنتاجيا وتحقق ، وبيئيا اقتصاديا المستدام أدائيا من تحسن وبذلك ، مختمفة عوائد خملو
 فضًم عن اآلثار البيئية السالبة لمنمو االقتصادي المتسارع من خمل تعرف أبعاد التنمية المستدامة عمى .وديمومتيا

ما ، لوضع رؤية مستقبمية متكاممة لمعمقة بين نظم اإلدارة البيئية و التنمية المستدامة في ليبيا  المستويين الدولي و المحمي
  .بعد الحرب

نظم اإلدارة البيئية ودور ا في التنمية المستدامة 
ليبيا , بنغازي, كمية تقنيات اليندسة النفطية, بكالوريوس ىندسة نفطية،  حسن فتحي حسن الحداد.م

hassanelhadad31@gmall.com 
 : الممخص

منذ النيضة ,      نتيجة التطورات والتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي أدت  إلي زيادة مظاىر التموث البيئي
وكان إرساء وتعزيز منظومة لإلدارة البيئية من . ازداد الوعي العالمي بضرورة حماية البيئة, 18الصناعية في القرن ال

دارة المؤسسة في ضل السعي لمحصول عمي شيادة دولية  المدركات أو االلتزامات اليامة في استغمل الموارد وا 
ISO14000)) تعتبر اإلدارة البيئية وتحسين األداء البيئي لممؤسسة أو , واألعظم من ذلك, بالنسبة لممؤسسات االقتصادية

. التنظيم من األدوات الميمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم

    كما يركز المعنيون حاليا وفي أغمب البمدان تركيزا واضحا عمي المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خمل الدور الميم 
,  لما تسيم بو سواء في الحفاظ عمي البيئة أم في دعم التنمية المستدامة, الذي تؤديو نظم اإلدارة البيئية

وبناء عميو سنسمط الضوء في ىذا البحث عمي اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة والرؤية المستقبمية لمجال البيئة      
. والتنمية
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 باستخدام ُنظم خزانات التحميل اللرف اللحي اإلدارة البيئية لمعالجة مياذ
  في التجمعات السكنية اللغيرة 

 ، كمية اليندسة، قسم اليندسة الكيميائية، جامعة طبرق الهنشير أسماء عبد اهلل. م
as0o0o0om1941993@gmail.com  

 : ممخص البحث
 لمتجمعات السكانية الصغيرة والريفية، بيدف ايجاد حمول  الصرف الصحي معالجة مياه أجريت ىذه الدراسة عمى

مكانية االستفادة إمدى و لمعالجة مياه الصرف الصحي في ىذه المناطق، وتحديد أفضل الطرق لمتخمص منيا بشكٍل آمٍن،
وتدويرىا، وذلك خمل فترة زمنية استغرقت ستة أشير باستخدام خزان التحميل اليوائي ذات المرشح الحجري، حيث  امنو

جرى تصميم الخزان وفق المواصفات اليندسية التي تخضع لمعدالت التدفق اليومية والتي تعتمد في األساس عمى التعداد 
السكاني لمتجمع، حيث ال يمكن في مثل ىذه الحاالت استخدام محطات المعالجة نظرًا لتكاليف إنشائيا وقمة التعداد السكاني 

 األكسجين  مثل في المياه الداخمة والخارجة من الخزان الكيميائية تعيين المعاممتأشارت نتائج لقد. وتدني معدل التدفق
، األمونيا (COD)األكسجين الكيميائي المطموب ،  (TSS)، والمواد الصمبة المعمقة الكمية(BOD5) الحيوي المطموب

(NH4) الفوسفور ،(PO4-P) والنيترات (NO3)المعايير  ب مقارنة المعالجة مرحمةىذه العوامل خمل بعض كفاءة اإلزالة ل و
 لمعايير المياه المعالجة بخزانات EPA (2002)من حيث تدوير المياه،  EPA (2006)العالمية حسب وكالة حماية البيئة 

، وتمشييا مع بعض EPA (2006)وكالة حماية البيئة لانخفاض قيم ىذه المعاممت عن القيم المنصوص عمييا ب التحميل،
، pH، الرقم الييدروجيني ToCدرجة الحرارة وىي أما بالنسبة لمعوامل الفيزيائية  .EPA (2002)القيم المنصوص عمييا لـ 

  .قد أظيرت تباينًا خمل مرحمة الدراسة وتمشييا بشكل عام مع قيم الدراسات السابقة فECوالتوصيمية الكيربائية 

An approach to use BEM and proxy cache to enhance the performance of  
network applications over the Libyan disrupted network 

Hisham Mohammed Shneba 
Lecturer at the faculty of economics and political science in E-commerce Dept at Tripoli 

university 
hisham_83@yahoo.com 

  

Abstract : 
       Network based application drives almost all processes in today's organization, that is why it 

becomes essential to organization to have a reliable network infrastructure. Reliability is concerned 

with the ability of a network to carry out a desired operation such as "communication" at any time. 

There are a lot of research and technology that provide  the means of making a reliable network 

Design. In this research we will conduct a comprehensive study  on the newest available techniques to 

improve the performance of any existed disrupted network and we are taking the Libyan network 

infrastructure as an example. we look specifically at the three techniques ( delay-tolerance-network , 

proxy cache , available bandwidth measurement). Finally we introduce a network architecture using 

the three techniques that we studied to improve the WAN connections performance of the Libyan 

network. 
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نظم إدارة الجودة ودور ا في تحسين أداء المؤسسات الهندسية 
( EFQMدراسة ميدانية باستخدام النموهج األوربي لمتميز المؤسسي)

 ماجستير ىندسة مدنية ،ايهاب بن عيسى محمد. أ
 ماجستير إدارة ىندسية ،محمد احمد السميني. أ
  ماجستير إدارة ىندسية،عالء احميدي الكاسح. أ

بنغازي -المعيد العالي لمين البناء والتشييد
ehabbenissa@gmail.com 

 :الدراسةممخص 
تتمثل مشكمة الدراسة في أن أغمب المؤسسات اليندسية تفتقر إلى امتمك مؤشرات التميز المؤسسي بحسب المحددات 

 ولكن ليس ىناك أية قياسات حقيقية لمدى الفجوة المؤسسية،المذكورة في المواصفات العالمية لمتميز المؤسسي ونظم الجودة 
 لذا فإن ىذه الدراسة تسعى لوضع آلية مناسبة تتماشى مع اليندسية،ما بين متطمبات التميز المؤسسي وواقع المؤسسات 

ىذه المؤسسات لتحقيق اإلصمح المؤسسي باالستناد عمى التجارب االقميمية في صناعة التميز المؤسسي من خمل 
. المواصفات والجوائز التنافسية

لذا تم تصميم أداة البحث لتتضمن عددًا من العبارات بيدف الوصول إلى قياس حقيقي لمدى وجود محددات األداء 
المتميز في عدد من المؤسسات الميبية اليندسية ووضع تصور لممواصفة الميبية األولى لمجودة المؤسسية بالمواءمة مع 

. المعايير الموصوفة في بعض الجوائز العالمية واإلقميمية لتكون أداة لتحقيق اإلصمح المؤسسي

كما سيتم تحديد أىمية محددات التميز بحسب آراء المشاركين المتخصصين في تطوير األعمال وقياديي المؤسسات 
جراءات اليندسية،  ثم تتضمن الدراسة ترتيب األولويات لمتطوير المؤسسي باالستناد إلى العناصر المفقودة في ىياكل وا 

وطرق عمل المؤسسات التي تم دراستيا كعينة تمثل المؤسسات اليندسية في مدينة بنغازي مع وضع عدد من الممارسات 
الجيدة التي تم تطبيقيا في المؤسسات اليندسية المتميزة عربيًا واقميميًا والتي من شأنيا تحقق التطوير المنشود والممئم 

. لممرحمة القادمة

كما ستضع الدراسة توصياتيا بخصوص تصميم نموذج وطني لمتميز المؤسسي يحاكي النماذج العالمية وممئم لموضع 
 المؤسسي ليتم إطمقيا مع انطمق والتميز اإلصمح مفاىيمالراىن وبيئة األعمال الميبية وكذلك ايجاد اآلليات المناسبة لبذر 

مشاريع إعادة اإلعمار العمراني مع التأكيد عمى خمق القيادات الفعالة داخل المؤسسات الميبية لتنبني ىذه األفكار الساعية 
 .لتحقيق الرفاىية المجتمعية من خمل خدمات متميزة في بيئة تنافسية نزيية

 الجودة–  التميز المؤسسي -تقييم األداء : الكممات المفتاحية 
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THE REASONS BEHIND DELAYS IN CONSTRUCTION PROJECTS AND 

THE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT FOR REDUCING THE 

DELAY IN CONSTRUCTION PROJECTS 

Hamza Ali Abdel Salam
1
    Alzoghbi Abdulgadir.G. mohameed

2
 

1-2
Department of Civil Engineering and construction management , Faculty of Engineering, Sirte 

University, Sirte, Libya 

ghanem838383@gmail.com 
 

Abstract : 

Across the globe the construction industry faces challenges in guaranteeing the completion 

of projects on time. This problem also affects the  Highway  construction industry. There are a 

complex range of reasons for the delays in construction that mean it is a difficult problem to 

overcome. The main aim of this study is to discuss delays in detail; their types, causes and 

consequences. . By identifying what is meaning the delay  and the main reasons & 

Classifications  and  it is hoped that it will be possible to find Methods of Analysing Project 

Delays.  We found the major losses for clients, contractors, consultants and other parties 

involved. The consequences associated with these include claims by the contractor, liquidated 

damages by the owner, and general disputes on both sides. Besides affecting the parties 

involved in a contract, delays give a bad image of the whole highway construction industry, 

especially from the performance side.  . 

Key words:, Libya, causes of delay, Highway, construction Project 

 

  وتأثير ا عمى األداء المؤسسيمدى االلتزام بتطبيق متطمبات إدارة الجودة الشاممة 
 (درنة / الشركة العامة لتحمية المياذ فرعدراسة ميدانية عمى )

. درنة/ عضو ىيئة تدريس بالمعيد العالي لممين الشاممة، عيسى عبد الرازق حسين الشموي.أ
essaelshalwi@gmail.com   

:   ممخص
      جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى أحد أىم الشركات الميبية العامة والتي تعتبر من أىم شركات التصنيع 

وذلك من ,  في تقديم الخدمات المباشرة لممواطنين والمتمثمة في مناولة وتحمية مياه البحركبير والتي تساىم بشكل واإلنتاج
معرفة مدى االلتزام بتطبيق ىدفت ىذه الدراسة إلى  لذلك ,اجل المساىمة في توفير المياة الصالحة لمستيمك البشري

ولغرض الوصول ,  المياه فرع درنة وتأثير ذلك عمى أداءىا المؤسسيمتطمبات إدارة الجودة الشاممة بالشركة العامة لتحمية
حيث تم التأكد , فقد قام الباحث بتطوير استبيانة معتمدًا عمى بعض الدراسات السابقة, اتباع منيج الحالة تم إلى ىذا اليدف

 وقد تمثل مجتمع الدراسة في , بعض المختصين في ىذا المجالعمى  امن مصداقيتيا ومعامل الثبات ليا من خمل عرضو
وتجميعيا وبعد توزيع االستبيانة مفردة  (33)عينة من العاممين بالشركة العامة لتحمية المياه فرع درنة والبالغ عددىا 

تم , (SPSS)حصائي من خدمة البرمجيات الواردة في االبرنامج بعض الاالستعانة بالحاسب االلي واستخدام ب وتحميميا
: الوصول الى مجموعة من النتائج التي يؤمل اتباعيا من قبل اصحاب القرار وأىميا
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, وقد يرجع ذلك إلى التغيرات السريعة التي تشيدىا البيئة الداخمية والخارجية, قمة االىتمام بالتخطيط االستراتيجي .1
مع عدم وجود نظام معمومات كفء يساعد عمى وضع الخطط المناسبة , باإلضافة إلى عدم توفر األموال المزمة لذلك

 .والدقيقة
 . عدم االستماع الى اراء العاممين وفتح المجال ليم في المشاركة في عممية صنع القرارات المتعمقة بتحسين الجودة .2
 .عدم وجود التشجيع الكافي من االدارة العميا لمعاممين عمى اتباع االسموب الجماعي والفرق في حل المشكمت .3
ومعرفتيا بأىمية  عمى تأدية األدوار اإلنتاجية بصورة سميمة عمى الرغم من الحرص الشديد من قبل اإلدارة العميا بالشركة .4

. ممة، إال أنيا أىممت الجوانب المتعمقة بدعم اإلدارة لمعاممينامتطمبات إدارة الجودة الش

 

Abstract : 

This study is intended to highlight one of the most important Libyan public companies, 

which is considered one of the most important manufacturing and production companies, 

which contributes significantly to the provision of direct services to citizens in the handling 

and desalination of seawater, in order to contribute to the provision of water suitable for 

human consumption. To determine the extent of compliance with the requirements of the total 

quality management system of the General Company for Desalination Water Darna branch 

and the impact on its institutional performance. In order to reach this goal, the case approach 

was followed. The researcher developed a questionnaire based on some previous studies. (33) 

and after the distribution of the questionnaire and its collection and analysis using computer 

and the use of some statistical program from the software service received In SPSS, a set of 

results was reached, which is expected to be followed by the decision makers, the most 

important of which are: 

 

1. Lack of interest in strategic planning. This may be due to the rapid changes in the internal 

and external environment, in addition to the lack of funds for this, and the absence of an 

efficient information system that helps to develop appropriate and accurate plans. 

 

2. Not to listen to the opinions of the employees and to allow them to participate in the 

decision-making process related to quality improvement. 

 

3. Lack of sufficient encouragement from the senior management to the employees to follow 

the collective approach and the difference in problem solving. 

 

4. Despite the keenness of the senior management of the company to perform the production 

roles properly and its knowledge of the importance of TQM requirements, it neglected the 

aspects related to the support of the management of the employees.  
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 "التميز المؤسسي كأداة من أدوات الجودة الشاممة ودورذ في زيادة االبداع"
 "شركة شيماء لملناعات الغهائية المحدودة"دراسة حالة 

 أحمد عمر كردش.حسين الشيباني انويجي                               د. أ
 مصراتو                       شركة شيماء لمصناعات الغذائية المحدودة–              كمية العموم التقنية 

Anwigi80@gmail.com                            kardash852010@hotmail.com   
  :صلخالم

ىدفت الورقة البحثية الى توضيح اثر تطبيق مبادئ التميز المؤسسي كأحد سمات إدارة الجودة الشاممة عمى زيادة 
اإلبداع واالبتكار لمعاممين من خمل الدراسة الميدانية التي طبقت عمى شركة شيماء لمصناعات الغذائية المحدودة وتم 

 .اختيار مجتمع البحث بناء عمى الدراسات السابقة
 :وكانت الفروض كالتالي

 .ىناك عمقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة وتحقيق التميز المؤسسي/ 1
.  بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و ضبط اتجاىات العاممينإحصائيةىناك عمقة ذات داللة / 2
.  بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي وتنمية الدافعية لدى العاممينإحصائيةىناك عمقة ذات داللة / 3
.  المستمرلمتحسين بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي وتحفيز العاممين إحصائيةىناك عمقة ذات داللة / 4
. اإلبداع بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و زيادة إحصائيةىناك عمقة ذات داللة / 5

لتحميل البيانات  (SPSS)استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي وبرنامج حزمة التحميل اإلحصائي لمعموم االجتماعية 
 .(االستبانة)التي تصدر عن أداة الدراسة 

 .استبيان صالح لمتحميل (32)استبيان عمى العينة المذكورة وتم استرجاع عدد  (35)تم توزيع عدد 
 :وأوضحت النتائج التالي

 .أن تبني المؤسسات إلدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى تحقيق سمات التميز المؤسسي
 .أن االلتزام بإدارة الجودة الشاممة وتطبيق مبادئ التميز المؤسسي يحفزان العاممين لزيادة اإلبداع واالبتكار 

أن لمبادئ التميز المؤسسي في حال نجحت المؤسسات في تطبيقيا دور كبير في ضبط اتجاىات العاممين وتوحيد أىدافيم 
 .ودفعيم نحو التحسين المستمر مما يؤدي لتحقيق نتائج غير عادية عن طريق اإلبداع واالبتكار في األعمال

 :ومن أىم توصيات الدراسة
 .عمى إدارة شركة شيماء لمصناعات الغذائية المحدودة االستمرار في تطوير وتطبيق مناىج وأساليب التميز

عمى إدارة شركة شيماء لمصناعات الغذائية المحدودة االىتمام بصورة اكبر بالدوافع واألفكار الخمقة لمعاممين مما يدفعيم 
 .لممشاركة في كل الفعاليات واألنشطة مثل فرق العمل والمجان والمناسبات الخاصة بالشركة
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 إعداد دليل تنظيمي لتقديم الخدمات الهندسية في القطاع الخاص 
  جامعة سبيا–كمية العموم اليندسية والتقنية ، ماجستير ىندسة مدنية، إبرا يم أحمد المختار الحضيري.أ

Almokhtar_72@yahoo.com 

 :الممخص 
    تتناول ىذه الورقة إجراءات تنظيم الخدمات اليندسية التي تقدميا المكاتب اليندسية واالستشارية لزبائنيا في القطاع 

حيث أن أغمب ىذه الخدمات وفي مقدمتيا التصاميم واإلشراف عمى مشاريع البناء اتسمت بالدقة والتعقيد مما , الخاص 
, يمكن أن يسير بموجبيا العمل بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية ممئمة , يتطمب ضرورة وضع أسس وقواعد لتنفيذىا 

لتكون ىذه األسس والقواعد معيارًا فنيًا يتم من خملو متابعة ومراقبة تنفيذ أي عمل ىندسي أو تقديم أي خدمة بدءًا من 
حضور صاحب العمل إلى المكتب وحتى استممو لو والتأكد من مطابقتو لممواصفات واإلجراءات المتعارف عمييا في 

 . الوسط الميني اليندسي 

    وذلك وفقًا إلطار عممي تّم وضعو في صورة دليل يشمل إجراءات تقديم ىذه الخدمات بشكل يؤدي إلى الرفع من 
مستوى األداء عن طريق السعي لتوحيد أسس العمل ووضع المعايير النموذجية التي تنظم العمقة التعاقدية بين صاحب 

 . العمل والمكتب وتضمن حقوق الجميع 

المزمة المراحل والقواعد األساسية و، الخدمات اليندسية الرائجة في القطاع الخاص يتناول الدليل التعريف ببنود 
  .لتحقيق ذلكالنماذج التي يحتاجيا الميندس باإلضافة إلى ، لتقديميا 

 . اإلشراف–التصميم - المشاريع - الخدمات اليندسية - الدليل : الكممات المفتاحية 
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 جودة التعميم ودورة في الموائمة 
 بين مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل

 ايمـــان الغريانـــــي.أ
 ليبيا- قطاع المرافق بمدية اجدابيا

EMAN_ALGRIANY@YAHOO.COM 

 :الممخص 
يثبت الواقع أن كل دول العالم تجد مشاكل عديدة لمموائمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل، 

 حيث وفي دولنا العربية يضاف ىذا الخمل الييكمي لسوق االقتصاد الكمي ليعمق اليوة بين الواقع والمأمول،
يؤشر أتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات عمى فشل السياسات الحكومية في النيوض بالتعميم العالي وكذا 

، كما يؤشر أيضا عمى اليدر اليائل في الموارد البشرية والمالية وعدم اإلنتفاع منيا، احتواء بطالة الخريجين
فرغم أن التعميم العالي يعتبر بوابة التحصيل العممي والتسمح بالكفاءة والميارة لدخول سوق العمل، فمعالجة 

بطالة الخريجين تستمزم أن تطبق سياسات بشكل متوازي تمس التعميم الجامعي وكذا مسح لواقع القطاع الخاص 
والحكومي وبناء توقعات دقيقة حول نوع الوظائف وحجميا، والبد لمجامعة أن تمعب دور الجامع لكل األطراف 

من ممثمين لمقطاع الحكومي والقطاع الخاص وحصر التخصصات األكثر طمبا في سوق العمل والسعي لمتأثير 
عمى الطمب لمتوجو إلييا، باإلضافة إلى ابتكار تخصصات تمكن الطمبة من اإلبداع والتعاقد مع القطاع 

الخاص لمستثمار في أنشطة تتطمب ميارات تكون الجامعة قد أعدتيا وىيأتيا، ويساعد ذلك عمى التقميل من 
التكاليف لكل األطراف فبدل استيراد الكفاءات من طرف القطاع الخاص والحكومي، يمثل استغمل الجامعة 

إلمداد سوق العمل بالكفاءات المطموبة استغمال كفؤا لمنفقات عمى التعميم العالي بل ويعد أحسن أنواع اإلنفاق 
 . ألنو يطور ويحسن أثمن أنواع رأس المال في المجتمع أال وىو رأس المال البشري

كما يجب زرع فكرة القابمية لتوظيف الخريجين لدى كل األطراف وجعل عممية التعميم منتجة لكل األطراف 
فالخريج يعتبر منتجا لمقطاع االقتصادي كمما ساىم في تطوير المؤسسة التي وظفتو، كما أن توظيفو في أي 

وظيفة يعبر عن إنتاجية الجامعة التي تخرج منيا، وفي ىذا المجال تعتبر الجودة مدخم حيويا لتعظيم 
االستفادة من الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، والجودة المطموبة تمس كافة الجوانب التي تجعل من العممية 
التعميمية مثمرة، خاصة الخريج الذي يسعى لمحصول عمى وظيفة، فجودة مؤىمتو ومياراتو تمكنو من الحصول 
 .عمى وظيفة بجودة ىذه الميارات والمؤىمت وجودة ىذه األخيرة يكتسبيا من جودة التعميم العالي في الجامعات
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Abstract: 

 To address the problem of polymers used featured numerous innovations in a number of 

developed countries, and included in numerous studies to cope with this phenomenon, and these 

methods and the most suitable are recycling ,  recycling polymers are industrial operations 

environmentally friendly and produce useful products from harmful waste, the product and the 

method of manufacturing incompatible with the principles of cleaner production and friendly 

program, polymers prepared (Synthetic polymers) This includes the type of synthetic rubber 

(tires). 
this paper analyses the amount of waste tires produced in  Libya and then discarded. The 

importance of doing this research is to find out ways to recycle the waste tires into products to 

reduce the amount of waste tires in Libya, recycling provides a sustainable source of materials by 

processing  a priority waste so that it can enter into a new cycle of life – extending the functional 

value of the original resource while reducing the energy required in production, the research 

methodology entailed compilation of data as well as field work so as to collect primary data, 

Establish the magnitude of dumped tires, explore creative use of scrap tires to provide raw 

materials usable in design of new products, mount an exhibition of ideal designs using used tires 

as raw materials, using the best techniques in the world of tire recycling. In addition to the use of 

the products of this process in the flooring industry,  The amount of damaged tires, which can be 

obtained in Libya (73435 tons) after the recycling process, this project it provides for the Libyan 

state nearly(23 million$ )per year. 

 

Keywords: Flooring, Industry, rubber, Recycle, Tier, rubber waste. 
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 مدى مسا مة بطاوة األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة

 دراسة ميدانية عمى المنظمات العامة بمدينة اجدابيا
، ماجستير إدارة األعمال، عضو ىيئة تدريس بكمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة اجدابيا،  عمي محمود عبدالرجال.أ

Sery3limj@hotmail.com 
، ماجستير محاسبة، عضو ىيئة تدريس بكمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة اجدابيا،  مفتاح عماد حمد الميهوب.أ

Juv_emad@yahoo.com                                                         
 

  :ممخص البحث

ىدف ىذا البحث إلى بيان مدى مساىمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة في 
المنظمات العامة بمدينة اجدابيا، وتكون مجتمع البحث من مديري اإلدارات العميا والوسطي بيذه المنظمات والبالغ عددىم 

مدير، وقد تم استخدام أسموب المسح الشامل، واستخدمت استمارة االستبيان لجمع البيانات المتعمقة بموضوع البحث،  (78)
استمارة وجميعيا صالحة لمتحميل اإلحصائي، ولتحميل بيانات الدراسة وتحقيق  (74)استمارة، استمم منيا  (78)وقد وزعت 

. ، اعتمادًا عمى مقاييس تحميل االنحدار وغيرىا(SPSS)أىدافيا استخدم برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
 :وتوصل البحث لمجموعة من النتائج كان أىميا ما يمي 

ىناك موافقة متوسطة عمى توفر أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة، مما يعكس اإلمكانات المتوفرة لتطبيقيا  .1
. بالمنظمات العامة في مدينة اجدابيا

. ىناك موافقة متوسطة عمى مدى إدراك ريادة األعمال المستدامة في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا .2
العمميات – العممء – المالي )ىناك داللة إحصائية لمساىمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادىا الخمس  .3

في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة في مدينة  (االجتماعي والبيئي– التعمم والنمو – الداخمية 
. اجدابيا

ىناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة  .4
وليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية . بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع والمستوى التعميمي

. تعزي لمتغير العمر ومدة الخدمة
ىناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات  .5

وليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير العمر . العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع ومدة الخدمة
. والمستوي التعميمي

 :وفي ضوء نتائج البحث، تم التوصل إلى عدة توصيات منيا 
ضرورة االىتمام بتنمية وتطوير الُبني التنظيمية لكي تسمح بتبني مفاىيم التنمية المستدامة وتعزيزىا في  .1

. المنظمات العامة
ضرورة قيام اإلدارة العميا بدعم وتبني تطبيق بطاقة األداء المتوازن المستدامة باعتبارىا نظام متكامل وشامل  .2

 .لإلدارة اإلستراتيجية، ولما ليا من دور في تحقيق متطمبات التنمية المستدامة
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 . مؤسسات التعميم العالي الميبي دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين أداء
 .(مراجعة نظرية لمدراسات السابقة لممؤسسات التعميمية)

 محمد عبد السالم القريو.   د
 أستاذ مساعد
 جامعة طرابمس

 الفرناج- طرابمس
m.algriw@uot.edu.ly 

 ماجد المبروك الغريب.  د
 أستاذ مساعد

 مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
 تاجوراء-طرابمس

magedmabruk@hotmail.com 

 أنور لالح المجراب.        د
 محاضر

 مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
 تاجوراء-طرابمس

Anwar75uk@yahoo.co.uk 

 

  : الممخص

مؤسسات التعميم العالي الميبي والعالم أداء  إلى التعرف عمى إدارة الجودة الشاممة، وتأثيرىا في تحسين ورقةاله ىدف ىذت
التحسين المستمر، واعتماد )العربي، وبيان االنعكاسات االيجابية في األداء نتيجة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة المتمثمة في 

اإلدارة عمى المعمومات عند اتخاذ القرارات، ودعم اإلدارة العميا لتطبيق إدارة الجودة الشاممة، وتركيز الجيود عمى تمبية 
 أن إدارة الجودة الشاممة ىي أسموب إداري حديث متميز، ويتطمب من جميع لورقة اهوضح ىذتإذ .(حاجات ورغبات الزبائن

الباحثين في المؤسسات التعميمية في ليبيا، رفع مستوي المنتج التعميمي من خرجين، وبحوث ودراسات، بما يتناسب مع 
 جودة التعميم العالي في المؤسسات التعميمية العربية والميبية تحقيقمدى لتوضيح ورقة الهىدف ىذتمتطمبات مجتمعاتيا كما 

 عمى األدبيات، والدراسات حيث اعتمد الباحثين في ىذه الورقة، في ىذه الورقةمن خمل منيج نظري وصفي يستعرض 
السابقة المتعمقة بيذا الموضوع، مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي،ومميزاتو، ومتطمباتو، ومعوقاتو، والتحديات 

 كما تتجمي أىمية الدراسة من خمل تناوليا . بالتحديدالتي تواجو التعميم العالي في العالم العربي بما فييم دولة ليبيا
لموضوع يتسم بالحداثة ويعد تطبيق المبادئ واألساليب الحديثة عمى مؤسسات التعميم العالي الميبي في غاية األىمية، وذلك 

من أجل االرتقاء بيا إلى معدالت عالية من األداء والجودة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمطمبة والعاممين والباحثين 
 .وأعضاء ىيئة التدريس

من خمل ىذه الدراسة التي قام بيا الباحثين تم استخمص نتيجة مفادىا ان تطبيق إدارة الجودة الشاممة يساىم في 
تعزيز القدرات التنافسية لممؤسسات وبالدرجة التي تمكنيا من تحقيق أداء متميز لمواجية حدة المنافسة التي يتميز بيا 

: وقد توصل الباحثين في ىذه الورقة من خمل الدراسات السابقة القتراح عدد من التوصيات من أىميا. عصرنا الحالي
جراءات اعتماد مؤسسات التعميم  نشر ثقافة الجودة، االىتمام بدعم البحث العممي، دعم اإلدارة العميا لتطبيق معايير وا 

 .العالي الميبي الصادرة من المركز الوطني لضمان الجودة

العربي، التحسين ،مؤسسات التعميم العالي مؤسسات التعميم العالي الميبيالشاممة، إدارة الجودة :كممات مفتاحية
.  متطمبات إدارة الجودة الشاممةمعوقات،المستمر، مميزات، 
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دور نظم المعمومات اإلدارية في تحقيق الجودة كونها مدخاًل  
. بالمؤسسات الحكومية الميبية لتطوير الميزة التنافسية

 (دراسة ميدانية عمي العاممين بفرعي إدارة شركة البريقة لتسويق النفط البيضاء والمرج في ليبيا)
  بكمية االقتصاد االسممي واالدارة، أستاذ مساعد،عطيه لالح سعد  زاوي.د

 ليبيا/  البيضاء-جامعة السيد محمد بن عمي السنوسي االسممية 

  بكمية االقتصاد االسممي واالدارة، مساعدمحاضر ،عبد الجميل المهدي عبدالجميل.د

 .عضو ىيئة تدريس بكمية االقتصاد االسممي واالدارة
 ليبيا/  البيضاء-جامعة السيد محمد بن عمي السنوسي االسممية 
atiiasaleh@yahoo.com 

 :ممخص الدراسة

دارة الجودة المؤسستية)      ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى متغيري الدراسة  ، وعمى نوع (نظم المعمومات اإلدارية، وا 
العمقة االرتباط بين المتغيرين في مجتمع الدراسة لجميع العاممين بفرعي شركة البريقة لتسويق النفط بمدينتي البيضاء 

استمارة (160)موظفًا بالشركة بالمدينتين محل الدراسة، وبعد توزيع االستبانة تم استرجاع (175)والمرج، والذي بمغ قوامو 
:  ، حيث تم التوصل إلى النتائج التالية(SPSS)صالحة لمتحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة، تم استخدام البرنامج اإلحصائي

أن شركة البريقة تمتمك التكنولوجيات الحديثة والمعمومات واالتصاالت كأجيزة الكمبيوتر والبرامج والشبكات، وأن ليذه 
الشركة ليا قواعد بيانات تعمل بيا، ووجود عمقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعمومات والجودة المؤسستية في 
الشركة، كما أن ىناك توقفات متتالية في تشغيل األجيزة والبرامج نتيجة لألعطال والفيروسات ومصادر الطاقة، وأن 

الكفاءات البشرية والتدريبات في مجال المعموماتية قميمة، وضرورة تطبيق نظم المعمومات اإلدارية بتطبيق الجودة 
المؤسستية، بتمكين أىل االختصاص لتحقيق األداء المطموب المميز، وتطبيق نظام الشبكات المتنوع ىو الحل األمثل 
لتقديم الخدمة األفضل، وضرورة توفير األجيزة اإللكترونية في العمل يحقق الجودة، واإلبداع بالمؤسسات، والكفاءة عند 

 .العاممين بالمؤسسات الحكومية اإلدارية

ليبيا /  نظم المعمومات اإلدارية بإدارة الجودة، شركة البريقة لتسويق النفط، البيضاء والمرج:الكممات الدالة

Study Summary : 

      The study aimed to identify the variables of (MIS and quality management), and the 

type of correlation between the two variables in the study society for all employees of the 

branches of Brega for marketing oil in the two towns of Al-Bayda and Al-Maraj. Distribution 

of the Questionnaire A valid questionnaire for the statistical analysis of the study data was 

retrieved. The statistical program(SPSS) was used. 

 The following results were obtained: Brega owns modern technologies, information and 

communications such as computers, software and networks. The company has databases in 

which it operates, and there is a significant correlation between the use of information 

systems and institutional quality in the company. 
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 There are also consecutive stops in the operation of hardware and software due to 

malfunctions, viruses and energy sources. Human competencies and training in the field of 

informatics are few, The quality of the organization, by enabling the specialists to achieve 

the required performance, and the application of the diverse network system is the best 

solution to provide the best service, and the need to provide electronic devices at work to 

achieve quality, innovation in institutions, and efficiency at the worker N administrative 

government institutions. 

Keywords:Management Information Systems, Quality Management, Brega Oil Marketing 

Company, Al-Bayda and Al-Maraj, Libya 

 

 

 

 اٌميبدة اٌتسٛيٍيت ٚدٚس٘ب في تسميك اٌؼذاٌت اٌتٕظيّيت

دساست ِيذأيت ػٍٝ اٌؼبٍِيٓ ببٌٙيئت اٌؼبِت ٌتشديغ االستثّبس ٚشؤْٚ اٌخظخظت 

 خبِؼخ اٌضا٠ٚخ, و١ٍخ االلتقبد, لغُ اإلداسح،، ِسبمشػضاٌذيٓ ػبذهللا سٛيذ.د

Ezzidinswed@yahoo.co.uk 

خبِؼخ اٌض٠تٛٔخ , و١ٍخ اٌتدبسح, لغُ اإلداسح،ِغبػذ اعتبر  ، ِفتبذ أزّذ أبٛغفٗ. د         

Muftah1973@hotmail.com 
Abstract:                                 

 The main objective of this study is to identify the role played by transformational 

leadership in the achievement of organizational justice in the staff of the General Authority 

for Investment Promotion and Privatization. To achieve this goal, the researchers prepared a 

questionnaire that was distributed to a random sample of (100) members of the study society. 

The study concluded that there is a statistically significant relation to the level of 

transformational leadership at the level of organizational justice through the following 

elements: ideal effect, inspirational motivation, intellectual arousal, individual consideration. 

 : الممخص
لدى العدالة التنظيمية  في تحقيق القيادة التحويميةالتعرف عمى الدور الذي تمعبو إن اليدف الرئيس من ىذه الدراسة ىو 

ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحثان بإعداد استبانة تم توزيعيا ، الييئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصةالعاممين ب
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي المناسب لتحقيق واتبعت , مفردة من مجتمع الدراسة (100)عمى عينة عشوائية شممت 

 داللة إحصائية لمستوى القيادة التحويمية عمى مستوى العدالة التنظيمية عمقة ذات وجود وتوصمت ىذه الدراسة إلي, أىدافيا
  .االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية,  الحافز اإلليامي, التأثير المثالي:من خمل العناصر التالية 

. الخصخصة الييئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون, العدالة التنظيمية, القيادة التحويمية, القيادة: الكممات المفتاحية
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اإللكترونية  اإلدارة تطبيق في المنظمة إدارة دور دراسة
ملرف الجمهورية الرئيسي بنغازي  موظفي عمى مسحيةدراسة 

قسم إدارة األعمال , كمية االقتصاد, جامعة اجدابيا، أالمين مفتاح أالمين الزوي. أ
ElzwayElzway@Gmail.Com  

  :الممخص
إدارة المنظمة  مستوى تحسين في اإللكترونية ومدى اسياميا اإلدارة تطبيق واقعىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى 

تمثل اإلدارة االلكترونية  حيث.إداراتيم في اإللكترونية اإلدارة موظفي المصرف بتطبيق وعي مدى ما بمضافة الى معرفة
الحمقة الجديدة في بناء تصور حديث لمفاىيم التطوير اإلداري، مما نتج عنو تحوال جوىريا في طرق أداء الخدمات سواء 

لممواطنين أو المنظمات فيما بينيا، فإدخال مفيوم اإلدارة االلكترونية كآلية لتطوير البنية المعموماتية داخل المنظمة بصورة 
تحقق تكامل وتوافق لمرؤية ومن ثم تحقيق خطط المنظمة من شانو أن يحدث تغيير ايجابي وتطوير في جميع جوانب 

المنظمة من اجل التخمص من أسباب عجز الجياز اإلداري عن أداء وظيفتو بيدف رفع كفاءة وفعالية المنظمة، وفي ىذه 
 حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي اإللكترونية،دور إدارة المنظمة وتطبيقيا لمدارة الدراسة تم التركيز عمى 
 حيث بمغ عدد االستمارات الموزعة ، وقد تم أستخدام إستمارة االستبيان لجمع البيانات، موظف65المصرف والبالغ عددىم 

 إستمارات لعدم صمحيتيا لمتحميل وبذلك يكون العدد المستخدم لمتحميل 8 وتم استبعاد 53 استرجعت إستمارة ، إستمارة65
   :وخمصت ىذه الدراسة الى عدة نتائج اىميا.  إستمارة45

 مصرف  في اإللكترونية اإلدارة والمعمومات االمر الذى ادى الى ضعف تطبيق لمتصاالت التحتية البنية ضعف
  .الجميورية الرئيسي بمدينة بنغازي

 القطاع المصرفي في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات ومزايا بأىمية العام لدى موظفي المصرف الوعي ضعف .
 :وبناء عمى النتائج المتحصل عمييا فى ىذه الدراسة يمكن تقديم مجموعة من التوصيات أىميا

 بالقطاع المصرفي العام والمعمومات لمتصاالت حديثة تحتية بنية تأسيس . 
 جميع القطاعات المصرفية العامةب اإللكترونية الثقافة نشر. 
 البشرية الموارد وتدريب تأىيل إلعادة المزمة اإلستراتجيات وضع. 
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 عمى الئحة العقود اإلدارية الميبية               (الغالف األحمر) FIDICعقد الفيديك إمكانية تطبيق 
 ( باب تنفيه العقود اإلدارية)

 ليبيا- ، محاضر مساعد بالمعيد العالي لممين الطبية إجدابياموسى عمي بوويمة. أ
Moussa.ali123@gmail.com 

 : الُممخص
 لمميندسين الدولي االتحادوالذي أصدره  (-FIDICكالفيدي)إمكانية تنفيذ عقد الفيديك  مدىىدفت ىذه الدراسة إلى 

 من المصممة اليندسية واألعمال المباني إنشاء ألعمال المقاولة شروط يتضمنالذي ) وخاصة الكتاب األحمراالستشاريين
تحديدًا الباب السادس، والذي يتطرق إلى )م 2007 لسنة 563عمى الئحة العقود اإلدارية الميبية رقم  (العمل صاحب قبل

 .(ألية تنفيذ المشاريع تحت مسمى تنفيذ العقود اإلدارية
حيث تم في البحث التعريف بكل من العقد والمئحة والمقارنة بينيما من جميع النواحي مع التطرق لمميزات وعيوب كل 

 .منيما
وقد لخص البحث إلى أن المئحة الميبية كانت مرنة وواضحة في كيفية إجراء التعاقد بإشكالو المختمفة ولكنيا لم تتطرق 

 المئحة قانونية ومالية أكثر لإلى كيفية تنفيذ العمل إال في الفصل األول والفصل الثاني في الباب السادس فقط، مما يجع
من أنيا تيتم بالتصميم والتنفيذ واختيار العينات وما ىي صمحيات االستشاري وواجبات المقاول، بينما في عقد الفيديك 

 .كان التفصيل دقيقًا وواضحًا ليذه األعمال
ومن عيوب الئحة العقود اإلدارية إنفراد اإلدارات العميا بإعطاء الموافقة عمى بعض األمور التي يتطمبيا المشروع أثناء 
عطاء اإلذن لممقاول الرئيسي بالتعاون مع مقاولي الباطن  فترة التنفيذ وأحيانًا تكون أمور مستعجمة مثل طمب التمديد وا 

وىذا قد يستغرق الكثير من الوقت إلصدار مثل ىذه الموافقات ، بينما في عقد الفيديك يعطي , وغيرىا من األشياء
 .لإلستشاري المشرف صمحيات أوسع كإعطاء إذن لممقاول لمتعاقد مع مقاول الباطن وتمديد الجدول الزمني

ومن مميزات عقد الفيديك وضوح األعمال التي يتم بموجبيا دفع دفعة مقدمة لممقاول وكذلك حدد األعمال التي تتم دون 
إبرام عقود إضافية، وحدد ميام وواجبات وصمحيات واسعة لمميندس االستشاري المشرف بالموقع، بينما الئحة العقود 

 .اإلدارية لم يتم فييا تحديد وتفصيل ىذه األعمال والتي تعتبر ميمة ورئيسية من ناحية القيمة المالية اإلضافية
 اإلدارية العقود الئحةوتبين من خمل الدراسة أن عقد الفيديك يمكن تطبيقو عمى تنفيذ المشاريع في ليبيا أفضل من 

 .الميبية نظرا لما تبين من خمل الممحظات السابقة
 . ، تنفيذ المشاريع في ليبيابميبيا اإلدارية العقود الئحة عقد الفيديك ، :كممات رئيسية
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 في تعزيز األداء المالي اإلستراتيجي (BSC)أثر استخدام بطاوة األداء المتوازن
 "دراسة حالة شركات الطيران الميبية"

 جامعة بنغازي. المرج-كمية االدارة والمحاسبة، سراج عيسي الشمماني. أ

serag.issa@uob.edu.ly 

 :ممخص الدراسة 
بجوانبيا األربعة  (BSC Balanced Scorecard )ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام بطاقة األداء المتوازن

. األداء المالي االستراتيجي لشركات الطيران الميبيةالمالي، والعميل، والعمميات الداخمية، والتعمم والنمو في تعزيز : 
لتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم استبيان يتكون من جزئيين حيث يمثل الجزء االول في المعمومات الشخصية ألفراد 

من مدراء عامون  (100)العينة والجزء الثاني لمعرفة مقاييس بطاقة االداء المتوازن في الشركات وتتكون عينة الدراسة 
( SPSS)ومديري االدارات وموظفين في تمك الشركات، وتم تحميل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

. وكذلك نموذج تحميل االنحدار المتعدد
قد توصمت الدراسة ان الشركات الطيران الميبية يتوفر لدييا اإلدراك الجيد بأن نجاحيا يتطمب العمل بشكل حثيث وجدي 

لتعزيز األداءالمالي اإلستراتيجي، أي يوجد أثر ذو داللة احصائية الستخدام بطاقة األداءالتوازن، في تعزيز األداءالمالي 
االستراتيجي لشركات الطيران الميبية، وكذلك لدييا تصور واضح عن ابعاد األداءالمالي االستراتيجي الذي يمكنيا من تحقيق 

 . بجوانبيا االربعة(BSC)أداء المالي اإلستراتيجي متطور، كما يمكنيا من استخدام بطاقة األداءالمتوازن
 .األداءالمالي اإلستراتيجيبطاقة االداء المتوازن، : كممات مفتاحية

Abstract 

This study aimed to know the effect of using Balanced Scorecard (BSC), by using its four 

perspectives: financial, customer, internal processes, and learning and growth to enhance the 

strategic financial performance for the Libyan airline companies. 

To achieve the study's goals, it was designed questionnaire that consisted of two parts . The 

first part representing the personal and the functional information of the study sample 

individuals, while the second part consisted of questions to know the measures of the 

Balanced Scorecard at the Libyan airline companies. The study sample consisted of (100) 

employees and administrations directors from Libyan airline companies. In order to analysis 

the data, the SPSS package was used. 

The study found that the Libyan airline companies had a good perception about the BSC. 

IN addition, they needed promptly and seriously work to enhance their strategic financial 

performance. 

There is a statistically significant effect on the use of the Balanced Scorecard (BSC) to 

enhance the strategic financial performance of the Libyan airline companies. It also had a 

clear vision of the dimensions of strategic financial performance that enabled the companies 

to achieve advanced financial performance in the four perspectives. 

Keywords: Balanced Scorecard, strategic financial performance, airline companies Libyan 
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المستخدمة لموواية من اإلشعاع لمعاممين بمركز  تقييم الواوع الرا ن إلجراءات السالمة واللحة المهنية
 بنغازي  لألشعة التشخيلية والعالجية 

 نجاة عبد الرسول العشيبي.أ
 توكرة  – كمية اآلداب والعموم –  جامعة بنغازي –تخصص عمم البيئة – محاضر ومنسقة ضمان الجودة بقسم النبات

naiat.najat 2017@gmail.com  

 فريحة عبد الرسول العشيبي.أ
 عضو بمكتب الجودة بالمركز-فيزيائية بمركز بنغازي  لألشعة التشخيصية والعمجية- ماجستير فيزياء طبية

 

 : الدراسة ممخص

  تيدف ىذه الدراسة الى تقييم الواقع الحالي الذي يعيشو مركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعمجية من حيث التزامو 
بتطبيق نظم السممة والصحة المينية لموقاية من األشعاع لمعاممين بالمركز، والقوانين واإلرشادات الضابطة الستخدام 

وسائل الوقاية، ومدى التزام العاممين باستخداميا وأثر استخداميا عمى العاممين، تكون مجمتمع الدراسة من اربع فئات ىي 
العاممين بالمركز، اظيرت الدراسة التزام قسم الفيزياء والوقاية الصحية بتطبيق نظم  (األطباء، الفزيائين ، الفنيين، التمريض)

  منذ نشأة IAEAالصحة والسممة المينية المتبع في الوقاية من االشعاع لمعاممين الموصى بو من وكالة الطاقة الدولية
 Thermoluminescent dosimeter"TLD باستخدام جياز قياس الجرعات الشخصية  2012 الى1995المركز عام 

 لقياس جرعات اإلشعاع  لمعاممين Dosimeters  "TLD"  الموجود بمركز تاجوراء طرابمس عن طريق ارسال البطاقات
 تم تطوير قسم الفيزياء الوقائية بحيث 2012وبعد عام . وتغييره كل ثمث اشير، باألضافة الى تحاليل دورية كاممة لمدم

الى مركز "" TLD Dosimetersخاص بو لقياس الجرعات دون الحاجة الى ارسال البطاقات TLDامتمك القسم جياز 
ناف العمل ئ تم است2018وحاليا في عام .  اغمق المركز بسبب الحرب2017 الى 2013تاجوراء لقياسيا، اما الفترة من 

 حفاظًا عمى صحة وسممة العاممين 2019بالمركز من جديد والقيام بأعمال الصيانة وسيتم تشغيل الجياز ابتدأ من عام 
 .  بالمركز من مخاطر تعرضيم لإلشعاع

 . جياز قياس الجرعات، الوقاية، اإلشعاع:الكممات المفتاحية
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 اإلنتاج  أداء اآلالت ورفع كفاءة خطوطتحسيندور الليانة الووائية في 
  البريقة عميد كمية اإلدارة جامعة النجم الساطع، محاضر مساعد،محمدحمد خميفة منلور .أ

Nashshad11@Gmail.Com 
 :الدراسةممخص 
مفاجئ  الصيانة الوقائية تعمل عمى الحد من مشاكل اآلالتغير المتوقعة وتضمن سير العممية اإلنتاجية بدون توقف إن

 تسميط الضوء عمى تطبيق الصيانة إلى الدراسة لألصول، وبموجب  ما تقدم تيدف كما تعمل عمى زيادة عمر االفتراضي
الوقائية واإلصمحية لموقوف عند الحد االقتصادي المناسب  بحيث تكون تكاليف الصيانة اإلجمالية عند حدىا األدنى مع 

مجال الصيانة و تطبيقاتيا بشكل يجعل   توضيح أىميةإلىكما تيدف تأمين خدمات الصيانة كاممًة لخطوط اإلنتاج ، 
عطائيا أولوية وايضًا لتشجيع الميندسين عمى دراستيا حيث التركيز  اإلدارات العميا في منشأتنا الصناعية االىتمام بيا وا 

وذلك  الصيانة وتطبيقيا بشكل عممي سوف ينعكس إيجابًا عمى موارد المنشأة ويزيد من ربحيتيا عمى إستراتيجيات
،و لكن المشكمة تقع ىنا في كيفية توضيح دور الصيانة الوقائية حيث بالمحافظة عمى استمرارية اإلنتاج وسممة اآلالت

 اآلالت بالشكل أداءسير   ويضمناإلنتاجيةالسؤال الذى يطرح نفسو ىل تطبيق الصيانة الوقائية يساىم في تقميل التكاليف 
 إجراءاتلتطبيق  وقد أثبتت النتائج الدور االيجابي نتائجيا إلىاالستقرائي لموصل  وقد تبنت ىذه الدراسة المنيج. المطموب؟

 .الصيانة الوقائية فعميًا 

. الصيانة الوقائية ، استراتيجيات الصيانة، االجراءات الوقائية: مفتاح الكممات

 

 (المتطمبات والمعووات  ) اإلدارة االلكترونية
 ، عضو ىيئة تدريس، جامعة طرابمسعمي عبد الفتاح بن حميم. د

 ، عضو ىيئة تدريس، جامعة طرابمسالهادي محمد يحى.  أ
Yalhadi@yahoo.com 

 :الدراسة ممخص 
 أىداف، ولتحقيق  بالمؤسساتتطبيق اإلدارة االلكترونيةإلى التعرف عمى مدى توافر متطمبات  دراسةالىدفت 

 متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات، عمى أىم تركزحيث تم ال، دراسة، أتبع الباحث المنيج اإلستقرائيال
تستخمص عددا من الدروس التي يمكن و، االلكترونية اإلدارة تطبيق دون قد تحول التي المعوقات مواجية وسبل

 مجموعة من مبادرة ليبيا اإللكترونية، وتقدم ىذه الدراسة أخيراً حيث تم استعراض و  ىذا المجال،االستفادة منيا في
  .اتالتوصيات التي يؤمل إتباُعيا لرفع من مستوى فّعالية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمؤسس

 

 .تطبيق اإلدارة االلكترونية، معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةمتطمبات  اإلدارة االلكترونية، :كممات مفتاحية
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دور تخطيط المسار الوظيفي في تحسين أداء الموظفين 
" دراسة ميدانية في الملارف العامة الميبية الواوعة في بمدية البريقة"

 ماجستير إدارة األعمال،عضو ىيئة تدريس بكمية االقتصاد والعموم السياسية،جامعة اجدابيا ،حسن لالح إشويقي.أ
  متعاون، شركة سرت البريقة ماجستير إدارة األعمال، عضو ىيئة تدريس،الخديجيعبدالمولى مفتاح عبدالحميد .أ

  كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة اجدابياعميد ماجستير إدارة األعمال، ،لالح عبدالرحيم بوحميمة.أ

ashwiqi2@gmail.com 

 

  :ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع تخطيط المسار الوظيفي ودوره في تحسين أداء الموظفين في المصارف 
( 33)العامة الميبية الواقعة في بمدية البريقة، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بيذه المصارف والبالغ عددىم 

 26 استمارة استمم منيا (33)موظف، واستخدمت استمارة اإلستبيان لجمع البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة، فقد وزعت 
استمارة صالحة لمتحميل اإلحصائي، ولتحميل بيانات الدراسة وتحقيق أىدافيا استخدم برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم 

.  SPSSاالجتماعية 

:  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ما يميوتولمت

. أن واقع تخطيط المسار الوظيفي لممصارف العامة الميبية في بمدية البريقة كان مرتفعا .1
 .أن المديرين عمى درجة عالية من الوعي لممعوقات التي تحول دون تخطيط المسار الوظيفي لمموظفين .2

 : عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن تقديم التوصيات التاليةومن خالل

. إلحاق كل موظف بالوظيفة التي تناسب مؤىمتو وميولو واىتماماتو ورغباتو .1
تزويد الموظفين بدورات تدريبية متقدمة لمتكيف مع التطور التقني في مجال الخدمات المقدمة لمزبائن مما يجعميم  .2

 . عمى درجة عالية من الرضا عن الخدمات المقدمة إلييم
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Using new technologies for the e-m-Administration in the Governments 
Najib Tanish, Master degree, (PhD student), Alfa University, Belgrade – Serbia  

najibtanish@gmail.com 

 

ABSTRACT: 

      Now the general public administration offers its service to the business systems and 

citizens not solely electronically however conjointly via mobile devices. During this paper, 

we are dealing with the innovative public administrations and serving activities by that is 

achieved it. We present, however the innovative public administrations by its new business 

and serving solutions make sure the satisfaction of the users by its services. We tend to follow 

the challenges of the e-m- Administration and it’s connecting with the approaching 

technologies and new style of serving. Coming up with of the new thought of e-m- 

Administration is inextricably joined with the acceptable changes and managing those 

changes. The modification starts of that moment when the general public administration starts 

to assume on the opposite approach that later changes into the new style of behavior and 

serving. So as for the “new “public administration may with efficiency provide the service, it 

should have a unique serving chain that is first of all effective, economical and flexible. 

Keywords: Management, New Solutions, Public Administration, Services, Resources. 

البيئية في تقييم المخاطر بمواوع العمل  والسالمة اللحة إدارة ُنظم
، األكاديمية الميبية لمدراسات العميا ، المعيد العالي لممين الشاممة  عائشة أبوبكر محمد. أ

 طبرق  - قسم البيئة والموارد الطبيعية ، مهدي  نداوي عبد النبي.  أ
Mahdi.elhendawi@gmail.com  

  :الممخص
 لتجنب وقوع المختمفة الصناعة في الجوانب جيود من الرئيسي القسم ُتعد والبيئة والسممة الصحة إدارة إن أنظمة

. والسممة في بيئة العمل الصحة إدارة بنظام تامة عمى دراية يكونوا أن العاممين ويتحتم عمى جميع .الحوادث
 الوقوع وتجنب إدراكيا اإلنسان عمى ينبغي التي المخاطر من العديد ظيور إلى العالم شيده الذي التقني التطور أدى لقد

 العديد فييا تكثر عمل بيئات تعتبر ومعامل ومختبرات ومصانع ورش من والمختمفة المتعددة العمل فأماكن ، مسبباتيا في
 ، واألجيزة الحساسة الدوارة اآلالت ومخاطر ، العالية الحرارة درجات مثل العاممين ليا يتعرض التي المينية المخاطر من

. المخاطر من ذلك وما إلى المتصاعدة والغازات السامة المواد ومخاطر السريعة، التفاعمت ومخاطر
 منيا مختمفة إلصابات عامل يتعرضون مميون 110 بأن الدولية المنظمات عن الصادرة السنوية اإلحصائيات وتدل

دقائق وىذه المؤشرات ُتعد مقمقة  3 كل خطير وحادث ثانية عمل كل إصابات 4 وبمعدل لموفاة تؤدي إصابة ألف 180
 .األمر الذي لفت األنظار إلى أىمية وضع نظم إدارية جيدة تخص الصحة والسممة والبيئة

 إلى شك بم سيؤدي الوقاية كفاءة وسائل مستوى ورفع المختمفة الصناعات مخاطر من آمنة عمل بيئة توفير فإن لذلك
 .الحوادث العاممين من وحماية المينية، واإلمراض اإلصابات من الحد

 توعية في  ىذه الورقة تمقي الضوء عمى أىمية إدارة الصحة والسممة والبيئة لما ليا من أىميةفان المنطمق ىذا ومن
دارات العاممين . خطورتيا من الحد أو وكيفية تجنبيا المختمفة العمل بمخاطر المنشآت وا 

، البيئة، مواقع العمل، مخاطر العمل، األخطار المينية، االتفاقيات  نظم اإلدارة، الصحة والسممة :الكممات الدالة
 .الدولية
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ROLE OF IT GOVERNANCE AND SUPPORT COMPETITIVE ADVANTAGE OF 

PASSENGER AIR TRANSPORT COMPANIES USING ELECTRONIC COMMERCE 

Multiple case study 

FARAG MAHMOUD ALMSALATI 

MULTIMEDIA UNIVERSTY(MMU), MALAYSIA 

DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION (D.B.A) 

1161401325@MMU.EDU.MY 

 
ABSTRACT 

Governance PROVIDES a controlled IT environment and enables organizations to align IT 

services with their goals. IT governance is essential for any organization seeking to monitor 

its investments. The move to the e-commerce environment is an opportunity and a threat. The 

aviation industry has been heavily affected by this movement. This case study discusses the 

role of IT governance in the e-commerce environment by providing the best services provided 

by airlines and airport management to customers. IT governance framework is analyzed 

between airlines and airport management. A summary of definitions, frameworks and areas of 

IT management is provided. 

Keywords: IT governance, e-commerce, aviation industry,case study,airlines and airport. 

 

 

The Evaluation of Sales Forecasting Methods and its Software Applications 

 عضو ىيئة تدريس في قسم التجارة اإللكترونية كمية اإلقتصاد والعموم السياسية جامعة طرابمس : شام محمد اشنيبة 
  hisham_83@yahoo.com، بدرجة محاضر مساعد

عضو ىيئة تدريس و رئيس قسم التجارة اإللكترونية كمية اإلقتصاد والعموم السياسية: فائق بشير التير  
 snipershniba@hotmail.com،  جامعة طرابمس بدرجة محاضر

 
Abstract: 

 Sales forecasting is a key factor in a successful  retailing operations. It is especially critical 

for the food retailing service industry in which product demand is very changeable and some 

of the product’s life cycle is short. This paper conducts a comprehensive literature review and 

selects a set of papers in the literature on retail sales forecasting. The advantages and the 

disadvantages of different kinds of analytical methods of retail sales forecasting are examined.  

The evolution of the respective forecasting methods over the past few years is revealed. a 

set of Criteria to choose the right sales forecasting method is discussed. A list of current most 

popular sales forecasting software in the market to be choose from also disclosed and 

evaluated. The study also aims to provide a basic level of information about sales forecasting 

that can be used to raise the awareness of Libyan retailers about the impact of sales 

forecasting on business growth. 
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 ومعووات التطبيق في القطاع الحكومـي 2008- 9001 أيزو 
 دراسة ميدانية عمي مؤسسة الطاوة الهرية

 بالمعيد العالي لمعموم والتقنية أوالد عـــــمي ، عضو ىيئة تدريس، أكرم الهـــــــادي محمد. أ
Akrammoamer@yahoo.com 

 طرابمس ،بالمعيد العالي لمعموم والتقنية،  عضو ىيئة تدريس ،موسى رحيل الحويج.د
mousarahil@hotmail.com 

 طرابــــــــــــــــــــــمس ، مؤسســـــــــــة الطـــــــــــــــاقة الـــــــــــــــذرية، موظــــــــــــــف , رواد البهمول طمحـــة.أ
m_3225689 @hotmail.com 

 
 :ممخص الدراسة 

لما لمجودة من تأثير إيجابي في الرفع من كفاءة العمل في المؤسسات والرقي بيا من أجل أن تواكب التقدم العالمي 
 عمى 9001 :2008أيزو "في كافة المجاالت،  فقد رأي الباحث أن العمل عمى تقييم متطمبات المواصفة القياسية الدولية 

.  مؤسسة الطاقة الذرية يسيم في تطبيق نظام إدارة الجودة
حيث أنيا أصبحت 2008  9001:باإلجماع العالمي المواصفة القياسية الدولية أيزو  ومن أىم أساليب الجودة التي حظيت

من أىم بنود االتفاقيات و تنفيذ العقود عمي المستوى العالمي،  حيث أنيا تساىم في الرفع من كفاءة المؤسسات من خمل 
تنفيذ بنودىا التي تتماشى مع جميع المؤسسات بغض النظر عن نوعيا و تساىم في إضافة قيمة لممؤسسة من خمل تبنييا 

.  نظام لمجودة
ونظرا لما تعانيو مؤسسة الطاقة الذرية من تحديات ليست استثناًء عن باقي مؤسسات الدولة تجد نفسيا أمام مشكمت إدارية 

تتطمب تقديم الجديد ورسم السياسات واالستراتيجية المناسبة،  فقد تم استخدام قائمة فحص بمكتب الرقابة النووية يتم من 
. خمليا استنباط أىم المشاكل التي تواجو تنفيذ المواصفة بمؤسسة الطاقة الذرية واستخمص أىم النتائج

وقد تبين من نظام الجودة المتبع في مكتب الرقابة النووية أن أعمى معدل تحقق كان في مطمب تخطيط تحقيق المنتج وأقل 
. معدل كان في مطمب مسؤولية اإلدارة وكمىما معدالن منخفضان لتطبيق متطمبات المواصفة الدولية

 مؤسسة الطاوة الهرية, جودة الخدمة, منظمة األيزو : الكممات الدالة. 
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حوكمة تكنولوجيا المعمومات في بيئة الحوسبة السحابية 
 المؤسسي األداء  ودور ا في جودة

 ليبيا/ جامعة المرقب، كمية العموم الخمس ، أستاذ مساعد قسم عموم الحاسوب ،خديجة منلور أبوروية.د
khadijabuzgia@gmail.com 

   
 : ممخص

أصبح استخدام التقنية واالستفادة من تقنية المعمومات من أىم ما يميز المجتمعات عن غيرىا، بل أصبح المعيار 
االسـاسـي الـذي تقاس بو درجة تقدم وتطور االمم، وفي ضوء ذلك تحرص الكثير من المؤسسات والمنظمات عمى االنتقال 

من العمل االداري التقميدي إلى تطبيق تقنيات المعمومات االتصاالت فـي البناء التنظيمي، واسـتـخـدام التقنية الحديثة 
 ويشتمل مفيوم تقنية  .بأشكاليا المختمفة؛ لتطوير أدائيا بصفة مستمرة، ومواكبة التطـور في مجال التقنيات الحديثة

السحابية في تناول المعمومات من حيث إنتاجيا، وحيازتيا، وتخزينيا، ومعالجتيا،  المعمومات عمى فكرة تطبيق الحوسبة
.  واسترجاعيا، وعرضيا، وتوزيعيا بالطرق االلـيـة

 تستعرض الورقة مفيوم الحوسبة السحابية، ودورىا في تحسين وتطوير المؤسسات الحكومية ، مبرزة أىم الخدمات التي 
توفرىا ىذه الحوسبة، والتوجو المستقبمي لمحوسبة عبر الموبايل والمشغل، والقدرة عمى تقديم ما يتوافق من المعارف مع 

ثم تستشرف الورقة  الجيل القادم من الويب، والذي ظيرت طمئعو من .  احتياجات المستفيد، حتى قبل أن يبحث عنيا
خمل التطور فائق الذكاء في البرمجيات الحديثة ، وتقديم المعمومات والحمول المعموماتية التي تمبي احتياجاتنا كأفراد في 

 .مختمف المجاالت ، دون الحاجة إلى بحثنا عنيا 

تكنولوجيا المعمومات ، الجودة ،  اإلنترنت ، الحوسبة السحابية، المعموماتية، االداء المؤسسي ،  :الكممات الجو رية
 .التخطيط االستراتيجي ، االنترنت ، الحكومة االلكترونية ، الحكومة الذكية ، األمن السيبراني
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 أ مية تقنية المعمومات والوسائط المتعددة في التدريس عمى زيادة نسبة االنجاز لدى الطمبة
جامعة طرابمس–  كمية المغات   

الحفيظ عبدا لقادر الكوت  أمنة عبد.أ
كمية االقتصاد والعموم السياسية – جامعة طرابمس 

Alkout.amna@ayhoo.com 

 
 :المستخمص 
 الدراسة إلى تحديد أىمية تقنية المعمومات والوسائط المتعددة ودورىا الميم في العممية التعميمية وفى إعداد      دفت

الطالب لمحياة العممية والعممية المتطورة، وباعتبار إن الجامعة ليست مكانا يشجع فيو الطالب لمتحصيل الدراسي فقط بل 
البد من إن يشعروا بانتماء بعضيم إلى بعض وذلك من حيث إبراز تأثير وأىمية التقنية والوسائط المتعددة وانعكاسيا عمى 

.  مستوى الطالب الدراسي يولد عنده القدرة عمى االنجاز والتحصيل العممي 

 الدراسة لمتصميم التعميمي لمتقنية المعمومات والوسائط المتعددة في العممية التعميمية والتي تتكون من ثمثة استعرضت   وود
مرحمة التحميل، مرحمة التنمية، مرحمة التقويم ،وتم عرض التطبيقات التربوية والتعميمية لتقنية المعمومات والوسائط : مراحل

. المتعددة 

 الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل في أىمية تقنية المعمومات والوسائط المتعددة في تدريس عمى زيادة نسبة تولمت   وود
، (%54.76)االنجاز لدى الطمبة من خمل وجود عمقة ارتباطيو بين  التحصيل واالستفادة من استخدام التقنية والوسائط 

، كذلك مدى ممئمة (%38.09)مع الدوافع أستاذ الجامعي بالتدريس باستخدام التقنية عند الشرح وذلك لتبسيط المعمومات 
إما باعتبار إن التقنية المعمومات والوسائط المستخدمة ذات مستوى من الكفاءة . (%57.14)المقررات الدراسية لمجامعة 

. وذلك حسب رأى مجتمع الدراسة (%57.14)والتطور فكانت 

 الدراسة بان تقيم تفاعل وزيادة نسبة االنجاز الطمبة مع التقنية المعمومات والوسائط المتعددة  جيد جدا وانتهت 
(42.85. )% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Alkout.amna@ayhoo.com


 
 

50 

NEURAL NETWORK FOR FAULT DIAGNOSIS OF GAS TURBINE 

USING OIL ANALYSIS 

Ashref M. Ahmaid; received BSc in mechanical engineering. 

Sirte Oil Company, Brega. 

ashwigi@sirteoil.com.ly 

Saleh M Amaitik; received PhD in industrial engineering. 

The Libyan academy, engineering management, branch Benghazi.* 

Smamaitik@yahoo.com* 
  :الممخص

. يتعرض زيت التزييت في الضاغطات الغازية الى ظروف تشغيمية تقمل من خصائصو الفيزيائية ومن مكوناتو
 او مواد خارجية او مواد  داخل الضاغطةباالضافة الى ذلك قد يتموث بمواد ناتجة من االحتكاك بين االسطح المتممسة

المستويات العالية من الشوائب في الزيت اذا تركت قد تؤدي الى عطل ربما يتسبب في . ناتجة عن التاكسد في الزيت
. توقف الضاغطة الغازية

لتشخيص االعطال باستخدام  (Artificial Neural Networks) لذا تم تطوير نموذج لمشبكات العصبية الصناعية
.  مجموعة عينات من نتائج لتحميل زيت التزييت الخاص بالضاغطة الغازية

كما تم استخدام مايكروسوفت إكسل .  وقد تم أستخدام الشبكة العصبية ذات التغذية العكسية في عممية تدريب النموذج
.   لتنفيذ النموذج المقترح(Visual Basic)مع تطبيق 

 نماذج أعطت نتائج جيدة أظيرت قدرتيا عمى التعمم والتنبؤ ستةمن خمل أستخدم النموذج الذي تم تطويره لوحظ أن 
 عند قيمة 0.0022تم التحصل عمى اقل خطاء . بتشخيص االعطال واالجراءات المزم اتخاذىا الصمح ىذه االعطال

. 0.16 ومعدل التعمم 0.96 و الزخم 199000الفترة 

Abstract: 

Lubricating Oil is subjected to several operating conditions in gas turbines. These 

conditions lead to oil degradation. It also becomes contaminated with wear metal, oxidation 

by products and external substances. A high level of oil degradation or contamination usually 

indicates the presence of a mechanical or lubricant failure mode which if left unattended, 

could eventually lead to extensive damage or failure of the machine. 

This research work presents Artificial Neural Networks (ANN's) model to diagnose faults 

in gas turbines using oil analysis. Sample data is collected from reports for oil analysis to 

solar gas turbines. The data is analyzed and used in the modeling of this proposed research 

work. The ANN Back-Propagation (BP) training algorithm was selected and used in the 

training of the model. An Excel with Microsoft Visual BASIC application was used as a tool 

for the implementation of the model. It was observed that the ANN models demonstrated a 

good learning and predicting capabilities. They represented accurate diagnosis to fault types 

and corrective actions comparing with actual values. With reaching number of epoch 199000, 

momentum 0.96 and learning rate 0.16, the average squared error obtained is 0.0022 and it is 

the best value was reached. 
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في إدارة الكوارث في ليبيا  (GIS)استخدام نظم المعمومات الجغرافية 

قمينس / المعيد العالي لممين الشاممة ،   عالء الدين محمد سالم الدرولى.أ
Alderwly79@gmail.com 

 
  :الممخص

نحن نعرف ونعايش العديد من الكوارث فى حياتنا اليومية كالزالزل والحرائق والحروب فى المدن الميبية ولو عمى فترات 
حيث تم المسح , قميمة ومتقطعة وال توجد ردة فعل سريعة إلنقاذ الموقف مما يسبب الكثير من الخسائر البشرية والمادية 

جغرافيا من منطقة بنغازى الى مدينة طبرق باالستعانة بخبراء الجغرافيا والجيولوجيا وكذلك تم تجميع البيانات والمعمومات 
ولذلك من خمل ,  م وىى جية مختصة بإدارة الكوارث فى ليبيا 2009من الييئة الوطنية لإلغاثة التى تأسست اواخر سنة 

فمذا تم التركيز فى البحث عن ادخال التكنولوجيا , التجارب السابقة الموجودة فى الدول المجاورة وباألخص الدول العربية
نقاذ مايمكن انقاذه GISونظم المعمومات  ,  فى ادارة الكوارث واستخدام التقنيات الحديثة فى المساعدة فى تقنين االضرار وا 

مكانية ربطيا  فمذا سوف نناقش فى ىذا البحث كيفية استخدام مع الخرائط االلكترونية وقواعد البيانات فى ادارة الكوارث وا 
. مع الدول الجوار عن طريق شبكة االنترنت 

 
 

Abstract : 

We know and experience many disasters in our daily lives, such as earthquakes, fires and 

wars in Libyan cities, even at a few intervals. There is no quick reaction to save the situation, 

which causes a lot of human and material losses. The survey was conducted geographically 

from Benghazi to Tobruk, Data and information was collected from the National Relief 

Agency in Libya, which was established in late 2009. It is a competent authority for disaster 

management in Libya. Therefore, through previous experiences in neighboring countries, 

especially the Arab countries, the focus was on the search for the introduction of technology 

In this paper, we will discuss how to use electronic maps and databases in disaster 

management and the possibility of linking them with neighboring countries via the Internet. 

Keywords : Gis (Geographic Information System), RDBMS (Relation database management 

system), maps. 
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تقييم أداء جامعة النجم الساطع وفقًا لمدخل بطاوة األداء المتوازن 
 (المؤسسات غير الربحية  )

 ليبيا/ البريقة جامعة النجم الساطع،كمية اإلدارة، عضو ىيئة تدريس،يحيى سعد حماد لالح .أ
تونس  / طالب دكتوراه بجامعة صفاقـس

 تونس / عضو ىيئة تدريس بكمية العموم االقتصادية والتصرف جامعة صفاقس،د ســــــامـــي بـــودبـــــوس.  أ
yahauh@yahoo.com 

 

: الممخص 
     ولما ُحظيت بو بطاقة األداء المتوازن باىتمام متزايد في اآلونة األخيرة في المجالين العممي والعممي في الدول المتقدمة 

إال أن ىذا األسموب ما زال في مراحمو األول في الدول العربية واألفريقية ، وتعد بطاقة األداء المتوازن إحدى األدوات 
ستراتيجية المنظمة إلى مجموع من اإلجراءات  االستراتيجية التي تستخدم في تقييم أداء المنظمات ، حيث تتم ترجمة رؤية وا 

. العممية القابمة لمقياس وفقًا ألىدافيا 

      وليذا قمنا بيذه الدراسة لما لمسناه من أىمية ليذا النموذج الحديث لتقييم األداء في جميع المؤسسات الخدمية 
المالي ، والعممء والعمميات الداخمية ،  )بمحاورة االربعة  (بطاقة االداء المتوازن  )والصناعية حيث تم دراسة ىذا النموذج 

عمى جامعة من الجامعات الدولة الميبية وىي جامعة النجم الساطع وتبين وجود مقومات تطبيق بطاقة  (والتعميم والنمو 
االداء المتوازن داخل الجامعة وبينت الدراسة وجود بعض المشاكل ومن ضمنيا عدم مشاركة العاممين في اتخاذ القرارات  

. ووضع سياسات  بالجامعة وعدم االىتمام بمركز ضمان الجودة بالشكل الكافي 

   وبينت حرص الجامعة عمى االىتمام بالطمبة وتوفير احتياجاتيم مع الحرص بقوة عمى قفل الحسابات الختامية بعد 
 .   ةالمراجع

 :  الدراسة الى مجموعة من التوصيات وىيوود تولمت 

  التعريف ببطاقة األداء المتوازن لدى جميع العاممين بالجامعة 
  أن تقوم الجامعة بتطبيق بطاقة األداء المتوازن في تقييم االداء بالجامعة. 
  اشراك جميع فات الجامعة من أعضاء ىيئة تدريس وموظفين وطمب في وضع الخطط االستراتيجية لمجامعة 
  دعم مركز ضمان الجودة داخل الجامعة لمقيام بالعمل المناط بو. 
  عمى جميع الجامعات الميبية لرافع من أداء العاممين بداخل ىذه  (بطاقة االداء المتوازن  )تطبيق ىذا النموذج

 .المؤسسات 

 
 
 
 

mailto:yahauh@yahoo.com


 
 

53 

(المتطمبات والتجارب)تطبيق ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي   
قسم ادارة االعمال – كمية إدارة اإلعمال –  جامعة الجفرة ، المساعد استاذ إدارة االعمال، عمي جاب اهلل مفتاح.د

قسم ادارة االعمال – كميةاالقتصاد –  جامعة سرت ، استاذ إدارة االعمال المساعد،خميفه المبروك فضيل. د
Ali1964gaballah@ gmail.com 

  :الممخص
في التعميم عامة والتعميم العالي بشكل  ( Total Quality Management )إن تبني مفاىيم إدارة الجودة الشاممة

خاص لقي قبول منذ نياية عقد الثمانينيات من القرن العشرين عندما وجد القادة التربويون في الواليات المتحدة األمريكية إن 
اليابانية واألمريكية واألوروبية، إذ تمكنت : فمسفة الجودة حققت نجاحًا في قطاع اإلعمال والتجارة، بين مؤسسات اإلنتاج

اليابان بفضل جودة منتجاتيا من اكتساح األسواق العالمية والفوز برضا المستيمكين حول العالم، جراء استخدام إدارة الجودة 
االقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية، إلى جانب ظيور عنصر المنافسة الذي بدا ظيوره :الشاممة في المؤسسات

. بين مؤسسات التعميم العالي بدأ االىتمام باستخدام ىذا النيج  اإلداري في مؤسسات التعميم العالي بدرجة متزايدة

،وكذلك التعرف عمي فوائد ( Total Quality Management ) ييدف البحث إلى توضيح مفيوم إدارة الجودة الشاممة
ولتحقيق ىذا اليدف نم . متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العاليومعرفة إدارة الجودة الشاممة 

استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خمل استعراض بعض التجارب المحمية و العربية والعالمية في إدارة الجودة الشاممة، 
. بيدف استفادة جامعتنا العربية من تمك التجارب

- متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي -  ادارة الجودة الشاممة في التعميم العالي :الكممات المفتاحية
 .مؤسسات التعميم العالي

دور التشريعات في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها  
 ، محاضر بقسم القانون العام ، كمية القانون جامعة بنغازي  مرعي محمد  الفالح.د

: الممخص 
يعيش اإلنسان منذ القدم في بيئة عرضو لمتموث في كل وقت، ومن المعموم أن ما أصاب البيئة من تموث يعد خطرًا 
لخمخة التوازن الطبيعي بين العناصر البيئية والتي تدور في إطارىا التفاعمت، والعمقات المشتركة بين الكائنات، ولقد 

أصاب التموث كافة عناصر البيئة المحيطة من ماء، وىواء، وغذاء، وتربة سكنية، مما ترتب عمى ذلك العديد من اآلثار 
 ".التمزق البيئي"السمبية في كافة مجاالت الحياة البشرية المادية، والصحية، واالجتماعية، والنفسية، وىو ما ُيعرف بحالة 

األمر الذي جعل اإلنسان يعيش في حالة من االضطراب والقمق، ومن ىذا المنطمق حظيت مشكمة التموث البيئي باىتمام 
من قبل البحاث، ومن قبل رجال العمم، والقانون، ففي الجانب القانوني نمحظ أن المشرع في ليبيا اىتم بصياغة النصوص 

 بشأن حماية البيئة، ثم صدر القانون رقم 1982لسنة  (7)التي تتعمق بحماية كافة أساليب تموث البيئة، فصدر القانون رقم 
 بشأن حماية وتحسين البيئة؛ كما صدر قانون حماية الصحة وحماية الحيوانات واألشجار، وقانون 2003لسنة  (15)

حماية األراضي الزراعية والمياه؛ وكذلك حماية الثروة البحرية، والغذائية، والبرية، والسياحة في جممة من القوانين التي 
. تحمي أصناف تمك البيئات

. ئية مع التركيز عمى حماية البيئة البرية وحماية البيئة البحريةيتناول البحث من خمل عدة فروع حماية البيلذلك س
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  ة ندسة القيمة وتطبيقاتها في المشاريع الهندسي
  ماجستير اإلدارة اليندسية،مـنـى بـن عـطـيــة. أ

mona29378@yahoo.com 

 :الممخص 
تعتبر ىندسة القيمة إحدى أىم المناىج اإلدارية في دول العالم المتقدم وأحدثيا اعتمادًا، فيي دراسة تحميمية ذات منيج 

محدد تقام بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات عمى مشروع أو خدمة أو منتج، فيي تعتمد عمى الموازنة بين األداء 
والتكمفة، حيث إن ىذه المنيجية ليا قدراتيا عمى تحميل وظائف المشروع والحصول عمى أفضل استثمار لمموارد ما بين 
التكاليف وتحميل التكاليف ال يؤثر عمى وظيفة المشروع وسرعة إنجازىا إلعطاء النتائج والمقترحات المطموبة لممشروع، 

لى مراحل المشروع المناسبة لتطبيق منيج  وليذا تتعرض الورقة في الجزء النظري إلى مفيوم وتعريف منيج ىندسة القيمة وا 
ىندسة القيمة خمل ىذا المشروع، اختارت الباحثة في الدراسة التحميمية عدة بحوث سابقة عمى ىندسة القيمة ومعرفة مدى 
تطبيقيا وفائدتيا عمى المشاريع اليندسية وكيفية التعامل معيا، أما في الدراسة التطبيقية قامت الباحثة باستبيان لمميندسين 

المعماريين ومدى معرفتيم بيذه المنيجية وتطبيقيا أثناء التصميم المعماري، وخمص البحث إلى نتائج وتوصيات تحث عمى 
. اعتبار منيج ىندسة القيمة أسموب تفكير ونمط جيد في العمل اليندسي لممشاريع اليندسية

PRE-VALIDATION OF QUALITY CULTURE FRAMEWORK 

FOR LIBYAN MANUFACTURING COMPANIES 
1
Mostafa Ahmed Shokshok,

 2
Omran Ali Abu Khrais 

1
Mechanical and Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering 

2
Business Administration Department, Faculty of Economics and commerce 

Al Asmarya Islamic University, Zliten, Libya 
1
m.shokshok@asmarya.edu.ly 
2
omranali24434@gmail.com 

Abstract: 

This paper covers in detail the pre-validation of the designed quality culture framework, 

implementation flowchart and self-assessment. The pre-validation procedures are based on the 

findings from literature review, questionnaire survey, and face-to-face interviews. These 

sources of information were the base for development of the QMS framework, 

implementation flow chart, and self-assessment questions. By using the self-assessment 

questions, Libyan companies can evaluate their QMS status, and they can decide which part 

of the implementation flowchart they start with. The pre-validation of the framework is 

conducted with foreign manufacturing companies and Libyan quality experts. Through 

discussions and rework of the designed body of the quality culture framework, the 

implementation flowchart and the self-assessment, the involved experts agreed to start the 

implantation of the framework proposed. The final validation processes of the framework will 

be conducted through six months implementation in five Libyan manufacturing companies. 

Once the validation had been conducted, it will be visible if the framework operates in 

improving the company's QMS status. 

Index terms: QMS, quality culture, implementation flowchart, self-assessment, Libyan 

manufacturing companies.  
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Risk Assessment Framework for Occupational Hazards, Health 

Problems and Safety Practices in gasoline filling workers 

Alexandria- Egypt 

Gehan F. Mustafa Elboseifi; Public Health Faculty- Benghazi University    

 Hawa Ayad Elsnosey; Engineering Science Faculty- Bright Star University of Brega      

  Ghada F. Mustafa; National Oil Corporation    

  Samah F. Elbuseifi; Royat Almostakbal University 

j_elbusaifi@yahoo.com  

ABSTRACT  

Background: gasoline station is known to emit pollutants that have a negative impact on 

environmental and human health. Gasoline filling station attendants encounter several hazards 

and health problems while working. In developing countries like South Africa. Many of the 

harmful effects of exposure to gasoline are due to existence of the chemical substances in the 

gasoline mixture.  Attendants are at risk to adverse health effects associated with the 

inhalation of volatile organic compounds released from these fuels, on a daily basis, The 

pollutants released gasoline, gasoline is a mixture of volatile organic hydrocarbons containing 

certain amounts of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX), which are significant 

due to their high level of toxicity.  This study was conducted to determine the occupational 

hazards, health problems and safety practices of gasoline station attendants in Alexndria-

Egypt stations 

Methods: This was a descriptive cross-sectional study carried out among all consenting 

attendants working in filling stations owned by independent petroleum marketers in 

Alexandria-Egypt stations. Data was collected using structured interviewer-administered 

questionnaire and analyzed using statistical software package SPSS version 21. Analysis 

employed descriptive and inferential statistics. Level of significance was set at 5%.  

Results: A total of 215 respondents participated in the study. The mean age of respondents 

was 24.3 ± 4.6 years with 117 (54.4%) being females. Hazards reported included inhalation of 

gasoline fumes 145 (67.4%), confrontation from customers 112 (52.1%) and noise 98 

(45.6%). Health problems reported included headache (53.6%), low back pain (33.3%), eye 

irritation (29.5%), dizziness (24.6%), cough (18.6%) and nausea (18.6%). There was a 

statistically significant association between having headache, nausea, cough and inhalation of 

gasoline vapour (p<0.01) or car exhaust fumes (p<0.05). Awareness about personal protective 

equipment was 30.7%, while use was 7.0%. Hand washing after contact with gasoline was 

practiced by 73.5% of the respondents. Only 4.2% reported ever undergoing pre- or post-

employment medical examination.  Conclusion: Petrol station attendants in this study were 

exposed to various hazards and health problems. Awareness and use of PPE was very low. 

Efforts should be made by stakeholders to ensure that owners of filling stations take 

responsibility for the health and safety of their workers. 

Keywords: Risk assessment, health and safety, diesel fuel service stations 
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مدى إمكانية تطبيق التكمفة المستهدفة كمدخل لتخفيض التكاليف ودعم الميزة التنافسية  
 "دراسة ميدانية عمى الشركات النفطية العاممة في مدينة البريقة"

 1  عماد حمد الميهوب مفتاح .أ
 2 محمد سالم محمد التواتي  2  ىاجر فتحي عمي الصديق  2 مريم عبداهلل صيد عبداهلل  2شذى نوري صالح اإلدريسي 

ليبيا -جامعة اجدابيا- كمية االقتصاد والعموم السياسية-  محاضر بقسم المحاسبة  - 1
جامعة النجم الساطع  - كمية اإلدارة- 2018خريجي قسم المحاسبة فصل ربيع - 2

E.Mail: juv_emad@yahoo.com 

 

 : الممخص 
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى إمكانية تطبيق التكمفة المستيدفة في الشركات النفطية العاممة في مدينة 

وطبقت , واستخدم الباحثون  المنيج االستنباطي االستقرائي في تحديد متغيرات الدراسة واشتقاق فرضيات البحث, البريقة
 30وتم توزيع , ىذه الدراسة عمى عينة من المدراء والمراقبين ومنسقي األقسام والمحاسبين العاممين بشركتي سرت ويارا

واستخدم في تحميل البيانات برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم ,   قائمة جميعيا قابمة لمتحميل22قائمة استبيان جمع منيا 
-One) وذلك من خمل استخدام  أساليب اإلحصاء الوصفي كما استخدم الباحثون أيضا  اختبار  SPSSاإلنسانية 

Sample T Test) وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك إمكانية لتطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ,  الختبار فرضيات الدراسة
إال إن ىناك بعض , حيث يتوفر لدى الشركات عينة الدراسة البيئة الممئمة و النظام المحاسبي الممئم لتطبيق ىذا المدخل

المعوقات منيا قمة وعي اإلدارة بمثل ىذه الطرق واألساليب الحديثة في أنظمة التكاليف وكذلك الظروف السياسية 
واالقتصادية التي تمر بيا ليبيا في السنوات األخيرة ىي أحد أىم المعوقات باإلضافة إلى افتقار ىذه الشركات إلى الجيات 

. التي تقوم بدورات تدريبية لمموظفين والعاممين عمى مثل ىذا النوع من األساليب الحديثة

 .الميزة التنافسية, تخفيض التكاليف, التكمفة المستيدفة: الكممات الدالة
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القيادة اإلدارية الناجحة و تطوير المنظمات 

 ، ماجستير أدارة الموارد البشرية، أمبارك عبداهلل عبدالقادر أمحمد ابوحشيشة.أ
جامعة النجم الساطع  - دارة الدراسات العميا متعاون إمدير 

 ليبيا /  البريقة-مستشار في شركة سرت إلنتاج و تصنيع النفط و الغاز
ambarki@hotmail.com 

 
 :الممخص 

مما ال شك فيو ان القيادة االدارية تمعب دورا فعاال في أنجاح المنظمات و تزيد من قيمتيا و ترفع من وتيرة أداءىا ففي 
العالم المتقدم عمميات اختيار متخذي القرار لمقيادة  ليست بالميمة السيمة التي  يمكن أنجازىا بيسر و سيولة  بل من 

. خمل سمسمة من إجراءات االختيار و المفاضمة تعني بيا أدارة الموارد البشرية عادة 

بر عمود فقري ألي منظمة ترغب النجاح و االرتقاء و زيادة االنتاج و ىي التي تعني باستقطاب تادارة المورد البشرية تع
. و اختيار وتدريب القوي العاممة  من أجل تحقيق أىداف المنظمة

المنظمات التي تسعي الي تطوير انظمتيا و نجاحيا قطعا تسعي الي استقطاب و تأىيل عناصر قيادات رشيدة 
توصميا بسمم الي لتحقيق اىدافيا مع عدم احداث اضرار بمتطمبات البيئة الحديثة لمعمل من سممة ومراعاة أخمقيات 
المينة و تمعب االدارة دورا ىاما في تطوير المؤسسات و تضفي عمييا صبغة االحترافية و تحقيق المخطط لو في وقت 

. قياسي مع المحافظة عمي توازن المنظمة في السوق

أن االسباب الرئيسية التي أدت الي المشاركة بيذه الورقة العممية ىي المعاناة الكبيرة التي تواجة المنظمات في الوقت 
. الحالي من ترنح مستمر نتيجة سوء االدارة مع عدم وجود تطوير حقيقي ليا

أن ىذه الورقة ستناقش في الفصل االول منيا االسباب الحقيقة من وراء أعداد ىذه الدراسة و اليدف منيا مدعوما 
أيضا سيتم عرض ما كتب في السابق من مفكري الفكري .باالفتراضات التي ستختبر لتأكيد او نفي فرضيات محددة 

االداري و رؤيتيم مع وتوضيح الية جمع البيانات فيما سيتم توضيح طريقة البحث و جمع البيانات وتحميميا و الجانب 
ار طريقة جمع البيانات بواسطة موقع مونكي سيرفي دوت كم ياالسباب الرئيسية وراء أختعرض ايضا سيتم ,االخمقي فييا 

مع تحميل البيانات و مناقشة النتائج المتحصل عمييا و ربطيا مع ما كتب مفكري االدارة و سيتم اصدار توصيات بنياية 
 .الورقة مع اية توصيات أخري مستقبمية من أجل التطوير في ىذا المجال

  القيادة ، تطوير المؤسسات ، النجاح اإلداري :الكممات المفتاحية 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF CONTAMINATED WATER 

IN PETROLEUM REFINERY PROCESSES 

Ibrahim M. Abou El Lei1
l 
& Salmin Sa'ad Ekrim

2
 

Faculty of Engineering, Petroleum Engineering Department,Tobruk University
1
 

Faculty of Science, Chemistry Department,Omar Al Mokhtar University
2
 

salminsaad1992@gmail.com 

Abstract 

This study was conducted to assessment the environmental impacts in petroleum refineries 

due to the different processes. The paper presents the data obtained during a case study was 

achieved in Tobruk petroleum refinery. The main petroleum products of the refinery 

represented by diesel, light naphtha, heavy naphtha and kerosene, with maximum production 

capacity about 21,500 bbl/day. 

The results of the study revealed that the waste water affected by high concentration of 

hydrocarbons. The heavy metals are also determined and they are represented by V, Fe, Ni 

and Cu with low contents in crude oil. 

Also the pollutants parameters in the disposal water such as biochemical oxygen demand, 

chemical oxygen demand, total organic carbon, suspended solids, phenols, ammonia and 

sulphides are determined, and the results are compared with other refinery types. The 

concentration of these parameters are higher than the standard values that recommended by 

Environmental Protection Agency (EPA), at the same time these values are less if they are 

compared with the other refinery types. 

On the other hand, the disposal water due to the refinery processes doesn't undergo 

treatment before elimination process which affected harmful on the surrounding 

environmental medium.  

Key words : Petroleum refinery, distillation, refinery products, water contamination, waste 

water, water quality, pollutants parameters. 
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BROADBAND OVER POWER LINES (BPL) 

Nagi Saleh Embarik  

Bright Star University Of Technology-Brega/Libya 

College of Management ; Department of Engineering Management 

homrew@gmail.com 

 
Abstract : 

Despite the hundreds of millions of dollars being spent  on the Internet infrastructure in 

Libya and the existence of different types of services submitted by Libya Telecom, but there 

are a lot of problems in the service and lack of access to a large number of areas, and all 

projects are currently to develop Internet services in Libya requires a lot of effort and 

significant time and cost as well as damage caused by drilling operations of the streets and 

roads. 

We offer in this research the most effective way and least costly and which does not 

require much time to provide Internet services to all regions of the new Libya wherever they 

are and through the broadband over power lines. 

The following research will explain how this research presents the investigate on the use of 

power networks to carry broadband via power line (BPL) systems, using medium voltage 

(MV) electrical networks and low voltage (LV) electrical networks to reach the users at work 

or in the home. BPL is a word that used to explain the use of existing electrical power 

networks to present the transmission medium for  internet and high speed data and also 

communication systems. 

  Broadband signals cross the MV, bypassing transformers by a coupler to be connected 

with LV with repeaters located every mile along the transmission power line. At the last pole, 

a BPL wireless device can distribute the broadband to the home-installed BPL wireless 

receivers, or, the signal is sent to the homes through the LV and is made available through any 

electrical outlet receiver to pull out the data as the home plug modem is plugged. 

  The aims of this project are to study the technologies of access broadband, such as digital 

subscriber line (DSL), Fibre Technologies, Wireless and End to End BPL and the equipment 

used in power line communication, namely injectors, repeaters and   extractors and also to 

give a brief idea about some carrier modulation techniques like Frequency Shift Keying 

(FSK), and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). 

Furthermore this paper will describe the advantages and disadvantages of some types of 

BPL systems, and gives a general idea about digital homes. 

Keyword: Broad (BPL) band, BPL, MV, LV power lines. 
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في ليبيا   لرفيةدعم وتطوير نظم المعمومات الم دور نظم تكنولوجية المعمومات في 

  جامعة النجم الساطع البريقة,  قسم ىندسة الحاسوب ,  محاضر مساعد ,   محمد ملطفي عبدالعالي عبد الجواد  . أ
astef_li@yahoo.com 

 :الملخص 

حول العالم و الشرق األوسط  دعت الحاجة إلى  نظرا لمنتشار الواسع ألنظمة الكترونية المتعمقة بنظم المعمومات
تصميم نظام الكتروني ال يقل قدرة أو شئنا عن األنظمة المتطورة المستخدمة في ىذا الوقت و ذلك في ظل الظروف التي 
تعاني منيا دولة ليبيا إضافة إلى إن  يتسنى لممواطنين تجربة نوع جديد من التكنولوجيا العصرية و ىذا يؤدي إلى تحسين 

 .امن ما يجعل نظم المعمومات  تتطور بسرعة في ليبي بشكل ايجابيالفكر التكنولوجي 

 . اليندسية اإلدارة في المعمومات تكنولوجية  تطبيقات  :الكممات الرئيسية 

 

Transformation of Requirements in Arabic to UML Diagram 

Amal Ahmed Eletri
1
and Hanan Abdulwahab Siala
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amal_eletri@yahoo.com,  h_siala@yahoo.com 
 

Abstract:  

In Object-Oriented Analysis and Design (OOAD), it is difficult to predict for a developed 

project what a set of classes will be, and how they interact with each other. It is considered to 

beintellectually challenging and time consuming for analysts to discover a set domain classes 

during object oriented analysis. Therefore, systematic methods and guidelines are needed to 

discover classes. The object model creation process (OMCP) is an important task in OOAD. 

Conceptual modeling aims to extract the information of a domain perceived by the analysts, 

and represents it in a way that will be usedin a further system analysis and design. In the 

development of computerized systems, Natural language plays an important role during 

OMCP, and Object-Oriented CASE tools act as an assistant for various developer roles in this 

activity. They offer extensive support for the analysis and design of Object-Oriented software. 

The paper proposes the development of a CASE Tool to transform requirements document 

written in Arabic natural language to basic UML models in order to reduce the time and effort 

needed to develop Object-Oriented systems. 

Keywords:Reqirements Engineering, Natural Language Analysis, Object Oriented Analysis, 

Unified Modeling Language, Object Model Creation Process, Conceptual Modeling, and 

Computer Aided Software Engineering (CASE) Tools. 
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Using principles of Six sigma methodology to improve quality : Overview 

Dr. Mohamed Omar Kumati 

Data, Studies and Researches Head Section 

Great Man Made River Authority 

Benghazi – Libya 

kumati1974@yahoo.com    

 

Abstract : 

The quality standards of the output, the features of delivery and the introduction of new 

services are becoming the most important factors to improve business quality. In this context, 

the application of new methodologies is essential to improve process quality. Six Sigma is a 

quality and business improvement tool aims to eliminate defects from any process. Many 

companies and service organizations have adopted six sigma methodologies to their processes 

and reported significant improvement in both quality and profit. This research paper presents 

an introduction to six sigma principles. First, an overview about six sigma concept is 

presented. Second, the uses and benefits of six sigma are discussed. The DMAIC six sigma 

methodology is then presented and discussed in details. A comparison between six sigma and 

ISO 9001 quality management system is also presented. Finally, the steps for implementing 

and building six sigma capacity within an organization are presented and discussed. 

 

Keywords: Six sigma, DMAIC, ISO 9001, and quality management system 
 

 

دور التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمـــات  
 (بنغازيوطاع الملرفي في مدينة ال عمى تطبيقية دراسة)

 جامعة إجدابيا-السياسيةعضو ىيأة تدريس بقسم إدارة األعمال كمية االقتصاد والعموم ، محمود عمي المدني.  أ
elmdani9@hotmail.com 

 جامعة إجدابيا-السياسية عضو ىيأة تدريس بقسم إدارة األعمال كمية االقتصاد والعموم ،زياد ونيس احمد الدرووي  . أ
ZWD9009@yahoo.com 

 
ABSTRACT: 

In recent years, the interest in entrepreneurship studies has grown as the backbone of any 

national economy and is applied in all economic fields in most countries of the world, 

effectively contributing to the creation of a competitive advantage between companies and 

organizations, solving the problem of unemployment, maximizing results and generating new 

projects that support economic growth. Which was achieved through the study of the role 

between the main trend in achieving the competitive advantage of the banking sector in the 

city of Benghazi and showing that the main trend is an important issue for any productive or 

service institution was to achieve the objectives of the institution . Therefore, this study aims 

to identify the importance of the leading approach to achieve a competitive advantage. This 

research is based on the integration of inductive and deductive methods through the 

extrapolation of the administrative literature and the analysis of previous studies related to the 
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field of research, and in this way derives hypotheses and tests in practice. The study society 

included the directors, department heads and employees of the Libyan banking sector 

operating in the city of Benghazi. 

 

:  دراسةممخص ال
زاد في السنوات األخيرة االىتمام بدراسات ريادة األعمال عمى أنيا العمود الفقري ألي اقتصاد وطني والمعمول بيا في كل 
المجاالت االقتصادية في معظم دول العالم، والمساىمة بفعالية في خمق الميزة التنافسية بين المنظمات وحل لمشكمة البطالة 
وتعظيم النتائج ووالدة المشاريع الجديدة التي تدعم النمو االقتصادي، وانطمقًا من النتائج التي تم التوصل إلييا من خمل 

دراسة دور بين التوجو الريادي في تحقيق الميزة التنافسية لمقطاع المصرفي في مدينة بنغازي وتبين ان التوجو الريادي 
ومن ثم فأن ىذه الدراسة تيدف إلى التعرف . موضوع ميم ألي مؤسسة إنتاجية او خدمية كانت في تحقيق أىداف المؤسسة

عمى أىمية التوجو الريادي في تحقيق الميزة التنافسية، وتقوم ىذه الدراسة عمى أساس الدمج بين المنيجين االستقرائي 
واالستنباطي وذلك من خمل استقراء األدب اإلداري وتحميل الدراسات السابقة التي ليا عمقة بمجال الدراسة، ومن ثم 

اشتقاق فرضيات واختبار ىذه الفروض عمميًا، وقد أشتمل مجتمع الدراسة عمى كل من المدراء ورؤساء األقسام والموظفين 
.  في قطاع المصارف الميبية العاممة في مدينة بنغازي

 66ولتحقيق ىدف الدراسة تعامل الباحثان مع نوعين من البيانات ىي البيانات الثانوية والبيانات األولية حيث وزعت 
 في SPSS قائمة استبيان جميعيا صالحة لمتحميل وتم استخدام برنامج 58قائمة استبيان عمى عينة الدراسة وتم تجميع 

بحث وقد  واختبار معامل االرتباط وذلك الختبار الفرضيات الT-Testتحميل ىذه البيانات وذلك من خمل استخدام اختبار 
توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج بأن ىناك عمقة بين التوجو الريادي والميزة التنافسية فكمىما مكمل اآلخر 

وأن مستوي التوجو الريادي في المصارف الميبية العاممة في . ومرتبط ايجابيًا بنمو المنظمة واستمرارىا في البيئة المتغيرة
وىي قيمة  (3.84)مدينة بنغازي فوق المتوسط ويدل عمى ذلك قيمة الوسط الحسابي إلجمالي متغير التوجو الريادي البالغة 

ذ بمغت قيمة االنحراف المعياري اإلجمالي  (3)فوق الوسط الفرضي البالغ  والمستوي الميزة التنافسية فوق  (0.75)وا 
وىي قيمة فوق الوسط الفرضي  (4.07)المتوسط ويدل عمى ذلك قيمة الوسط الحسابي إلجمالي الميزة التنافسية البالغة 

(. 1.1)وقيمة االنحراف المعياري اإلجمالي  (5)البالغ 

  الميزة التنافسيةالريادي، التوجو الريادة،: الكممات المفتاحية
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 مدى إمكانية تطبيق بطاوة األداء المتوازن 
 كأداة لتقييم أداء شركة سرت إلنتاج وتلنيع النفط والغاز

 "دراسة ميدانية عمى الشركات العاممة في مدينة البريقة"
 1محمد الطيب موسى القهافي. أ
 2                           عبد المطيف مفتاح فرج العبيدي2محمد احمد عبداهلل الجهمي

 2                         أنس إدريس عيسى الزوي2         وليد سالم سميمان إه يبان المغربي
 ليبيا-  جامعو النجم الساطع– كمية اإلدارة اليندسية –مساعد محاضر بقسم المحاسبة .1

 جامعو النجم الساطع–قسم المحاسبة :  كمية اإلدارة–2018خريجي قسم المحاسبة فصل الربيع .2
191494@GMAIL.COM   

 : الممخص 
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمى مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء الشركات النفطية العاممة 
في مدينة البريقة ، وتتكون عينة الدراسة من المدراء والمراقبين ورؤساء األقسام والمحاسبين بالقسم المالي في شركة سرت 
إلنتاج وتصنيع النفط والغاز، وقد استخدمت الدراسة المنيج االستنباطي االستقرائي ، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع 

-ONE)اختبارات التباينالبيانات المزمة، واستخدم في تحميل البيانات أساليب اإلحصاء الوصفي، كما استخدمت الدارسة 
WAY ANOVA & ONE-WAY KRUSKAL WILLS )عمى عدم وجود اختمفات جوىرية بين ، وذلك لمتأكد من 

 عند مستوى يانالجزء من االستبىذا متوسطات إجابات المشاركين في الدراسة من المستويات اإلدارية عن جميع أسئمة 
وتوصمت الدراسة إلي عدم قدرة اإلدارة العميا عمى التغمب عمى صعوبات تطبيق بطاقة األداء .  (0.050 )معنوية 

المتوازن، وكذلك عدم التزام وشعور اإلدارة العميا بأىمية البطاقة، مما أدى ذلك إلي عدم تخصيص الموارد المزمة لتطبيقيا 
وقد خمصت الدراسة ببعض التوصيات أىميا ضرورة قيام شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز عمى وضع رسالة .

ورؤية  مكتوبة ومفيومة وواضحة، وتوصيل رسالتيا ورؤيتيا لكل العاممين بالشركة ، كما يجب عمى الشركة ووضع 
إستراتيجية مكتوبة وواضحة متفق عمييا وواقعية ، وأن يشارك في وضع ىذه اإلستراتجية جميع العاممين بالشركة حتى 

 .   يشعروا بأىميتيم وأىمية األعمال التي يقدمونيا، وأن تعمل عمى تطوير نظام معمومات خارجي

   بطاقة األداء المتوازن ، المحاسبة اإلدارية ، القدرة التنافسية ، المقاييس غير المالية: الكممات الدالة 
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Abstract: 

Minimizing the cost of project risk is considered one of the construction project objectives. 

Recently, many experts and interested in this industry sector have tried to identify many 

approaches to provide more explanation about the origins of the project risk, despite the huge 

researches that tried to help project operators and managers, but the truth is that no project can 

be risk free. Here, accept the project risk does not mean that ignoring the risk consequences, 

but controlling this risk through reducing the expected cost of this risk. Determining the cost 

of risk sources is the first step towards controlling the cost of risk, it paves the road of 

assessing the risks that surrounded a project. 

 The aim of this study is to develop a framework of cost risk, which help project managers 

to concentrate on the main sources of risk to avoid as much as possible the potential costs of 

these risks. The research methodology involved surveynaire survey with experts in charge of 

risk management department in construction companies, which advanced by CapAsia. The 

purpose is to find out more about the problems associated with measuring the cost of project 

risk in Malaysia, and to know their experience and the difficulties they are facing with 

determining the cost of risk elements and its effects on project management successful.The 

finding of this research indicated Loss Financing as the most important source of risk. This 

factor, along with other factors, contributed the highest percentage of the total estimated of 

the risk's cost.Determining the sources of the cost of project risk helps the project operators 

and managers to control the surrounding risk of the project. Providing the appropriate 

financing source to the project contributes in reducing the potential cost of project risk. As the 

wrong financing structure may cost the project losses were not taken into consideration, 

which reflected the high cost of these financing sources. 
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A Case study of Libyana telecom - Benghazi 
Prof. Dr. Omar K. Gnieber ,*1Nayrouz I. Doma 

Department of Engineering Management, 

The Libyan Academy, Benghazi. 

prof.omargnieber@yahoo.com 

Abstract: 

 In today's competitive environment, any service organization cannot survive successfully 

without delivering high quality service. Hence, it has become substantial to analyze the 

impact of service quality dimensions on customer satisfaction, because gaining customer 

satisfaction is one of the key factors that help companies remain competitive and sustainable. 

So it is very important for companies to know how to measure these constructs from the 

consumer‟s perspective because that leads to higher customer satisfaction, profitability, 

customer loyalty and retention. The objectives of this paper are to clarify customers‟ 

perceptions regarding mobile telecommunication services and whether customers are satisfied 

with the provided services, by presenting a case study of the customers of Libyana Telecom in 

Benghazi, especially after the many problems that Libyana suffered during the war years 

which led to bad services in some areas. This study was carried out to evaluate the effect of 

service quality on satisfaction of service recipients of Libyana telecom, using the American 

perspective (SERVQUAL model) and the European perspective (Nordic model). A total of 

100 current users of a Libyana telecom in Benghazi participated in this study. The data was 

collected using a self-administered questionnaire. The results showed Overall service quality 

perceptions was low as compared to customers‟ expectations. In both models correlation 

analysis and multiple regression analysis were used to examine the relative impact of the 

service quality on satisfaction of service recipients, and they revealed that certain dimensions 

of the service quality have significant impact on customers‟ satisfaction, so Libyana telecom 

should strive hard on improving the quality of these dimensions. 

KEYWORDS: Mobile telecommunication services, perceptions, expectations, customer 

satisfaction, service quality, SERVQUAL model, Nordic model, Libyana Telecom 
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ABSTRACT: 

Projects delay have become general facts in the construction industry, An implementation 

of project risk management (PRM) process on regional construction project has been carried 

out to maximize the likelihood of project meeting its objectives within its constraints , 

Qualitative and quantitative risk analyses have been carried out. The qualitative analysis is 

presented in a table that shows top ranked risks in Libyan construction projects based on 

Probability–Impact grid technique. In quantitative risk analyses, Mont Carlo simulation 

technique has been  conducted to quantify and evaluate the overall level of risk exposure 

associated with the project completion time , A project simulation uses a model that translates 

delay in the time uncertainties into their potential impact on project objectives. A frequency 

curve model that represents simulation results of project completion time has been 

constructed, The frequency curve model shows all possible outcomes of expected project time 

of completion at different probabilities. Project manager or decision maker can select the 

appropriate project time , If a probability of 0.90 confident project time of completion is 

selected that means time overrun risk can be minimized to a probability of  0.1 . It is very 

helpful for project manager to take decisions based on information that shows project 

completion time and its associated probability rather than using single information of 

estimated time of completion. 

Keywords: risk management, construction management, primavera risk analysis, Monte 

Carlo simulation. 
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ABSTRACT: 

 

The paper clarify the importance of leadership behavior and organizational commitment on 

the environmental performance. The need for knowing this important issue are based on the 

findings from literature review  and the overall implementation status of international 

standard systems ( total quality management (TQM), occupational health and safety (OSHAS) 

and environmental management system ( EMS) which they are very crucial techniques  in 

increasing  the environmental performance within the industrial organizations. The case  were 

Libyan public sector organizations. The Lifeco Company; it is as joint venture between the 

Libyan national oil corporation and the Libyan Norwegian Fertiliser Company (LIFECO).  

A statistical result will show that, Are there any significant relationship between the 

leadership behavior and organizational commitment and environmental performance at 

LIFECO Company , and this relation was it in low or high level. More importantly, are there 

significant impacts of the leadership behavior and organizational commitment on 

environmental performance at lifeco Company. In addition, the leadership behavior and 

organizational commitment play important roles in determining the overall implementation 

status of TQM key elements, OHSAS and EMS in the Libyan industrial Organization.  Thus, 

the paper will contributes to the existing pool of knowledge on the empirical impact of the 

leadership behavior and organizational commitment on environmental performance within 

the industrial companies in Libya. Different aspects of these variables to be tested, so as to 

provide a wider and more comprehensive understanding of the factors that impact on the 

environmental performance in Lifeco Company in Libya. 

 

 

Keywords: Leadership Behavior, Organizational Commitment, Total Quality 

Management, Occupational Health Safety System, Environmental Management System, 

Libya. 
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  :الممخص
تيدف الورقة إلى دراسة أثر حجم المنظمة عمى العمقة بين جودة المعمومات المحاسبية وخصخصة القطاع الصناعي 

ما دور حجم المنظمة عمى العمقة بين جودة المعمومات المحاسبية : حيث تناولت مشكمة الدراسة السؤال التالي. في ليبيا
حيث . وخصخصة القطاع الصناعي في ليبيا؟ لتحقيق أىداف البحث، تم تصميم استبيان وفقا ألىداف وغايات البحث

 بند 11 الى عددباإلضافة  (جودة المعمومات المحاسبية) بنود تقيس المتغير المستقل لمدراسة 8تكون االستبيان من 
 من المديرين 330، تم توزيع االستبيان عمى عينة مكونة من (خصخصة القطاع الصناعي)خصص لممتغير التابع 

 استمارة استبيان،واعتمدت الدراسة تحميل االنحدار 313تم جمع . اإلداريين ورؤساء األقسام لشركات الصناعية في ليبيا
وخمصت الدراسة إلى أن ىناك تأثير لجودة المعمومات المحاسبية عمى خصخصة . المتعدد لفحص العمقة بين المتغيرات

 العمقة بين جودة المعمومات  عمىعموة عمى ذلك، وجد أن حجم المنظمة قد أثر بشكل كبير. القطاع الصناعي في ليبيا
 المحاسبية وخصخصة قطاع الصناعة في ليبيا 

 .المحاسبية، حجمالصناعةالخصخصة، جودة المعمومات : الكممات الرئيسية
ABSTRACT 

The study aimed at investigating the impact of accounting information quality on 

privatization of industrial sector in Libya. The study problem handled the following question: 

What is the role of accounting information quality in industrial sector privatization in Libya? 

To achieve the research objectives, a self-administrated questionnaire was developed 

according to research goals and objectives .The questionnaire consists of 8 items that 

measures the study independent variables (accounting information quality) in addition to 

dependent  variables( Industrial sector privatization ) consists of 11 items. The questionnaire 

was distributed over a sample of 330 of administrative managers and head of departments 

through e- mail due to difficulties in distributing the questionnaire in person, as a result of the 

political situation in Libya. 313 questionnaires were collected, of which 13 questionnaires 

were disregarded due to their incompleteness. After dropping incomplete questionnaires, data 

were analyzed using SPSS. Multiple regression analysis was performed to investigate the 

relationship between variables. The study concluded that there is an impact of accounting 

information quality on privatization in Libya.Moreover it was found Organization’s size 

significantly moderated the relationship between accounting information quality dimensions 

and privatization.   

Keywords:Privatization, accounting information quality, Industry’s size. 
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 تدريب الموارد البشرية كعامل وسيط عمى العالوة بين انماط وملادر ووة القيادة اإلدارية ورضا أثر
الزبون 

.جامعة الزيتونة، كمية التجارة، قسم اإلدارةعمي رمضان ملباح عبد اهلل، . د  
Email:Alirm1975@yahoo.com  

  :الممخص
ىدفت الدراسة إلى التحقق من صمحية الصدق التنبوئ لنموذج تدريب الموارد البشرية كمتغير وسيط بين القيادة 

-SEM)باسموب نمذجة المعادلة البنائية (الكمي)اإلدارية ورضا الزبائن،ولتحقيق ذلك استخدم المنيج الوصفي التحميمي
AMOS) وتمثل مجتمع الدراسة من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بالمصارف التجارية العامة وفروعيا في ليبيا لعدد ،

وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لنموذج القيادة اإلدارية عمى رضا الزبائن من . فرعًا  (402)مصارف رئيسية و (6)
عمى وفي ضوء ذلك خمل تدريب الموارد البشرية والذي يمعب دور المتغير الوسيط بين القيادة اإلدارية ورضا الزبائن،

القيادات اإلدارية بالمصارف التجارية العمل عمى زيادة االىتمام بتطوير وتنمية القدرات والميارات وكذلك اتجاىات العاممين 
 .وذلك نظرًا لدورىا وتأثيرىا االيجابي كعامل وسيط في العمقة بين القيادة اإلدارية ورضا الزبائن

  . تدريب الموارد البشريةالقيادة اإلدارية ، رضا الزبائن ،  : الكممات المفتاحية
 

Abstract : 

This study aims to test the validity of the model of human resources training as a mediator 

between administrative leadership and customer satisfaction  .To achieve this aim, the used a 

descriptive approach to data collection (quantitative) and structural equation modeling (SEM-

AMOS).The population of the study comprises the managers and heads of departments in the 

public commercial banks and their branches in Libya (N=6 banks and 402 branches).The 

results shows that administrative leadership had an effect on customer satisfaction through the 

positive impact of the administrative leadership model on human resources training. In light 

of this administrative leaders on commercial banks to increase the interest in the development, 

capacity development and skills as well as the trends of workers in view of its role and its 

positive impact as a mediator in the relationship between the administrative leadership and 

customer satisfaction. 

Keywords: Administrative leadership, Customer satisfaction, Human resources training. 
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 توصيات املؤتـمــر

اٌتشويض ػٍٝ بٕبء إٌظُ ٚإػبدة ٕ٘ذستٙب في ِختٍف اٌّؤسسبث ٌتتّبشٝ ِغ اٌتغيشاث اٌؼبٌّيت ٚخبطتً بؼذ ظٙٛس  .1

. ِب يُؼشف ببٌثٛسة اٌظٕبػيت اٌشابؼت ِٚٛخت اٌّذْ اٌّشتبطت ٚاٌزويت

. اٌتشويض ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبث اٌّتىبٍِت ٚاٌذاػّت ٌٍٙيبوً اٌتٕظيّيت اٌسذيثت ٚاٌّشٔت ٚاٌششيمت .2

. صيبدة اال٘تّبَ بتٛفيش ِتطٍببث تبٕي ِٕٙديت اٌدٛدة اٌشبٍِت ٌذٚس٘ب في االستمبء ببألداء اٌّؤسسي .3

. تشسيخ ِبذأ إٌٙذست اٌميّيت في ِختٍف اٌّشبسيغ ٚخبطتً في ِشزٍت اٌتظّيُ ٚاٌّفبضٍت بيٓ اٌبذائً اٌتظّيّيت .4

. تطبيك إداسة اٌدٛدة اٌشبٍِت ٚٔظّٙب في اٌّؤسسبث إٌٙذسيت .5

اٌؼًّ ػٍٝ تفؼيً دٚس اٌتمٕيبث اإلداسيت اٌسذيثت في ِدبي اٌزوبء اٌظٕبػي ٚاٌشبىبث اٌؼظبيت في تشخيض أداء  .6

. اآلٌيبث ِٚىٛٔبتٙب

 .سبظ ِؤسسبث األػّبي ببٌبشاِح األوبديّيت ِٓ زيث ِٛائّت بشاِدٙب ِغ ِتطٍببث ٔشبطبتٙب ٚأ٘ذافٙب .7

سبظ اٌّسبس اٌٛظيفي بّٕظِٛت ليبط األداء اٌّشتبظ بّؤششاث زميميت لببٍت ٌٍميبط ِٚتظٍت بخبسطت اٌؼٍّيبث  .8

 .ٌٍّٕظّبث

 .تفؼيً دٚس زبضٕبث األػّبي في اٌدبِؼبث اٌٍيبيت ٚاٌتشويض ػٍٝ تٛضير دٚس٘ب في دػُ األفىبس اٌشيبديت .9

 .تبٕي اٌّفب٘يُ اٌخبطت بشلببت اٌسيبسبث اٌّبٌيت ٚاٌّسبسبيت ٌخفض اٌتىبٌيف ٚدػُ اٌّيضة اٌتٕبفسيت .10

ػًّ اٌّؤسسبث اٌّختٍفت ػٍٝ سبظ اٌؼٍّيت اٌتذسيبيت ببالزتيبج اٌفؼٍي ِّٚبسست اٌتمييُ اٌفؼٍي ٌٍبشاِح اٌتذسيبيت  .11

 .ٌتفؼيً دٚس٘ب

 .تشويض خٙبث االختظبص ػٍٝ ٚضغ اٌبشاِح اٌتي تىفً إػبدة تذٚيش ٔبخر ٌٍّخٍفبث بأٔٛاػٙب .12

اال٘تّبَ بتٕفيز اٌّؼبييش إٌٙذسيت في ِدبي ِٕظِٛبث ِؼبٌدت ِيبٖ اٌظشف اٌظسي ٚخبطتً اٌتدّؼبث اٌسىٕيت  .13

 .اٌظغيشة

ػٍٝ ِؤسسبث اٌذٌٚت اٌتشويض ػٍٝ اٌسذ ِٓ اإلٔسىبببث إٌفطيت اٌبسشيت ٚاتخبر اٌسبً اإلداسيت إٌٙذسيت ٚ ٚضغ  .14

 .اٌبشاِح اٌٛلبئيت

يٕظر اٌّؤتّشْٚ ِؤسسبث اٌذٌٚت ػٍٝ اإلسشاع في تبٕي بشاِح اٌتٙيئت ٌىبفت ٔظُ اٌدٛدة ٚخبطتً ٔظُ إداسة  .15

 .اٌظست ٚاٌسالِت اٌبيئيت

تشسيخ ِبذأ إداسة اٌّخبطش ِٓ خالي تبٕي إٌظُ اٌشبٍِت اٌىفيٍت ٌزٌه ٚٔشش ثمبفت إداسة اٌّخبطش ِٓ خالي اٌبشاِح  .16

 .اٌتذسيبيت ٌىبفت اٌؼبٍِيٓ

 ِٚب يظذس 2003 ٌسٕت 15يؤوذ اٌّؤتّشْٚ ضشٚسة تفؼيً اٌتششيؼبث إٌبفزة ٚاٌّتؼٍمت بسّبيت اٌبيئت ٚفك لبْٔٛ  .17

ػٕٙب ِٓ ٔظٛص ِٕظّت ، ٚفي ٘زا اٌخظٛص يُٕظر ٌٍميبَ بزٌه أْ تىْٛ ٕ٘بن ٚصاسة ٌٍشؤْٚ اٌبيئيت ٚخٙبص 

 .ٌٍششطت اٌبيئيت

 .تفؼيً دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبث اٌدغشافيت بّختٍف أٔٛاػٙب ٌالستمبء ببألداء اٌّؤسسي ٚتسٙيً اٌذٚس اٌشلببي إلداستٙب .18

 .تفؼيً دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبث اٌظسيت ٚاٌطبيت في اٌّستشفيبث ٌالستمبء بّستٜٛ أدائٙب .19

اٌؼًّ ػٍٝ تٛخيٗ إٌّظّبث اٌّختٍفت بضشٚسة تذسيب وبفت اٌؼبٍِيٓ ػٍٝ أدٚاث اٌدٛدة ٚتفؼيً دٚس٘ب في ِدبي  .20

 .ٚضغ اٌخطظ اٌتشغيٍيت ٚليبط أداء٘ب ٚتٕفيز٘ب

 .إدساج بشاِح اإلداسة إٌٙذسيت ضّٓ أٌٚٛيبث اٌبشاِح اٌتذسيبيت في ِؤسسبث اٌذٌٚت .21

 .إػبدة ٕ٘ذست ػٍّيبث األػّبي ٚفك خبسطت ػٍّيبث تضّٓ تفؼيً دٚس اٌسيبسبث اٌّشتبطت ببٌّٕبشظ اٌّختٍفت .22
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 .تىٛيٓ فشق إداسة األصِبث في اٌّستشفيبث ٚٔشش ثمبفتٙب .23

اٌتشويض ػٍٝ تفؼيً دٚس اٌطبلبث اٌبذيٍت ٚاٌّتدذدة ٚتٕفيز اٌّمتشزبث اٌشاِيت إٌٝ تبٕي اٌّشبسيغ إٌٙذسيت اٌّتؼٍمت  .24

 .بتطٛيش بشاِح إٔتبج اٌطبلت

  .تىٛيٓ ٌدٕت إلػبدة ٘يىٍت اٌدبِؼبث .25

 

 

 



  

 

 


