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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 البشرية في الدول العربيةاملوارد  رابطة مراكز بحوث تنمية

 األردن/عّمان -ألمانة العامة/ املركز الوطني لتنمية املوارد البشريةا

 

    :الدورة التاسعة ملؤتمر الرابطة السنوي والذي كان بعنوان تقرير عن

 ضوء تطور التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية في

18-19/5/2021 

ملركز الوطني لتنمية املوارد تحرص الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، ومقرها ا

عنى بتنمية املوارد البشرية. البشرية
ُ
  في األردن، على االهتمام بالندوات واملؤتمرات التي ت

، فاعال لتطور التكنولوجي الذي ينعم به العالم وبخاصة في العقدين األوليين من القرن الحادي والعشريناُيعد 

 في تطور 
ً
املوارد البشرية في كافة املؤسسات واملنشآت العامة والخاصة، وعلى كافة الُصعد واملجاالت اإلدارية  رئيسا

لعل هذا التقدم والتطور التكنولوجي قد أدى إلى عالقة وثيقة بين و  .والتنفيذية واإلنتاجية واملالية والتسويقية... إلخ

التكنولوجيا وتركيبة املوارد البشرية، بل وإلى أبعد من ذلك تطلب توافر موارد بشرية عالية املستوى. أي أن هناك ارتباط 

لذا كان لزاًما على  .ية املتوافرة لديهاقوي بين التكنولوجيا التي تستخدمها املنظمة أو الشركة، وهيكل أو تركيبة املوارد البشر 

الباحثين استشراف مستقبل املوارد البشرية في ضوء تطور التكنولوجيا وما تبعه من تطور في متطلبات سوق العمل العربي، 

وتقص ي مدى تأثير هذا التقدم والتطور التكنولوجي على هيكل املوارد البشرية داخل املؤسسات املختلفة ومتطلبات سوق 

 العمل من الكفايات واملهارات.

من هنا جاء موضوع الدورة التاسعة من مؤتمر الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي 

مستقصيا ألطر الرؤية املستقبلية للموارد البشرية العربية في ضوء التطور التكنولوجي، وتحديدا تم تأطير موضوع هذه 

 بـ  ؤتمرالدورة من امل

 ""رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية في ضوء تطور التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل

 عن هذا العنوان املحاور الخمسة اآلتية: انبثق

 دور تكنولوجيا االعالم واالتصال في تنمية املوارد البشرية العربية. -1

   مهم للتنمية املستدامة. االستثمار في الريادة واالبتكار لدى الشباب العربي كمحرك -2

 الفجوة النوعية الرقمية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل العربية. -3

 الجامعات ومؤسسات البحوث والتعليم املنهي والتقني العربية كحاضنات للشباب العربي املبدع والريادي. -4
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 ربي.توطين التكنولوجيا الحديثة في منظومة التربية والتعليم في الوطن الع -5

افتراضيا )عن ُبعد(، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا. حيث تم استضافة هذه  2021 انعقدت دورة هذا العامو  

بالتعاون ة، وريتانيالجمهورية اإلسالمية املالتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال في ارة وز الدورة من قبل 

العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، وبدعم من اتحاد مجالس البحث ألمانة العامة للرابطة امع 

  الجامعة العربية. -العلمي العربية

املؤتمر برعاية كريمة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم ت هذه الدورة من يحظقد و 

 واالتصال في موريتانيا.

األوراق التي قبلت بعد بينما كان عدد  .ملخص بحث( 64) نحو خمسةفي إطار محاوره اللمشاركة في هذه املؤتمر وتقدم ل

 ( ورقة بحثية.35عرضها على اللجنة العلمية للمؤتمر )

 الدول املشاركة في املؤتمر:

 ( دولة عربية وهي: 11وشارك في املؤتمر )

 يا، العراق، فلسطين، املغرب، تونس، موريتانيا ومصر.السودان، الجزائر، السعودية، األردن، ليب

املتوافرة لديها إلدارة إعمال  تاألردن بتقديم الفضاء االلكتروني وكافة اإلمكانا -وتكرمت جامعة األميرة سمية للتكنلوجيا

 املؤتمر بمهنية وحرفية عالية.

 

 

 

 العلمية جلساته املؤتمر وبرنامجحفل افتتاح و 

 اح املؤتمر وجلساته على النحو املبين في اآلتي:جاءت فقرات حفل افتت
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 برنامج حفل افتتاح المؤتمر 
 الفعالية الوقت

      9:30-9:00          
 عبر منصة المؤتمر االلكترونيةوالتواجد  تسجيل الحضور

 بدء مراسم حفل االفتتاح

 تالها المقرئ الشيخ )محمد ولد سالك(. ات عطرة من القران الكريمآي 30: 35-9: 9
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الوطني للجمهورية االسالمية الموريتانية  35: 37-9: 9

9 :50-9 :37 
 الرابطة أمين عام كلمة 

 (عبابنةالعبد هللا )عطوفة أ.د. 

10 :00 -9 :50 
  أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربيةكلمة 

 (.المجذوبمبارك محمد علي د.  أ.)معالي 

10 :10 -10 :00 
والبحث العلمي وتقنيات االعالم واالتصال  التعليم العالي وزير راعي المؤتمر كلمة 

 (سالمسيدي ولد )معالي أ.د. 
 

10 :30 -10 :10      
 

 البكاي ولد عبد المالكمعالي الدكتور  المؤتمرمحاضرة المتحدث الرئيس في 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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 الجلسات العلمية
 ظهًرا( 12:05-10:45الجلسة األوىل: )

 موريتانيا-الرئيس: د. محمد عبد الح  
 دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تنمية املوارد البشرية العربية / املحور األول 

 االستثمار في الريادة واالبتكار لدى الشباب العربي كمحرك مهم للتنمية املستدامة واملحور الثاني/ 

1  
ّ
 ةد. الّصّديق عبد الّصادق البدوّي بل

 د. حسن الفاتح الحسين )السودان(
مؤتمرات الفيديو مدخل لالستفادة من الخبرات الوطنية املهاجرة )من 

 م(2019وجهة نظر أساتذة الجامعات السودانيين 

 الجزائر() -د. عائشة صفراني 2

 )الجزائر ( - ط.د سليمان شيشون 
 صال في تنمية املوارد البشرية العربيةدور  تكنولوجيا اإلعالم واالت

 الجزائر() - د. خيرة لكمين - 3

 )الجزائر ( - ط.د. كنزة عشاشة -

 الريادة في تكنولوجيات االعالم واالتصال كمدخل لتنمية املورد البشري 

 الجزائر() - د. صالح الدين فافي 5
 

ات الطابع دور التكنولوجيات في اعداد الكادر البشري لتسيير االزمات ذ

 الوعي واملمارسة - العاملي

دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية املوارد البشرية وتطوير الخدمة  )الجزائر ( - . ليندة بورايود 6

 العمومية اإللكترونية: الجزائر نموذجا

 مناقشات

 
 (ظهرال ب.   13:30 –12:10الجلسة الثانية: )

 الجزائر -الرئيس: د. سعيدي محمد
 حور الثاني/ االستثمار في الريادة واالبتكار لدى الشباب العربي كمحرك مهم للتنمية املستدامةامل

1 
 دور الريادة واالبتكار في تحقيق التنمية املستدامة )السعودية( - د. هبه الزبير عبد املجيد 

 دراسة حالة مؤسسة مكعب الفن-

 ألعمال في التنمية املستدامةدور  ريادة ا ) األردن( -د. أحمد إبراهيم مالوي  2

دور االستثمار في املشروعات الصغيرة واملتوسطة كآلية  لدعم الروح املقاوالتية  )الجزائر ( -د.  بوبكر بداش  3

 حالة املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر:   و ريادة األعمال لدى الشباب

 تشريعات االستثماربقانوني لعمل الشباب اإلطار ال )السودان(-د. علي حسين الجيالني حسين 4

 دور االستثمار في املوارد البشرية في رفع مؤشرات االبتكار للدول العربية )ليبيا( -د. خالد علي العجيلي املحجوبي 5

 الجزائر() -أ. عمر حوتيـة - 6

 )الجزائر ( -ط.د. نبيلة بن مسعود  -

مكين الرقمي للشباب العربي كمدخل للت االستثمار في املشاريع االبتكارية

 وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل

 مناقشات
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 ب. الظهر( 15:10 -13:40: )ثالثةالجلسة ال
يت رستمد. مأ. الرئيس:   مرص  -ير

 املحور الثالث/ الفجوة النوعية الرقمية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل العربية

1 
 Digital Economy, Innovation and Workforce Productivity ( )السعودية -د. هيام عبد الرحيم

in Arab Countries 

 2030رؤية مستقبلية للسكان وسوق العمل آفاق  )الجزائر (- د. عادل بغزة 2

مدى مالءمة مخرجات التعليم ملتطلبات سوق العمل األردني )دراسة  )األردن(-د.  رافع محمود الرويضان  3

 تحليلية(

مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي ملتطلبات سوق العمل في ظل  )الجزائر (- . حميد بوزيدةأ 4

 تحديات االقتصاد الرقمي بالدول العربية

 الجزائر() - د. علي حميدوش 5
 

استشراف مستقبل وظائف العمل في ظل االقتصاد الرقمي 

 واملستجدات الحالية في املنطقة العربية

 واالحتياجات الفعليةدريب مواءمة بين مخرجات التعليم والت )العراق( -لسعديد. محمد جاسم ا 6

 )واقع وطموح( 

 د. ماجد عبد العزيز عيس ى الخواجا 7

 )األردن(

التجربة األردنية في قطاع التعليم والتدريب املنهي وتنمية املوارد 

 البشرية: دراسة حالة

 مناقشات
  
 19/05/2021)األربعاء(  اليوم الثان 
ا( 9:00-00: 10) : رابعةالجلسة ال

ً
 صباح

 موريتانيا-الرئيس: د. مصطفى سيدي محمد
 املحور الرابع/ الجامعات ومؤسسات البحوث والتعليم املنهي والتقني العربية كحاضنات للشباب العربي املبدع والريادي

 (الجزائر) - غزاليد. عادل محمد  - 1

 ()الجزائر    - أ. عبد الرزاق قربوع -

 الجزائر والوطن العربيبالجامعة وسوق العمل املعرفي 

تقييم البرامج االكاديمية في الجامعات الفلسطينية ومدى مالءمتها ملتطلبات  )فلسطين(- د. رحاب عارف السعدي 2

 سوق العمل/ حالة دراسية: كليات العلوم التربوية في فلسطين

 ()املغرب- د. محمد لعبوبي - 3

 ()املغرب - عبوبيد. إبراهيم ل -

مدينة االبتكار بجامعة ابن زهر املغربية كحاضنة للمشاريع الشبابية 

 الريادية

 مناقشات
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  10:05-11:05): خامسةالجلسة ال
ً
 (صباحا

 تونس-الرئيس: د. توفيق جميع  
 املحور الخامس/ توطين التكنولوجيا الحديثة في منظومة التربية والتعليم في الوطن العربي

 املغرب بين إكراهات الواقع وتحديات املستقبلبالتعليم عن بعد  )املغرب( - عطاء هللا األزميد.  1

 د. شريفة كالع  - 2

 الطاهر برايكد.  -

 )الجزائر ( 

أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في منظومة التعليم العالي 

ديثة وتنمية املوارد بالجزائر: نحو استراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الح

 البشرية.

 بكر بوسالمد. أبو  - 3

 أ. داود غديري  -

 )الجزائر(

( في الجامعات الجزائرية ودورها في Moodleتوطين منصة التعليم االلكتروني )

ضمان جودة واستمرارية العملية التعليمية في ظل انتشار جائحة فيروس 

 كورونا

الحاجة إلى اإلبداعية في تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالوطن العربي في  )املغرب( -د. عبد الكريم جدي  4

 )منظومة التربية والتعليم نموذجا(

 مناقشات
 

 الظهر( ب.   11:15-12:15: )سادسةالجلسة ال
  اليمن-عبدالوهاب المعمريد. أ. الرئيس: 

 عليم في الوطن العربياملحور الخامس/ توطين التكنولوجيا الحديثة في منظومة التربية والت

 أ. نعيمة بنت محمد الفقيه  - 1

 ) تونس ( - أ. نهلة عكريمي -
التكنولوجيا الحديثة ومنظومة التربية والتعليم في الوطن العربي بين الواقع 

 واملأمول.

 د. دعاء عبد الحميد عبد السميع محمد 2

 )مصر (
يئة التدريس في ظل التعليم اإللكتروني وأثره على تطوير مهارات أعضاء ه

 معايير الجودة

 د. سيد محمد يبه 3

 )موريتانيا(

 

فوائد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مجال التعليم : التعليم 

 اإللكتروني نموذجا.

 د. بومدفع محمد الطاهر - 4

 د. زيوش محمد سعيد -

 )الجزائر(

 نظومة التربوية الجزائرية.واقع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في امل

 مناقشات
 (ب. الظهر 30: 12الساعة  الجلسة الختامية والتوصيات )


