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 تنمية مزكز نظمه الذي الدولي المؤتمز تىصيات يعلنان ومتىلي المغزبي

 بنها بجامعة القدرات

 بنيا جامعة رئيس نائب - المغربي حسين/ الدكتور أعمن 
 مدير - متولي الدين عالء/ والدكتور والطالب التعميم لشئون
 بالجامعة والقيادات التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز

 مركز نظمو الذي الثالث الدولي العممي المؤتمر توصيات
 تحت الماضي مارس 90 ليإ 91 من الفترة في القدرات تنمية
 «األعمال وريادة بتكاراإل عصر لمواكبة العربية بالمؤسسات التدريب برامج تطوير» عنوان
 .لممؤتمر المنظمة المجنة تكريم حتفاليةإ خالل ذلك جاء

 ريادة ثقافة لنشر كأساس المدربين تدريب ثقافة بنشر االىتمام بضرورة التوصيات وجاءت
 مع يتسق بما المعمم ومعمم المعمم، تدريب استراتيجيات وتطوير الشباب، بين األعمال
 والتدريب المينية التنمية برامج في التوسع وكذا التدريب، في المعاصرة العالمية التوجيات

 الرقمية بالتكنولوجيا واالىتمام الخصوص، وجو عمى الدمج ومعمم الخاصة التربية لمعمم
 والخدمية نتاجيةاإل بالقطاعات لمعاممين والتدريب المينية التنمية برامج في ودمجيا

نشاء المختمفة،  المعموماتية المنصات إنشاء في والتوسع الخبراء من استشارية شبكات وا 
 لرفع البشرية الموارد وتطوير القدرات بناء مشروعات نحو الشباب لتوجيو والتكنولوجية

 .واإلدارية واألكاديمة البحثية الكفاءة
 احتياجات لتمبية والتقني الميني والتعميم التدريب بمستوى رتقاءباإل المؤتمر أوصي كما

نشاء المؤىمة، الكفاءات من العمل سوق  التدريب لمتابعة مستقل وفني إداري جياز وا 
 عن والتدريب فتراضياإل التدريب أساليب بدمج واالىتمام ،(بعد عن التدرب) اإللكتروني

 والتأكيد والتميز، التافسية القدرة لتحقق العربية بالمؤسسات المينية التنمية برامج ضمن بعد
 لدى إحداثيا المستيدف التغيرات قياس في متمثمة التدريب لبرامج األثر قياس ضرورة عمى

 األداء في التميز جوائز ورصد المؤسسي األداء تقييم ثقافة بنشر االىتمام مع المتدربين،
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 العاممين أداء لتقييم أساسي كمكون المينية التنمية عمى والتركيز المتميز، المؤسسي
 .والخدمية اإلنتاجية بالمؤسسة

 الجامعة بين الفعال لمتواصل آليات ابتكار عمي العمل عمي التوصيات اشتممت كما
 والتعميم التربية في العاممة القطاعات بين التواصل) اإلقميم في اإلنتاجية والمؤسسات
 نقاط بإنشاء بتكارواإل والتكنولوجيا لمعموم القومية ستراتيجيةاإل مكونات وتفعيل ،(والجامعة
 «التأىيل إعادة» برامج بإنشاء ىتمامواإل المختمفة، والمؤسسات الجامعة بين اتصال

 التدريبية بالبرامج واالىتمام الدولة، في معينة قطاعات في حتياجاتاإل لسد لمخريجين
 واألجنبية العربية الدول بعض خبرات من واالستفادة الشباب لدى األعمال لريادة المؤىمة

 القطاعات في التدريبية المؤسسات بين التعاون فرص زيادة عمى والعمل المجال، ىذا في
 حققيا التي النجاحات واستثمار المختمفة العربية والدول – التعميم قطاع ومنيا – مختمفةال

 كبير تواجد من بنيا بجامعة القدرات تنمية لمركز السابقان المؤتمران و الحالي المؤتمر
( الجامعي وقبل الجامعي التعميم مؤسسة خاصة) المؤسسات مختمف من فعالة ومشاركة

 القدرات تنمية مركز في ممثمة بنيا جامعة بين( مقننة شراكة) تعاون بروتوكوالت عمل في
 المدني المجتمع مؤسسات وبين – المينية والتنمية بالتدريب المعني بصفتو - بالجامعة
 المؤسسات ىذه تقدميا التي التدريبية البرامج ومراقبة لتفعيل  بالتدريب المعنية األخرى
 .بنيا بجامعة القدرات تنمية مركز إدارة إشراف تحت

 ليإ ضافةباإل عربية دول 8 من وفود مشاركة شيدت المؤتمر فعاليات أن بالذكر الجدير
 مقدمتيا في رئيسية محاور 4 المؤتمر تناول وقد المصرية، الجامعات معظم مشاركة
 والتنمية الجودة لتحقيق التدريبية المراكز ستراتيجياتإ و عمالاأل وريادة بتكارواإل التدريب

 التنافسية لتحقيق العربية المؤسسات في التدريبية البرامج وتطوير بعد عن التدريب وكذا
 .عممية جمسة 09 مدي عمي وذلك والتميز،


