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ا  � ��طه، مما أثر س��
� ظل ال�ا�ات ا�ائرة ��

ة �� � أزمات س�اس�ة واقتصاد�ة خط��        �عرف العالم الع���

م�ة  ع�� � ال�دمات ا��
� من تد��

، �عا�� ��� من أي وقت م�� ة أ � اآلونة األ���
ي أصبح �� � ا�� �� ا�واطن الع���

�ب دوام أس�اب األزمة  ها، ��
ّ
� ا�ق�قة ل�ست خطرة فقط، ول�نها مزمنة أ�ضا� و�صعب �ل

، و�� �� طا�� وا��

� العالم. 
��� بؤرة لألم�ة �� � هو أ ��� من مرة إ� أن الوطن الع��� قار�ر أ � �ل ا�ؤسسات، فقد أشارت ا��

لها ��
ّ
وتو�

  وقد صنف تق��ر دافوس الصادر عن ا�نتدى االقتصادي العا�� �الل ا�نة ا�اض�ة (2021) �عض ا�ول 

ق��ر  � ا��
. و�� عل�� � مؤ�� جودة ا��

�ل �امل �� � ص�يف �� ت�ب وخرجت دول أخرى من ا�� � مؤخرة ال��
ة �� � الع���

ة من  � ز" عن أفضل ال�امعات �� مستوى العالم، خرجت ا�ول الع��� ا�� ي تصدرە م��� "ا�� ا�نوي ا��

ة من ا�صول �� أي مستوى ضمن ا�ائة اسم.  �ما أشار تق��ر منظمة  � ن أي �امعة ع���
�
مك � ص�يف ولم �� ا��

ج  � دول ال��� تلف من دو�� ألخرى، فهناك فرق ب�� � �� � � الوطن الع���
عل�� �� ون�سكو إ� أن "مش�الت ا�� ا��

ال  �� �
الواقعة �� � ا�ول  أف��ق�ا، وفروق ب��  �

الواقعة �� ة  � الع��� � قارة آس�ا، وا�ول 
الواقعة �� ة  � الع��� وا�ول 

تلف من  � � إم�انات ت� ا�ول ا�اد�ة؛ فالوضع ��
مثل ت� الفروق �� � نوب"، و�� � ا��

أف��ق�ا وا�ول الواقعة ��

� تعرف تفاوتات 
طا�� ال�� �ة ا�� ـطبق �� �� � ء �� �

ة، ونفس ا�� ع�� دول ألخرى، وهذا األمر يؤثر �� جودة ا��

 ، طا�� عل�� والقضاء �� ا�� ة ل�ل مش��� ا�� من دو�� إ� أخرى، مما �ط�ح �� �كومات ا�نطقة ت�د�ات كب��

ات  غ�� � ظل ا��
غل، �اصة �� ات سوق ا�� ة �تط�� يث تكون مال�� عل�� �� � س�اسات ا��

ظر �� وذلك ب��ادة ا��

ة تو�د فجوة  � � كث�� من دول ا�نطقة الع���
. ف�� � � ال�د�� كنولو�� حول ا�� � الوظائف ال�د�دة وا��

ا��سار�ة ��

ها  ج�ات الوطن�ة و��� �
ا�� طط واالس�� ة وانعدام ا�� � �ب العشوا�� عل�� وسوق العمل، �� ر�ات ا�� �� � ة ب�� كب��

 . د العام�� ا�ؤه�� رته وحرمت سوق العمل من ا�� عل�� �� � افقدت ا��
من األس�اب، ال��

عل�� دور  ب أن �كون ل�� � حقيق ذلك �� ة، و�� تاج ا� تعل�� ج�د ذو جودة �ا��
�

ط��ر � نم�ة وا��   وال شك أن ا��

� جميع مرا�� من ا�دارس وح�� 
وق العمل �� عل�� �� توجب ر�ط ا�� �� �ا�عم والر�ا�ة ال�ام�� و�� هام ��

عل�� ووضع ال�لول  �د�د أس�اب تراجع ا�� � ة �� � وري أن تقوم دول ا�نطقة الع��� ال�امعات، وأصبح من ال��

ة،  دوة ا�و�� � هذە ا��
� هذا ا��اق تأ��

غل، و�� � �العالم، �واءمتها مع سوق ا�� عل�� ال�د�� ��ة تطورات ا�� �وا

�ات  ق�� روج �� غل وا�� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا�� � من �اللها إ� م�او�� تفك�ك أس�اب أزمة  �� �
ال��

ة.  � � تعرفها ا�نطقة الع���
ات ا��عة ال�� � ظل ا�تغ��

� �ل هذە القضا�ا ��
اهم �� وتوص�ات ��

ة حول:" قضا�ا  دوة ا�و�� � ا��
� ا�شار�ات ��

ة مدى �اب تل�� �
ا��      �فتح مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ة: ا�� ناظر الرق�� "زووم" وفق ا��اور ا�� ة" ��� تطبيق ا�� � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا��

محاور الندوة:
ة  � � ا�نطقة الع���

عل�� �� - قضا�ا ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� ات ا�� • إش�ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� • مدا�ل إصالح ا��

ة (توص�ات)  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� �ات تداب�� ا�� • مق��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وسوق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � - خ���

ة.  � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� م�ة ومتط�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� ج�ة سد الفجوة ب�� �

ا�� • اس��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� مة �ست�دات سوق ا�� ع�� ��ة ا�ؤسسات ا�� • موا

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وأر�اب العمل �وق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � • رؤ�ة خ���

وقيت  � ال �� ة ع�� �� �
ا�� � 2023 �� ا�ا�ة ا��

ا�� اير/ �انون ا�� � آخر أ�ل الستق�ال ملخصات الورقات، 15 ��

�ش.  � غ���

 centremada98@gmail.com : ا�� � ا��
و�� �د اإلل��� ��� ال��

- سياسة نرس0 أعمال الندوة: 
� م��� رهانات 

، أو �� � كتاب جما��
� جهة أخرى ��

ها �� ها أو تقد�� � بق �� � لم ��
دوة ال�� - ت��� ورقات ا��

ة مدى.  �
ا�� الصادرة عن مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ها. حث�ة ا�تعارف ��� وط العلم�ة ا�� وفر �� ا�عاي�� وا�� � �� �
- تق�ل الورقات ال��

ورة عن رأي مركز مدى.  يها، وال تع�� �ال�� �
- تع�� الورقات عن آراء �ا��

وط ال���  �ان مدى موافقتها �� � من ذوي االختصاص، �� - تعرض الورقة ا�قدمة لل��� �� أساتذة �احث��

احث �قبول الورقة من �دمه أو تعد��  ، وي�� إشعار ا�� � إصدارات مركز مدى، وصالحيتها لل���
ا�عمول �ــها ��

قار�ر اللجنة. وفقا ��

 � احث�� ت من ا�� � �ا�� ط��
عد�الت ا�طل��ة من ق�ل اللجنة �� ام �ا�� � - تكون أول��ة ال��� للورقة حسب االل��

ذلك. 

�اوز الورقة 2500 �لمة أو 10 صف�ات وفق  � ة و�ص�غة word �� أال �� � - تق�ل الو قات ا��ت��ة �اللغة الع���

ة: ا�� ا�واصفات ا��

Arial، Justifier ،14 :ط - حجم ون�ع ا��

APA ط��قة� Arial، Justifier ،12 جم ون�ع � أسفل �ل صف�ة ��
- مصادر اإل�االت: ��

Arial، Justifier ،16 :العناو�ن الرئ�س�ة -

Arial، Justifier ،14 :العناو�ن الفرع�ة -

� وال�سار م�� � األ�� واألسفل وا��
�� marges: 1,5 جن�ات ال�تا�ة -

 : ا�� ا��  �
و�� ك�� اال�� �د  ال�� إ�  ة  م�ا�� ا�لخصات   �� ا�وافقة  �عد  ة  � ها�� ا�� حث�ة  ا�� الورقات  ترسل    

centremada98@gmail.com

خصص،  ا�� (االسم،  خص�ة:  ا�� معلوماته  الورقة،  الورقة، عنوان  أ��   �
�� أن �ضمن  احث  ا�� ب ��  � و��

ة.   � )، وملخص الورقة �اللغة الع��� �
و�� ك�� ال�امعة، رقم الهاتف، ب��دە اإل��
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�
مك � ص�يف ولم �� ا��

ج  � دول ال��� تلف من دو�� ألخرى، فهناك فرق ب�� � �� � � الوطن الع���
عل�� �� ون�سكو إ� أن "مش�الت ا�� ا��

ال  �� �
الواقعة �� � ا�ول  أف��ق�ا، وفروق ب��  �

الواقعة �� ة  � الع��� � قارة آس�ا، وا�ول 
الواقعة �� ة  � الع��� وا�ول 

تلف من  � � إم�انات ت� ا�ول ا�اد�ة؛ فالوضع ��
مثل ت� الفروق �� � نوب"، و�� � ا��

أف��ق�ا وا�ول الواقعة ��

� تعرف تفاوتات 
طا�� ال�� �ة ا�� ـطبق �� �� � ء �� �

ة، ونفس ا�� ع�� دول ألخرى، وهذا األمر يؤثر �� جودة ا��

 ، طا�� عل�� والقضاء �� ا�� ة ل�ل مش��� ا�� من دو�� إ� أخرى، مما �ط�ح �� �كومات ا�نطقة ت�د�ات كب��

ات  غ�� � ظل ا��
غل، �اصة �� ات سوق ا�� ة �تط�� يث تكون مال�� عل�� �� � س�اسات ا��

ظر �� وذلك ب��ادة ا��

ة تو�د فجوة  � � كث�� من دول ا�نطقة الع���
. ف�� � � ال�د�� كنولو�� حول ا�� � الوظائف ال�د�دة وا��

ا��سار�ة ��

ها  ج�ات الوطن�ة و��� �
ا�� طط واالس�� ة وانعدام ا�� � �ب العشوا�� عل�� وسوق العمل، �� ر�ات ا�� �� � ة ب�� كب��

 . د العام�� ا�ؤه�� رته وحرمت سوق العمل من ا�� عل�� �� � افقدت ا��
من األس�اب، ال��

عل�� دور  ب أن �كون ل�� � حقيق ذلك �� ة، و�� تاج ا� تعل�� ج�د ذو جودة �ا��
�

ط��ر � نم�ة وا��   وال شك أن ا��

� جميع مرا�� من ا�دارس وح�� 
وق العمل �� عل�� �� توجب ر�ط ا�� �� �ا�عم والر�ا�ة ال�ام�� و�� هام ��

عل�� ووضع ال�لول  �د�د أس�اب تراجع ا�� � ة �� � وري أن تقوم دول ا�نطقة الع��� ال�امعات، وأصبح من ال��

ة،  دوة ا�و�� � هذە ا��
� هذا ا��اق تأ��

غل، و�� � �العالم، �واءمتها مع سوق ا�� عل�� ال�د�� ��ة تطورات ا�� �وا

�ات  ق�� روج �� غل وا�� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا�� � من �اللها إ� م�او�� تفك�ك أس�اب أزمة  �� �
ال��

ة.  � � تعرفها ا�نطقة الع���
ات ا��عة ال�� � ظل ا�تغ��

� �ل هذە القضا�ا ��
اهم �� وتوص�ات ��

ة حول:" قضا�ا  دوة ا�و�� � ا��
� ا�شار�ات ��

ة مدى �اب تل�� �
ا��      �فتح مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ة: ا�� ناظر الرق�� "زووم" وفق ا��اور ا�� ة" ��� تطبيق ا�� � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا��

محاور الندوة:
ة  � � ا�نطقة الع���

عل�� �� - قضا�ا ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� ات ا�� • إش�ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� • مدا�ل إصالح ا��

ة (توص�ات)  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� �ات تداب�� ا�� • مق��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وسوق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � - خ���

ة.  � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� م�ة ومتط�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� ج�ة سد الفجوة ب�� �

ا�� • اس��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� مة �ست�دات سوق ا�� ع�� ��ة ا�ؤسسات ا�� • موا

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وأر�اب العمل �وق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � • رؤ�ة خ���

وقيت  � ال �� ة ع�� �� �
ا�� � 2023 �� ا�ا�ة ا��

ا�� اير/ �انون ا�� � آخر أ�ل الستق�ال ملخصات الورقات، 15 ��

�ش.  � غ���

 centremada98@gmail.com : ا�� � ا��
و�� �د اإلل��� ��� ال��

- سياسة نرس0 أعمال الندوة: 
� م��� رهانات 

، أو �� � كتاب جما��
� جهة أخرى ��

ها �� ها أو تقد�� � بق �� � لم ��
دوة ال�� - ت��� ورقات ا��

ة مدى.  �
ا�� الصادرة عن مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ها. حث�ة ا�تعارف ��� وط العلم�ة ا�� وفر �� ا�عاي�� وا�� � �� �
- تق�ل الورقات ال��

ورة عن رأي مركز مدى.  يها، وال تع�� �ال�� �
- تع�� الورقات عن آراء �ا��

وط ال���  �ان مدى موافقتها �� � من ذوي االختصاص، �� - تعرض الورقة ا�قدمة لل��� �� أساتذة �احث��

احث �قبول الورقة من �دمه أو تعد��  ، وي�� إشعار ا�� � إصدارات مركز مدى، وصالحيتها لل���
ا�عمول �ــها ��

قار�ر اللجنة. وفقا ��

 � احث�� ت من ا�� � �ا�� ط��
عد�الت ا�طل��ة من ق�ل اللجنة �� ام �ا�� � - تكون أول��ة ال��� للورقة حسب االل��

ذلك. 

�اوز الورقة 2500 �لمة أو 10 صف�ات وفق  � ة و�ص�غة word �� أال �� � - تق�ل الو قات ا��ت��ة �اللغة الع���

ة: ا�� ا�واصفات ا��

Arial، Justifier ،14 :ط - حجم ون�ع ا��

APA ط��قة� Arial، Justifier ،12 جم ون�ع � أسفل �ل صف�ة ��
- مصادر اإل�االت: ��

Arial، Justifier ،16 :العناو�ن الرئ�س�ة -

Arial، Justifier ،14 :العناو�ن الفرع�ة -

� وال�سار م�� � األ�� واألسفل وا��
�� marges: 1,5 جن�ات ال�تا�ة -

 : ا�� ا��  �
و�� ك�� اال�� �د  ال�� إ�  ة  م�ا�� ا�لخصات   �� ا�وافقة  �عد  ة  � ها�� ا�� حث�ة  ا�� الورقات  ترسل    

centremada98@gmail.com

خصص،  ا�� (االسم،  خص�ة:  ا�� معلوماته  الورقة،  الورقة، عنوان  أ��   �
�� أن �ضمن  احث  ا�� ب ��  � و��

ة.   � )، وملخص الورقة �اللغة الع��� �
و�� ك�� ال�امعة، رقم الهاتف، ب��دە اإل��
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ا  � ��طه، مما أثر س��
� ظل ال�ا�ات ا�ائرة ��

ة �� � أزمات س�اس�ة واقتصاد�ة خط��        �عرف العالم الع���

م�ة  ع�� � ال�دمات ا��
� من تد��

، �عا�� ��� من أي وقت م�� ة أ � اآلونة األ���
ي أصبح �� � ا�� �� ا�واطن الع���

�ب دوام أس�اب األزمة  ها، ��
ّ
� ا�ق�قة ل�ست خطرة فقط، ول�نها مزمنة أ�ضا� و�صعب �ل

، و�� �� طا�� وا��

� العالم. 
��� بؤرة لألم�ة �� � هو أ ��� من مرة إ� أن الوطن الع��� قار�ر أ � �ل ا�ؤسسات، فقد أشارت ا��

لها ��
ّ
وتو�

  وقد صنف تق��ر دافوس الصادر عن ا�نتدى االقتصادي العا�� �الل ا�نة ا�اض�ة (2021) �عض ا�ول 

ق��ر  � ا��
. و�� عل�� � مؤ�� جودة ا��

�ل �امل �� � ص�يف �� ت�ب وخرجت دول أخرى من ا�� � مؤخرة ال��
ة �� � الع���

ة من  � ز" عن أفضل ال�امعات �� مستوى العالم، خرجت ا�ول الع��� ا�� ي تصدرە م��� "ا�� ا�نوي ا��

ة من ا�صول �� أي مستوى ضمن ا�ائة اسم.  �ما أشار تق��ر منظمة  � ن أي �امعة ع���
�
مك � ص�يف ولم �� ا��

ج  � دول ال��� تلف من دو�� ألخرى، فهناك فرق ب�� � �� � � الوطن الع���
عل�� �� ون�سكو إ� أن "مش�الت ا�� ا��

ال  �� �
الواقعة �� � ا�ول  أف��ق�ا، وفروق ب��  �

الواقعة �� ة  � الع��� � قارة آس�ا، وا�ول 
الواقعة �� ة  � الع��� وا�ول 

تلف من  � � إم�انات ت� ا�ول ا�اد�ة؛ فالوضع ��
مثل ت� الفروق �� � نوب"، و�� � ا��

أف��ق�ا وا�ول الواقعة ��

� تعرف تفاوتات 
طا�� ال�� �ة ا�� ـطبق �� �� � ء �� �

ة، ونفس ا�� ع�� دول ألخرى، وهذا األمر يؤثر �� جودة ا��

 ، طا�� عل�� والقضاء �� ا�� ة ل�ل مش��� ا�� من دو�� إ� أخرى، مما �ط�ح �� �كومات ا�نطقة ت�د�ات كب��

ات  غ�� � ظل ا��
غل، �اصة �� ات سوق ا�� ة �تط�� يث تكون مال�� عل�� �� � س�اسات ا��

ظر �� وذلك ب��ادة ا��

ة تو�د فجوة  � � كث�� من دول ا�نطقة الع���
. ف�� � � ال�د�� كنولو�� حول ا�� � الوظائف ال�د�دة وا��

ا��سار�ة ��

ها  ج�ات الوطن�ة و��� �
ا�� طط واالس�� ة وانعدام ا�� � �ب العشوا�� عل�� وسوق العمل، �� ر�ات ا�� �� � ة ب�� كب��

 . د العام�� ا�ؤه�� رته وحرمت سوق العمل من ا�� عل�� �� � افقدت ا��
من األس�اب، ال��

عل�� دور  ب أن �كون ل�� � حقيق ذلك �� ة، و�� تاج ا� تعل�� ج�د ذو جودة �ا��
�

ط��ر � نم�ة وا��   وال شك أن ا��

� جميع مرا�� من ا�دارس وح�� 
وق العمل �� عل�� �� توجب ر�ط ا�� �� �ا�عم والر�ا�ة ال�ام�� و�� هام ��

عل�� ووضع ال�لول  �د�د أس�اب تراجع ا�� � ة �� � وري أن تقوم دول ا�نطقة الع��� ال�امعات، وأصبح من ال��

ة،  دوة ا�و�� � هذە ا��
� هذا ا��اق تأ��

غل، و�� � �العالم، �واءمتها مع سوق ا�� عل�� ال�د�� ��ة تطورات ا�� �وا

�ات  ق�� روج �� غل وا�� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا�� � من �اللها إ� م�او�� تفك�ك أس�اب أزمة  �� �
ال��

ة.  � � تعرفها ا�نطقة الع���
ات ا��عة ال�� � ظل ا�تغ��

� �ل هذە القضا�ا ��
اهم �� وتوص�ات ��

ة حول:" قضا�ا  دوة ا�و�� � ا��
� ا�شار�ات ��

ة مدى �اب تل�� �
ا��      �فتح مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ة: ا�� ناظر الرق�� "زووم" وفق ا��اور ا�� ة" ��� تطبيق ا�� � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا��
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ا  � ��طه، مما أثر س��
� ظل ال�ا�ات ا�ائرة ��

ة �� � أزمات س�اس�ة واقتصاد�ة خط��        �عرف العالم الع���

م�ة  ع�� � ال�دمات ا��
� من تد��

، �عا�� ��� من أي وقت م�� ة أ � اآلونة األ���
ي أصبح �� � ا�� �� ا�واطن الع���

�ب دوام أس�اب األزمة  ها، ��
ّ
� ا�ق�قة ل�ست خطرة فقط، ول�نها مزمنة أ�ضا� و�صعب �ل

، و�� �� طا�� وا��

� العالم. 
��� بؤرة لألم�ة �� � هو أ ��� من مرة إ� أن الوطن الع��� قار�ر أ � �ل ا�ؤسسات، فقد أشارت ا��

لها ��
ّ
وتو�

  وقد صنف تق��ر دافوس الصادر عن ا�نتدى االقتصادي العا�� �الل ا�نة ا�اض�ة (2021) �عض ا�ول 

ق��ر  � ا��
. و�� عل�� � مؤ�� جودة ا��

�ل �امل �� � ص�يف �� ت�ب وخرجت دول أخرى من ا�� � مؤخرة ال��
ة �� � الع���

ة من  � ز" عن أفضل ال�امعات �� مستوى العالم، خرجت ا�ول الع��� ا�� ي تصدرە م��� "ا�� ا�نوي ا��

ة من ا�صول �� أي مستوى ضمن ا�ائة اسم.  �ما أشار تق��ر منظمة  � ن أي �امعة ع���
�
مك � ص�يف ولم �� ا��

ج  � دول ال��� تلف من دو�� ألخرى، فهناك فرق ب�� � �� � � الوطن الع���
عل�� �� ون�سكو إ� أن "مش�الت ا�� ا��

ال  �� �
الواقعة �� � ا�ول  أف��ق�ا، وفروق ب��  �

الواقعة �� ة  � الع��� � قارة آس�ا، وا�ول 
الواقعة �� ة  � الع��� وا�ول 

تلف من  � � إم�انات ت� ا�ول ا�اد�ة؛ فالوضع ��
مثل ت� الفروق �� � نوب"، و�� � ا��

أف��ق�ا وا�ول الواقعة ��

� تعرف تفاوتات 
طا�� ال�� �ة ا�� ـطبق �� �� � ء �� �

ة، ونفس ا�� ع�� دول ألخرى، وهذا األمر يؤثر �� جودة ا��

 ، طا�� عل�� والقضاء �� ا�� ة ل�ل مش��� ا�� من دو�� إ� أخرى، مما �ط�ح �� �كومات ا�نطقة ت�د�ات كب��

ات  غ�� � ظل ا��
غل، �اصة �� ات سوق ا�� ة �تط�� يث تكون مال�� عل�� �� � س�اسات ا��

ظر �� وذلك ب��ادة ا��

ة تو�د فجوة  � � كث�� من دول ا�نطقة الع���
. ف�� � � ال�د�� كنولو�� حول ا�� � الوظائف ال�د�دة وا��

ا��سار�ة ��

ها  ج�ات الوطن�ة و��� �
ا�� طط واالس�� ة وانعدام ا�� � �ب العشوا�� عل�� وسوق العمل، �� ر�ات ا�� �� � ة ب�� كب��

 . د العام�� ا�ؤه�� رته وحرمت سوق العمل من ا�� عل�� �� � افقدت ا��
من األس�اب، ال��

عل�� دور  ب أن �كون ل�� � حقيق ذلك �� ة، و�� تاج ا� تعل�� ج�د ذو جودة �ا��
�

ط��ر � نم�ة وا��   وال شك أن ا��

� جميع مرا�� من ا�دارس وح�� 
وق العمل �� عل�� �� توجب ر�ط ا�� �� �ا�عم والر�ا�ة ال�ام�� و�� هام ��

عل�� ووضع ال�لول  �د�د أس�اب تراجع ا�� � ة �� � وري أن تقوم دول ا�نطقة الع��� ال�امعات، وأصبح من ال��

ة،  دوة ا�و�� � هذە ا��
� هذا ا��اق تأ��

غل، و�� � �العالم، �واءمتها مع سوق ا�� عل�� ال�د�� ��ة تطورات ا�� �وا

�ات  ق�� روج �� غل وا�� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا�� � من �اللها إ� م�او�� تفك�ك أس�اب أزمة  �� �
ال��

ة.  � � تعرفها ا�نطقة الع���
ات ا��عة ال�� � ظل ا�تغ��

� �ل هذە القضا�ا ��
اهم �� وتوص�ات ��

ة حول:" قضا�ا  دوة ا�و�� � ا��
� ا�شار�ات ��

ة مدى �اب تل�� �
ا��      �فتح مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ة: ا�� ناظر الرق�� "زووم" وفق ا��اور ا�� ة" ��� تطبيق ا�� � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� عل�� ومتط�� ا��

محاور الندوة:
ة  � � ا�نطقة الع���

عل�� �� - قضا�ا ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� ات ا�� • إش�ا��

ة  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� • مدا�ل إصالح ا��

ة (توص�ات)  � � ا�نطقة الع���
عل�� �� �ات تداب�� ا�� • مق��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وسوق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � - خ���

ة.  � � ا�نطقة الع���
غل �� ات سوق ا�� م�ة ومتط�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� ج�ة سد الفجوة ب�� �

ا�� • اس��

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� مة �ست�دات سوق ا�� ع�� ��ة ا�ؤسسات ا�� • موا

ة  � � ا�نطقة الع���
غل �� م�ة وأر�اب العمل �وق ا�� ع�� � ا�ؤسسات ا�� � • رؤ�ة خ���

وقيت  � ال �� ة ع�� �� �
ا�� � 2023 �� ا�ا�ة ا��

ا�� اير/ �انون ا�� � آخر أ�ل الستق�ال ملخصات الورقات، 15 ��

�ش.  � غ���

 centremada98@gmail.com : ا�� � ا��
و�� �د اإلل��� ��� ال��

- سياسة نرس0 أعمال الندوة: 
� م��� رهانات 

، أو �� � كتاب جما��
� جهة أخرى ��

ها �� ها أو تقد�� � بق �� � لم ��
دوة ال�� - ت��� ورقات ا��

ة مدى.  �
ا�� الصادرة عن مركز ا�راسات واألب�اث اإل��

ها. حث�ة ا�تعارف ��� وط العلم�ة ا�� وفر �� ا�عاي�� وا�� � �� �
- تق�ل الورقات ال��

ورة عن رأي مركز مدى.  يها، وال تع�� �ال�� �
- تع�� الورقات عن آراء �ا��

وط ال���  �ان مدى موافقتها �� � من ذوي االختصاص، �� - تعرض الورقة ا�قدمة لل��� �� أساتذة �احث��

احث �قبول الورقة من �دمه أو تعد��  ، وي�� إشعار ا�� � إصدارات مركز مدى، وصالحيتها لل���
ا�عمول �ــها ��

قار�ر اللجنة. وفقا ��

 � احث�� ت من ا�� � �ا�� ط��
عد�الت ا�طل��ة من ق�ل اللجنة �� ام �ا�� � - تكون أول��ة ال��� للورقة حسب االل��

ذلك. 

�اوز الورقة 2500 �لمة أو 10 صف�ات وفق  � ة و�ص�غة word �� أال �� � - تق�ل الو قات ا��ت��ة �اللغة الع���

ة: ا�� ا�واصفات ا��

Arial، Justifier ،14 :ط - حجم ون�ع ا��

APA ط��قة� Arial، Justifier ،12 جم ون�ع � أسفل �ل صف�ة ��
- مصادر اإل�االت: ��

Arial، Justifier ،16 :العناو�ن الرئ�س�ة -

Arial، Justifier ،14 :العناو�ن الفرع�ة -

� وال�سار م�� � األ�� واألسفل وا��
�� marges: 1,5 جن�ات ال�تا�ة -

 : ا�� ا��  �
و�� ك�� اال�� �د  ال�� إ�  ة  م�ا�� ا�لخصات   �� ا�وافقة  �عد  ة  � ها�� ا�� حث�ة  ا�� الورقات  ترسل    

centremada98@gmail.com

خصص،  ا�� (االسم،  خص�ة:  ا�� معلوماته  الورقة،  الورقة، عنوان  أ��   �
�� أن �ضمن  احث  ا�� ب ��  � و��

ة.   � )، وملخص الورقة �اللغة الع��� �
و�� ك�� ال�امعة، رقم الهاتف، ب��دە اإل��
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