
 
 
 

 

 

 
 

 

تطوير المهارات العلمية في موريتانيا من خالل التعليم 

 والتدريب

 

 دمحم دمحم المحمود . أ

 

 

 

 .تعبر الدراسة عن رأي كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن عمران

 

 



 
 
 

 مقدمة
كلما   أبمة إن التعليم هو الركيزة األساسية والرافعة األوىل اليت متنح األمم الصدارة؛ فكلما صلح التعليم

إىل الوراء حنو كلما أتخرت أشواطا أبمة  وقطعت أشواطا حنو الرقي واالزدهار، وكلما فسد التعليم  هنضت
والدول حتتاج إىل إنتاج كفاءات يف التخصصات داخل مجيع اجملاالت ليحصل التكامل  ،االحنطاط

اجملال العلمي يف عصران احلديث الذي نشهد فيه ثورة داخل ال سيما  ،املطلوب الذي يفضي إىل النهضة
يف قرية واحدة؛ هي قرية جعلت العامل وطنا واحدا يعيش سكانه علمية قوامها التكنولوجيا اليت 

، واملتحكم يف هذه القرية هو املسيطر عن طريق العقل البشري الذي أنتجه عن طريق "االنرتنت"
االستثمار املعريف يف التعليم؛ فأنتج كفاءات علمية مؤهلة لإلنتاج واالبتكار واإلبداع يف هذا اجملال، ومن 

، "موريتانيا"دولتنا ل؛ لذا اخرتت احلديث عنه داخل هنا أتيت أمهية احلديث عن هذا املوضوع داخل الدو 
 . ؟لنعرف أين حنن من العامل يف جمال تطوير املهارات العلمية

 

 املهارات_التدريب_التطوير: كلمات مفتاحية

 

 

 يعين التغيري الذي يوصل إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة: التطوير_ 

عدل يف كفاءته وسلوكه عملية توجيه وتعليم شخص أو مساعد أو عامل كيف حيسن وي :التــدريب_ 
 حسن وجهمن أجل أن يؤدي وظيفته على أ املهين

؛ ليصبح الشخص مؤهال ن طريق التعليم والتدريبجمموعة اخلربات واملعارف املكتسبة ع: املهارات_ 
 لإلبداع يف ختصصه داخل اجملال الوظيفي أو خارجه

 

 



 
 
 

 املهارات األساسية: األول وراحمل
 

من خالل  املكتسبة سنتناول يف هذا املبحث أهم الربامج التدريبية داخل القطاع العام واخلاص
 املؤسسات التعليمية اليت تعىن ابجملال العلمي والتكوين

 أهم الربامج التدريبية للقطاع العام: أوال
املؤسسات العمومية واألنشطة اليت لتعليم يف واالتدريب تسب األفراد مجلة من املهارات عن طريق يك

اليت تنظم  وزارة التشغيل والتكوين املهيننية هبذا اجملال مثل يطلقها بعض القطاعات احلكومية املع
، وتفتح أمامهم ختصصات املوريتانينيأمام الشباب  ول مؤسسات التكوين التقين واملهيندخلمسابقة 
الزراعة والبناء التجارية والصناعية والصيد الصناعي و :  اجملاالتيف مبيادين التكوين تتعلقخمتلفة 

 :، ومن هذه املوسسات أيضااحةخيتار املرتشح أحد التخصصات املتو  ،واألشغال العامة

 عالم واالتصال بنواكشوطلفين والتكوين املهين لتقنيات اإلمدرسة التعليم ا:  

بدال من فرع املدرسة متعددة  6102ديسمرب  62هي مدرسة حكومية مت إنشاؤها حسب املرسوم 
على الرغم من أهنا مؤسسة من الفئة الثانية حسب القانون ، و TMSEاجلنسيات لالتصاالت بداكار

يف بعض  BTو احلاصلني على أكلوراي العلمية ا احلاصلني على الب إالن اآل ىتح، إال أهنا ال تكون 102
 .ية يف اللغة واملواد العلميةة ذات متطلبات عالقخالل مسابمن التخصصات 

 :اقتناء مخس خمتربات ىديها ثالث مصادر للطاقة وتعمل علول

 .اخلارجيةو  االتصاالت الداخلية، الكهرابء واإللكرتونيات، و تكييف اهلواء والتربيد، و الطاقة

 زويراتيف  والتكوين الفين مدرسة التعليم الفين : 

هبدف   6100زويرات بوالية تريس زمور هناية سنة الفين والتكوين املهين يف مدينة أنشئت مدرسة التعليم 
يتطلبه سوق العمل يف  توفري مامن امليادين احلرفية واملهنية و  كسب املعرفة واخلربة العلمية ىف العديد

تم يطالب 0111مسابقة ملا يقارب وجتري اترة  ،ختصصات هامة خلرجيي هذه املدرسة الوالية من
 60املهنية، و مكوان لشهادة الكفاءة 21منهم مكونني حلاجيات سوق العمل من ضمنهم  20تسجيل 



 
 
 

يتم تسجيلهم يف التخصصات قصرية املدى خمصصة للذين مل يصلوا السنة  62و، مكوان لشهادة تقين
تفاق مع تلميذا يف جماالت تتعلق ابلبناء وذلك ابال 21يتم اكتتاب ، كما الرابعة من التعليم الثانوي

التخصصات املهنية ، و هد ترقية التكوين التقين واملهيناالحتاد الوطين ألرابب العمل املوريتانيني ومع
أما التخصصات التقنية فهي اهلندسة  ،ابء الصناعيه والكهرابء املنزليةالكهر : املوجودة ىف املؤسسة هي

 .الكهرابئية واهلندسة الرايضية

 التدريبية للقطاع اخلاصأهم الربامج : ااثني
يساهم القطاع اخلاص يف دعم جمال التدريب داخل املؤسسات العمومية مثل احتاد أرابب العمل، 

في خضم انتشار العوملة وتوجد أيضا مؤسسات خصوصية ومعاهد تشهد إقباال استثنائيا، ف
كما   "املعلوماتية"دارس ومعاهد يا انتشارا كبريا ملوالتكنولوجيا مع بداية األلفية الثالثة، شهدت موريتان

الكتساب مهارات مهنية جديدة   من خمتلف الفئات واألعمارنيموريتانيللتسمى حملياً، فأصبحت قبلة 
، ومن بني جيني يف زمن طغت فيه التكنولوجياتساعد يف الولوج إىل سوق العمل، وتعزز من فرص اخلر 

هذه قدمها تكز الدورات اليت رتت، و نور ومركز عهد التجاريمركز الزو وامل هذه املؤسسات اخلصوصية
ى الدخول يف جماالت املعلوماتية واحملاسبة واللغات، وتقدم دروسا خمتصرة تساعد الطالب عل زاكر امل

اليت غالبا ما تتطلب دراسته  املواد العلمية املصاحبة للتخصص بعيدا عن مباشرة إىل ميدان العمل
املعاهد على شكل دورات تدريبية متتد لفرتة زمنية قصرية، يتلقى وتتم الدراسة يف هذه ، سنوات عدة
ل على شهادة موقعة من طرف املعهد، ومعرتف صحي، و اجملاالت هلا دروسا تطبيقية يف أحدالطالب خال

 .هبا من قبل اجلهات احلكومية

 

 

 

 



 
 
 

 املهارات التقنية: الثاين وراحمل
 

؛ وذلك من استثنائيا أصبح فريضة ميليها الواقع اهتماما إن الدولة املوريتانية تويل اجملال التقين الذي
 خالل املؤسسات العمومية اليت أنشئت من أجل هذا اجملال 

 لقطاع العامل التدريبية أهم الربامج: أوال
 سنقتصر على ذكر بعض أهم مؤسسات القطاع العام يف هذا اجملال

وزارة التحول  أولت اهتماما هلذا اجملال وقد استحدثت حديثا املوريتانية من املالحظ أن احلكومةف
إدخال  ، وقد قدمت عدة دورات تدريبية منها ما يستهدفالرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارة

، تزويد املنشئات العمومية ابلطاقةالتكنولوجيا الرقمية يف السلوكيات املراعية للبيئة، وال سيما يف جمال 
وحدة تسيري و  وعصرنة اإلدارةابلتعاون بني قطاع التحول الرقمي واالبتكار  لتدريبيةومت تنظيم الدورة ا

تدريبات على  سلسلة أقامت الوزارة ة، وكذلكاملتحدة للتنمي املعلومات والتكنولوجيا بربانمج األمم
رفيعة املستوى حول احلوكمة اإللكرتونية وأمهية  امة من الدوراتة، وهي سلسلة هاحلوكمة اإللكرتوني

ويستفيد من هذه الدورات التدريبية ، ديثة من أجل حكامة عصرية متميزةاستخدام التكنولوجيا احل
مت تنظيم قد و موظفون سامون يف عدة قطاعات وزارية يف بالدان، ومتزج بني املشاركة حضوراي وعن بعد، 

برانمج األمم و  إلدارة،ني وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة اهذه السلسلة يف إطار التعاون ب
 .املتحدة للتنمية، وهيئة أكادميية احلوكمة اإللكرتونية اليت يوجد مقرها يف إستونيا

دورة تدريبية تربوية حول احلوكمة اإللكرتونية يف موريتانيا، وذلك ابلشراكة مع االحتاد وأقامت أيضا الوزارة 
وهتدف ، املعلومات واالتصاالت اإلستونية ووكالة التعاون األملاين توسط وجمموعة تكنولوجيامن أجل امل

القطاعات احلكومية واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص من األدوات  الدورة التدريبية إىل متكني ممثلي 
 حتفيز تبادالترقمية كاملة، و  رقمي سلس وآمن من خالل إقامة إدارة الضرورية لضمان إرساء حتول

  .رقمية شاملة

جامعة نواكشوط العصرية التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي على كليات تشمل أيضا وحتتوي 
خمتلف التخصصات يف جماالت العلوم اإلنسانية والعلمية، ومن بني هذه الكليات كلية خمصصة للعلوم 



 
 
 

مبوجب  0990، وقد مت إنشاؤها يف نوفمرب "والتقنياتكلية العلوم " والتقنيات، وحتمل هذا االسم 
التقنيات، التكوين والبحث يف جماالت العلوم و : و هلذه الكلية مهمة ثالثية ،90.122املرسوم رقم 

 . ابإلضافة إىل خدمات اخلربة

 :وتوجد أيضا مدرسة أخرى رائدة يف جمال التقنيات هي

 املدرسة العليا متعددة التقنيات 

وهي مدرسة رائدة يف اجملال اإلقليمي ابملنطقة، وأصبحت تعترب من  ،كوين املهندسنياملدرسة بتهتتم هذه 
وشهدت عدة أطوار وعمليات إصالح  6100أكرب مدارس املهندسني ابملنطقة، وقد مت إنشاؤها 

ة أركان عميقة، وهي تتبع لوزارة الدفاع الوطين ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وتتشكل من ثالث
 :أساسية

  عن طريق املسابقات يف العامل خيول هلم ولوج أكرب املدارس اهلندسية معهد حتضريي لكبار املهندسني_ 0

 سلك هندسي متنوع بتخصصات عدة ستساهم يف تطوير البلد_ 6

 :تشمل ما يلي :معاهد تكوين الفنيني العاليني_ 3

 معهد العمران واألشغال العامة يف مدينة أالك_ 

 معهد املعادن يف مدينة زويرات_ 

 معهد اإلحصاء_ 

 :الذي يشمل الشعب التالية املعهد العايل ملهن الطاقة_ 

 والطاقة املتجددة شعبة اهلندسة الكهرابئية

هم إبثراء البلد يف إنتاج الكفاءات لالستفادة من جمال إنتاج الغاز وصناعة االيت ستسشعبة الكيمياء 
 .التحويل



 
 
 

، (ابكلوراي الرايضيات)ال يسمح بولوجها إال للطالب املتفوقني يف مسابقة الثانوية العامة  وهذه املدرسة 
، وأما ومهمة الدفاع الوطين اجتاه املدرسة هي تكوين الطالب على االنضباط والنظام والرايضة البدنية

فإنه يركز على اجلوانب األكادميية والرتبوية  تديره إدارة الشؤون األكادمييةجانب التعليم العايل الذي 
والتكوين يف التخصصات املختلفة وأيضا التخصصات اجلامعة لألقسام املختلفة، وهذا التكامل احلاصل 
بني الوزارتني كان السبب األساسي وراء جناح املدرسة، وهذا التميز هو الذي منح طالب املدرسة القدرة 

ا، والنجاح فيها متعدد ومنتوع مثل النجاح يف املعهد التحضريي لولوج أكرب على التنافس عامليا وإقليمي
مدارس املهندسني بفرنسا، وكذلك السلك اهلندسي؛ فالطالب الذين يذهبون إىل اخلارج بعد سنتني يف 

اخل جمال التدريب الطالب د غريهم السلك اهلندسي يتفاجأون من قوة مستواهم املعريف مقارنة مع
ليت ميضوهنا عند شركاء املدرسة يف اخلارج؛ فنجاحها إذن ليس حمصورا يف ولوج مدارس والفصول ا

، وينعكس جناحها على املنهدسني ابخلارج، وإمنا هي أصبحت بديال مكافئا للمدارس املوجودة ابخلارج
 :جناح عطاء املعاهد التابعة هلا، ومن أمهها

 املعهد العايل للمهن الصناعية يف زويرات 

بتكوين وتعليم الطلبة التقنيني يف الصيانة االصطناعية ويهدف إىل إعداد كوادر يف اجملال مكلف 
 شهادة ختول هلم منحهم جديدة مهارات اكتساب من الطالب سنوات متكن ثالث مدى الصناعي على

 العسكرية املهارات حيصلون فيها على يوما 31 مدته عسكراي املهنية، ويتلقى طالبه تدريبا الليصانص
 .املعنوي التكوين جمال يف تدخل اليت القوانني ومعرفة األولية واإلسعافات

 بروصو املعهد العايل للتعليم التكنولوجي 

يعترب املعهد العايل للتعليم التكنولوجي مؤسسة عمومية جامعية اتبعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ملؤسسة تكوينات متعددة ومكثفة للطالب ما بعد الباكلوراي وتقنيات اإلعالم واالتصال، وتسدي هذه ا

ضافة نوعية لتشجيع املهارات يف هذه إيف اجملاالت الزراعية والرعوية والصناعات الغذائية مما شكل 
اجملاالت اهلامة يف النسيج االقتصادي الوطين من جهة واالستجابة ملتطلبات سوق العمل من جهة 

رشادية للمعهد على اإلشكاليات ذات الصلة ابحتياجات حثية والتطبيقية واإلوتركز الربامج الب، خرىأ
يستقبل احلاصلني على و  ،تنمية القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الزراعية يف موريتانيا ويف شبه املنطقة



 
 
 

ت ختصصا شهادة البكالوراي العلمية واملوجهني من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ويضم مخس
اهلندسة و  اهلندسة الريفية،و  الصناعات الغذائية،و  إنتاج وصحة احليواانت،و  تتعلق إبنتاج ووقاية النبااتت،

 .لكرتوميكانيكية املوجهة املكونة الزراعيةاإل

املعهد قطبا متميزا يف املنطقة وله شراكة مع الكثري من اجلامعات واملعاهد واملدارس يف البلد ويف ويعترب 
حصل مؤخرا على ميداليتني يف فرنسا حول دوره الرايدي يف ، وقد د من الدول األخرىيوالعداملنطقة 

الضارة إىل نبتة انفعة عن طريق  (يور)البحث العلمي واحملافظة على البيئة من خالل حتويله لنبتة التيفا 
ا شكل منوذجا حتويلها إىل فحم منزيل بغية التخفيف على الغاابت يف بلد صحراوي مهدد ابلرمال، مم

 .يف مجيع أحناء العامل به حيتذى

ومدة الدراسة ابملعهد ثالث سنوات أوهلا سنة حتضريية وتكون مشفعة بتدريب ملدة شهر يف املؤسسات 
وخالل السنة الثانية يوجه الطالب إىل أحد التخصصات املوجودة ابملعهد وخيضع الطالب هناية  املهنية،

ويف هناية السنة الثالثة واألخرية يقوم الطالب بتدريب يتمثل يف مشروع  ،هذه السنة لتدريب وملدة شهر
 .دراسته وملدة شهرينة هناي

 :ومن املؤسسات اليت هتتم ابجملال التقين أيضا

 املعهد العايل لللتقنيات الرقمية 

ابإلشراف ، وسيقوم تطوير والتدريب يف اجملال الرقميالدف هب 6160مت إنشاؤه حديثا يف هذه السنة 
بدرجة  شبيه نظام الدراسة يف املعهد، و على املديرين التنفيذيني املؤهلني أتهيال عاليا يف جمال الرقمنة

 يستفيدوناملعهد العايل للتقنيات الرقمية طالب ، و هينعلى التدريب املد عتميالوريوس يف اهلندسة و البك
 .ث سنواتمن التدريب والتعليم خالل ثال أسبوع 62من  خالل دراستهم

رتخيص يف اجملال الرئيسي اهلدف من هذا املعهد هو توحيد وتطوير التدريب املهين على مستوى الو 
هو عبارة عن ترخيص احرتايف مستوحى من و  SupNumتدريب هي  التعليميةته هندسو  ،الرقمي

بتطوير املهارات  تسمح الدورة التدريبية اخلاصة به، و التعليم العايل األجنلو ساكسوينبكالوريوس هندسة 
فضاًل عن تطوير املهارات العرضية لالستقاللية والشعور  مارسة الوظائف يف اجملال الرقميالالزمة مل

  .ابملسؤولية والعمل اجلماعي



 
 
 

 :يف موريتانيا ابجملال التقين عىنومن املؤسسات اليت ت

 التكوين املهين الصناعي بنواكشوطمدرسة التعليم التقين و  _

 التكوين املهين التجاري بنواكشوطمدرسة التعليم التقين و  _

 املهين لألشغال العامة بنواكشوط مدرسة التعليم التقين والتكوين _

 :وتعىن مبا يلي: املديرية العامة للتكوين التقين واملهين -

 عاش نظام التكوين التقين واملهينتنظيم وإن* 

 كوين التقين واملهينت وبرامج التضمان متابعة وتقييم سياسا* 

 احلاجيات االقتصادية واالجتماعيةالنظم حسب و إنعاش وتنسيق أعمال إعداد خارطة التكوين التقين  *

 نية والفنيني الساميني واملكوننياملؤهلني والفنيني ومحلة شهادة الباكلوراي الفنية وامله تكوين العمال *

التقين واملهين ابلتعاون مع خمتلف الفاعلني يف جمال إعداد ومراجعة برامج التكوين و تنسيق أعمال  *
 ين واملنظمات االجتماعية املهنيةالتكوين التقين وامله

 لبشرية واملالية املعبأةالسهر على االستخدام األمثل للفضاءات الرتبوية واملصادر ا *

م ابلتقييم الدوري لسري مراقبة جودة خدمات خمتلف املتدخلني يف قطاع التكوين التقين واملهين والقيا *
 عمل وأداء جهاز التكوين التقين واملهين

 وخاصة التمهني والتكوين املتناوبترقية وتطوير التكوين املهين األويل يف األوساط املهنية  *

 رتشحني للتكوين التقين واملهين تطوير نظام وطين لتوجيه امل *

 مسابقات التكوين التقين واملهينتنظيم امتحاانت و  * 

 

 



 
 
 

 مركز للتكوين عن بعد، قصد تطوير املهارات احمللية يف جمال صناعة النفط والغاز 

تيجيتها اهلادفة إىل تعزيز فوائد قطاع ار مشاريع الغاز والتشبث ابسرت يبدافع آفاق تطو موريتانيا قررت 
كومسوس "و BP، و ابلشراكة مع شركيت 6109خالل سنة قتصاد الوطين االالنفط والغاز على 

لية يف جمال صناعة النفط قصد تطوير املهارات احمل النفطيتني إنشاء مركز للتكوين عن بعد" انريجي
رؤية املركز تتمثل يف أن يكون أداة عملية للمسامهة يف ترمجة اسرتاتيجية احلكومة املتعلقة ابحملتوى ، و والغاز

، غية االستجابة لعرض خدمات القطاعباحمللي من خالل توفري القيمة املضافة الالزمة للمهارات الوطنية 
يهدف إىل تلبية االحتياجات احملددة من التكوين والتدريب لقطاع النفط والغاز هلياكل التدريب مثل و 

يل الشراكة مع يعمل املركز كذلك على تفعنواكشوط، و  املدرسة العليا متعددة التخصصات وجامعة
  شركات عاملية أخرى

 القطاع اخلاص يبيةأهم الربامج التدر  :ااثني
  : هذا اجملاليفمن أهم املؤسسات اخلصوصية 

 املعهد الدويل للدراسات العليا التطبيقية 

 :هي ختصصات علمية وعصرية خمتلفة تشتمل على املعهد مؤسسة أكادميية عليايعترب 

 ــ إدارة وتسيري املؤسسات

 ـــ احملاسبة

 ـــ قانون األعمال

 ـــ القانون الضرييب

 املعلوماتية وشبكات التواصلـــ 

 تسيري البيئة والتنمية املستدامةـــ إدارة و 

 (ة املدنية واهلندسة الكهرومائيةاهلندس) ــ اهلندسة 



 
 
 

لوجية وآخر أبساليب تواكب أحدث املستجدات التكنو  ويعتمد املعهد أفضل آليات وطرق التكوين
مؤسسات  أقام املعهد شراكة قوية مع أصاليز املرسوم يولتحقيق هدف التم، مقارابت البحث العلمي

العربية الفرنسية : كما أقام مقاربة تشاركية بلغات متعددة،  فرنسا وكنداو  يف املغرب علمية خارجية
ومينح شهادات معرتف هبا من طرف الدولة املوريتانية،  ملعهد بطاقم تدريسي متميزيتمتع ا، و االنكليزية

وإضافة إىل ، ركة يف مسابقات الوظيفة العموميةوميكن خلرجييه العمل يف القطاعني اخلاص والعام واملشا
جية معمقة خدمة للمؤسسات العمومية يإبمكان املعهد إعداد دراسات اسرتات البعد األكادميي

 .نمية على املستوى الوطىن والدويلقرارات املناسبة يف جماالت التواخلصوصية، لتنويرهم بشأن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ابلبلد والفنية التقنية الشركات االقتصادية وعائداهتا على تطوير املهارت: احملور الثالث
 

 لبلداب اتشركبعض السنقتصر على 

 شركة اتزايزت : أوال
توقيعها اتفاقية ا وذلك من خالل الدعم الذي تقدمه كياتزايزت تدعم تطوير املهارات الفنية يف موريتان 

يف نواكشوط، وذلك ( CFPP)سنوات لتجديد شراكتها مع مركز التكوين والتدريب املهين  3ملدة 
مليون أوقية  6622وتقدر التكلفة اإلمجالية للربانمج بـ  ،شخصا ملدة ثالث سنوات 621لتكوين 

مع الرتكيز على صيانة  وستكون فرص التدريب متوفرة، (دوالر أمريكي 220111حوايل )يدة جد
وسيستفيد املتدربون  ،وأانبيب املياه واحلفر واخلياطة املنشآت الصناعية و املباين السكنية وأشغال البناء

وهتدف شركة اتزايزت من خالل هذه  ،جنليزيةاملعلوماتية أو اللغة االأيضا من دروس يف حمو األمية أو 
ري املزيد من الفرص لصاحل السكان من مجيع األعمار بغية متكينهم من العمل بشكل الشراكة إىل توف

خالل  التكوين والتدريب املهين قد نظم وكان مركز، و العثور على وظائف يف سوق العملمستقل أ
، وحدات تكوينية يف جماالت اللحامة 6102و  6100برانمج الشراكة األول بينه وبني اتزايزت يف 

شخصا ومت على إثر ذلك منح أموال لتمويل مشاريع  21والكهرابء وقيادة الشاحنات لصاحل والبناء 
 .صغرية

وأييت جتديد الشراكة بني اتزايزت ومركز التكوين والتدريب املهين لينضاف إىل العديد من املبادرات 
 :لية، مبا فيهااألخرى اليت متوهلا اتزايزت لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احمل

 من املدرسة  للمعادن، واليت أصبحت اآلن جزءً  الدعم املايل إلنشاء املدرسة الوطنية املوريتانية
وتستقبل اتزايزت  (Ecole Supérieure Polytechnique)العليا متعددة التقنيات 

 وقد مت توظيف العديد منهم درسةكل سنة متدربني من هذه امل
  شااب يف جماالت اللحامة والبناء والكهرابء وقيادة  21، مت تكوين 6102إىل  6106من

 اآلليات الصغرية 

 



 
 
 

 

 MCMشركة معادن حناس موريتانيا : اثنيا
جمموعة واسعة من برامج التدريب والتطوير ملساعدة األفراد على زايدة معارفهم  MCM وضعت

 يلتحق خرجيو اجلامعات، و مواهبهم واهتماماهتمومهاراهتم وللتأكد من استخدام كافة 
فريست اكوانتوم،  األمة شركالا الدويل للدراسات العليا الذي تديره همن خالل برانجم MCM بشركة

ويتم منح الطالب املدجمني يف الربانمج جمموعة واسعة  ، MCMوبرانمج الدراسات العليا احمللية لشركة
الربانمج الدويل للدراسات ، و م يف عامل الصناعة املنجميةاراهتمن الفرص واخلربات لتوسيع مه

وخيضع املرتشحون  ،ت العليا يف شركة فريست اكوانتومهو نقطة انطالق الدراسا (IPG) العليا
الناجحون لربانمج تطوير ملدة سنتني إىل ثالث سنوات؛ ميدهم ابخلربة يف العمل اليت حيتاجوهنا لتحويل 

فرتة التطوير التقين تدوم سنة واحدة تقريبا ، و علموها يف اجلامعة إىل مهارات عمليةاملعارف النظرية اليت ت
تتوج بتقدمي أطروحة يف اجملال والقيام مبهمة خاصة يف خمتلف مناجم و وتركز على جمال ختصص اخلريج 

قد مينح اخلرجيون العمل  برانمج الدراسات العليا الدولية بعد االنتهاء بنجاح من، و ريست اكوانتومشركة ف
يتم ، و من الرتقيات بعد ذلك حسب أدائهم داخل الشركة على أساس عقد عمل قياسي فيما يستفيدون

تقييم متيز األداء داخل اجملموعة وفق طرق متعددة مبا يف ذلك املشاركة يف برانمج التطوير املكثف 
 (. ADP) للمجموعة

أسبوعا  06النظري  ا للتدريبهأيخذ برانجمو ة من املهاراتاملوظفني على جمموعة كبري  الشركة بتدر و 
تد ، وميامة والبناء والرسم وطرق التجميعويشمل تعليم كيفية أخذ القياسات الدقيقة، وتقنيات اللح

 :أسابيع، ويشمل ما يلي 2األساسي للتدريب امليكانيكي ملدة  هابرانجم

، ديد األجزاء املختلفة للمضخة، وحتاملضخات صيانة، و أنواع خمتلفة من املضخات، و أجهزة القياس
أنواع خمتلفة من األعطال ، و منةوفقا ملمارسات العمل اآل WARMANصيانة وجتميع مضخاتو 

 .على املضخات وكيفية إصالحها

 

 



 
 
 

املوريتانية  دشنت املؤسسة القطريةالتكوين املهين مبوريتانيا حيث دعمت دولة قطر  وجتدر اإلشارة إىل أن
 تعليم مهين متخصص يف عدة جماالتالذي يوفر فرص  للتنمية االجتماعية معهد امتياز للتكوين املهين

وأييت إنشاء املعهد يف إطار جهود املؤسسة التنموية اهلادفة إىل  تلميذ يف السنة األوىل 611يقارب ملا 
، ويتيح الفرصة للشباب الذين مل موريتانياالسلبية يف املسامهة ىف القضاء على الفقر واحلد من آاثره 

يتمكنوا من إكمال تعليمهم الثانوي للحصول على تكوينات مهنية ىف جماالت حيوية كاهلندسة 
وأجنزت ، ارة املؤسسات والبنوك والتأميناتالكهرابئية والطاقات املتجددة وشبكات املعلوماتية وتسيري وإد

مراكز للتكوين  0نيا منها بناء االجتماعية مشاريع هامة ىف موريتا املؤسسة القطرية املوريتانية للتنمية
منها بشكل مباشر من قبل املؤسسة القطرية  2وتقع مراكز التدريب املهين اخلمسة اليت تدار ، املهين

ريب مهين ولعيون، وتوفر دورات تد ايب والنعمةوسيلب مية االجتماعية يف كل من نواكشوطاملوريتانية للتن
 .حيصل اخلرجيون بعد إكماهلا بنجاح على شهادات معتمدة مدة كل منها سنتنيتبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  نسبة اإلقبال وجودة الكفاءة: احملور الرابع
 

% 01يناهز إذا نظران إىل الدول املتقدمة جند أن خرجيي التخصصات التقنية واملهنية فيها ميثلون ما
املوجودة عندان مع أن دول اجلوار وصلوا إىل ما يقارب %  0وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة 

وترية  أن نسبة اإلقبال عندان يف اجملال التقين والفين ما زالت ضعيفة، وإن كانت ، وهذا يؤكد60%
تزامنا مع إعالن احلكومة املوريتانية  ازدادت يف اآلونة األخرية اخلصوصيةو العمومية  املعاهد ىالوافدين عل

ه يف بناء جيل متعلم لنظرا للدور الذي يتطلعون  خاصة خلرجيي املدارس واملعاهد املهنيةإعطاء أولوية 
قد يكون فيه اختالل ما بسبب  وهذا اإلقبال، ُيسهم يف الدفع بعجلة التنمية والبناء أشواطا إىل األمام

ولقلة  عاصمةلن الداخل الرتفاع نسمة السكان ابيكون مقتصرا على العاصمة دون غريها من مد أنه قد
 ألهل اخلربات ابلداخل ، وعدم احتياج السوقتعليمهذا النوع من المهية الوعي لدى أهل الداخل أب

واملمارسة ال  التقليدية ، فأغلب األسواق الداخلية تعتمد على اخلربة املكتسبة عن طريق التجربةالتقنية
 .عن طريق التعليم والتدريب

ال خيفون امتعاضهم من عدم وجود  أصبحوا هذه املعاهد واملدارس أن كثريا من خرجييلكن احلقيقة هي 
يعتربون أن الدعوات اليت أطلقتها احلكومة يف العناية مما جعلهم  كنهم من الولوج إىل سوق العملآلية مت

على التكوين ابملعاهد واملقبلون ،  تصدقها القرائن على أرض الواقعال دعوات أبصحاب التعليم املهين
حون لتعزيز يطمالذين  رجيو اآلداب والعلوم اإلنسانيةهم يف الغالب خمن% 21من  أكثرة اخلصوصي

اليت غالبا ما يُتاح هلم العمل  نب أصحاب الشعب العلمية واملهنيةإىل جا مكانتهم يف سوق العمل
 .بشكل أفضل

ورمبا يكون ذلك  ،عطاء هذه املؤسسات ما زال ضئيال إذا نظران إىل االحتياجات داخل السوقعموما فو 
البحث عن  عائدا إىل عدم جودة احملتوى الذي تقدمه املعاهد اخلصوصية أو عزوف أهل السوق عن

ها عطاء هي املدرسة العليا متعددة التقنيات وذلك ما مية فأحسناألكادمييني، وأما املؤسسات العمو 
غريها من املؤسسات ما زال عطاؤه انعكس على طالهبا يف ولوجهم ألكرب املدارس اهلندسية عامليا، وأما 

 .ال يليب الرغبة اليت يتطلع هلا السوق ويطمح هلا اجملتمع

 



 
 
 

 تقييم عام: احملور اخلامس
 

تقرير التنافسية العاملية العاشر ) يف عامليا على مؤشر كفاءة إدارة املوارد 02 املرتبة احتلت دولة موريتانيا 
وتلعب ، (التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية للدوليف السلسلة اليت ختتص بتقييم  6160لسنة 

يف  وتنوُّع املوارد الطبيعية، دورا كبريا عوامل الطقس، وتوافر املياه العذبة، ونوعية األراضي الصاحلة للزراعة،
ثل لكنها متأخرة يف املؤشرات األخرى اليت مت، حتقيق االكتفاء الذايت على حنو مستدام يضمن جتدد املوارد

، وذلك مثل مؤشر رأس املال االجتماعي، ومؤشر رأس يف هنضة االقتصاد وازدهار الدول ركيزة أساسية
املال الفكري الذي هو بدوره أحد خمرجات التعليم إذ يعدُّ أساس االبتكار يف املستقبل والنجاح 

، شراك الفقر لفرتة طويلةاالقتصادي، وما تزال افريقيا ضعيفة األداء فيه، مما يعزز اخلوف من الوقوع يف 
ورغم كثرة الثروات وتنوعها وقلة نسمة السكان فإن موريتانيا ما تزال بعيدة يف جمال التنمية املستدامة 

  .االكتفاء الذايت حتقيق سواء يف جمال احلد من الفقر والقضاء على البطالة أوجمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 خامتة
املهارات داخله أمر ميليه الواقع ويفرضه املستقبل الذي نتطلع ألن إن االهتمام ابجملال التقين وتطوير 

نصبح جزءا منه، ومن املالحظ أن احلكومة حديثا ضاعفت االهتمام ابجملال التقين والتكوين املهين، لكن 
الدولة وال على سوق العمل رغم كثرة املؤسسات  تنعكس إجيابياته بعد ال على هنضة هذا االهتمام مل

بذلك، وهذا ما يفرض مراجعة صارمة داخل هذا اجملال حىت يسري وفق وترية مضبوطة مبعايري  املعنية
 .واضحة ميكنها أن تساعد يف تلبية رغباتنا يف املستقبل القريب

 :توصيات

عن طريق تقدمي  خترجهم من اجلامعات العامليةواستقطاهبم بعد العلمية احلد من هجرة الكفاءات _ 0
 قيمة معنوية ومادية هلم ترغبهم يف ذلك

 من دون مضايقة ليبدعوا فيها وينهضوا هبا اليت يديروهنا؛ منحهم السلطة املطلقة يف قطاعاهتم_ 6

 املكونني اختيار الطلبة الذين يدخلون املدارس التقنية واألساتذة إبعاد الوساطة يف_ 3

 ته داخل املدارس واملعاهد كلها بدون استثناءالرتكيز على جودة احملتوى وجدي_ 2

 تركيز الوزارة املهتمة ابجملال الرقمي على مواكبة الثورة التكنولوجية يف جانب االقتصاد_ 0

يف جمال التعليم، فاستثمارهم ما يزال ضئيال رغم أهنم حيصدون  ات األجنبيةكمضاعفة استثمار الشر _ 2
 والسمكية وغريهم بشكل ال يكاد العقل يقبله وال املنطق يصدقه ثرواتنا الذهيية واحلديدية

 

 

 

 

 



 
 
 

 فهرس املصادر واملراجع

 
ل الرقمي وزارة التحو| اختتام دورة تدريبية حول إدخال التكنولوجيا الرقمية في الممارسات العمومية المراعية للبيئة 

  (mtnima.gov.mr)واالبتكار وعصرنة االدارة

  - YouTubeالمدرسة العليا المتعددة التقنيات بموريتانيا

 -First Quantum Minerals Ltd.  -MCM  تدريب المهارات -التدريب والتطوير(mcmnews.com)  

 (nouakchot.com) (تقرير التنافسية العالمية)عالميا على مؤشر ادارة االعمال 45موريتانيا تحتل المرتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtnima.gov.mr/ar/article-94
https://www.mtnima.gov.mr/ar/article-94
https://www.youtube.com/watch?v=8K2X0JGDZn0
https://www.mcmnews.com/Arabic/training-and-development/skills-training/default.aspx
https://nouakchot.com/article/24072


 
 
 

 :فهرس احملتوايت

 2 .................................................................................... :مقدمة

 3 .............................................................. األساسية املهارات: األول احملور

 3 ..................................................... العام للقطاع التدريبية الربامج أهم: أوال

 5 ................................................... اخلاص للقطاع التدريبية الربامج أهم: اثنيا

 4 ................................................................. التقنية املهارات: الثاين احملور

 4 ..................................................... العام للقطاع التدريبية الربامج أهم: أوال

 01 ................................................. اخلاص القطاع التدريبية الربامج أهم: اثنيا

 02 ............ ابلبلد والفنية التقنية املهارت تطوير على وعائداهتا االقتصادية الشركات: الثالث احملور

 02 .................................................................. اتزايزت شركة: أوال

 MCM ............................................ 03 موريتانيا حناس معادن شركة: اثنيا

 04 ................................................... :الكفاءة وجودة اإلقبال نسبة: الرابع احملور

 01 .................................................................. عام تقييم: اخلامس احملور

 01 ................................................................................... :خامتة

 01 ................................................................................. توصيات

 01 .................................................................... واملراجع املصادر فهرس

 

 

 


