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ملخص:
متثل الثورة التكنولوجية أحد أهم التحوالت اليت عرفتها اجملتمعات احلديثة واليت ساهمت يف
انتقال املنظمات من األساليب التقليدية إىل األساليب اإللكرتونية ،أو من سيطرة البريوقراطية إىل سيادة
وهيمنة االلكرتوقراطية ،وقد كان هلذا االنتقال تأثري كبري على إحداث تغيريات جوهرية يف وظائف
إدارة املوارد البشرية.
هذا املقال سيحاول دراسة هذا التأثري من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية :كيف ساهمت
عملية االنتقال من اإلدارة التقليدية الورقية إىل اإلدارة االلكرتونية يف إحداث تغيريات جوهرية يف وظائف
إدارة املوارد البشرية؟
الكلمات املفتاحية :اإلدارة اإللكرتونية ،إدارة املوارد البشرية ،اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية ،نظم املعلومات.
Abstract :
The technological revolution represents one of the most important transformations in
modern societies that have contributed to the transition of organizations from traditional to
electronic, or from bureaucratic control to the domination of electrocracy, and this transition
has had a major impact on fundamental changes in Human resources management functions.
This article will attempt to study this effect by answering the following problem:
How has the transition from traditional paper management to e-management
contributed to fundamental changes in human resources management functions?.
Keywords: E-management, human resources management, e-human resources
management, information systems
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مقدمة:

متثل الثورة التكنولوجية أحد أهم التحوالت اليت عرفتها املجتمعات احلديثة واليت
سامهت يف انتقال املنظمات من األساليب التقليدية إىل األساليب اإللكترونية ،أو من سيطرة
البريوقراطية إىل سيادة وهيمنة االلكتروقراطية ،وقد كان هلذا االنتقال تأثري كبري على
إحداث تغيريات جوهرية يف وظائف إدارة املوارد البشرية.
هذا املقال سيحاول دراسة هذا التأثري من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
كيف سامهت عملية االنتقال من اإلدارة التقليدية الورقية إىل اإلدارة االلكترونية يف
إحداث تغيريات جوهرية يف وظائف إدارة املوارد البشرية؟ أو ما هي أبرز التغريات النامجة
عن تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية؟
لإلجابة عن هذه االشكالية وجب تقسيم الدراسة اىل العناصر التالية:
-

إدارة املوارد البشرية بني النظرة التقليدية والنظرة احلديثة:

-

الوظائف اجلديدة إلدارة املوارد البشرية يف عصر اإلدارة اإللكترونية:

-

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.

-

معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.

-

اآلثار املترتبة على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.

أوال :إدارة املوارد البشرية بني النظرة التقليدية والنظرة احلديثة:
هناك اجتاهني رئيسيني إلدارة املوارد البشرية ،لكل منهما وجهة النظر اخلاصة
به حنو هذا احلقل:

1

✓ وجهة النظر التقليدية :يرى أصحاهبا أن إدارة املوارد البشرية ماهي إال جمرد
وظيفة قليلة األمهية والتأثري يف املنظمات ،تقتصر على القيام بأعمال روتينية
تنفيذية ،كحفظ ملفات العاملني وضبط أوقات احلضور واالنصراف واإلجازات،
وهي تعترب العامل جمرد أداة إنتاجية فقط.
✓ وجهة النظر احلديثة :جتاوزت النظرة الضيقة املحدودة ألصحاب االجتاه
التقليدي وأصبحت تنظر إلدارة املوارد البشرية كأحد أهم الوظائف اإلدارية يف
املنظمات ،واليت ال تقل أمهية عن باقي الوظائف األخرى كالتسويق واإلنتاج
واملالية ،وهي تنظر للعنصر البشري كمورد هام له دور كبري يف حتقيق أهداف
املنظمة بكفاءة وفعالية.
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ويعتقد اخلبري األمريكي ديف ارلش  Dave Urlichوهو أحد أبرز خرباء املوارد
البشرية واملستشار ملجموعة من الشركات اليت تصنف ضمن قائمة أفضل ( )200شركة
يف العامل ،أن إدارة املوارد البشرية التقليدية انتهى زماهنا 2.وبذلك فقد أصبحت هلا وظائف
جديدة أكثر تكيفا مع متطلبات التغريات العاملية احلديثة.

ثانيا :الوظائف اجلديدة إلدارة املوارد البشرية يف عصر اإلدارة اإللكرتونية.
من بني هذه الوظائف اجلديدة اليت صارت تقوم هبا إدارة املوارد البشرية يف عصر
اإلدارة اإللكترونية ما يلي:
✓ التخطيط اإللكتروين للموارد البشرية :توفر نظم املعلومات املحوسبة دورا كبريا
يف ختطيط املوارد البشرية ملا توفره من تسهيالت يف إعداد اخلطط التنبؤية
باالعتماد على احلاسوب والربامج اليت حيتويها خاصة االحصائية منها ،وقد
تكون هذه اخلطط قصرية املدى أو متوسطة أو طويلة.

3

✓ التوظيف االلكتروين للموارد البشرية :يقصد بالتوظيف اإللكتروين بأنه
"استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا فيها االنترنت يف إجراءات توفري
املوارد البشرية الالزمة" 4أو هو جمموعة من األدوات ذات الطبيعة االلكترونية،
وتعمل بسرية تامة باستخدام برنامج تشغيل حموسب يقوم على مقابلة كل من
جانيب الطلب والعرض من القوى العاملة باستخدام قوائم وصف األعمال واملهن.
ويكون التوظيف اإللكتروين للموارد البشرية وفق ثالثة أشكال.

5

✓ مواقع الشركات الكربى :فأغلب الشركات الكربى تستقبل طلبات التوظيف من
الراغبني بالعمل عرب مواقعها اخلاصة على شبكة االنترنت حيث غالبا ما
ختصص هذه الشركات مبواقعها االلكتروين قسما خاصا للتوظيف تعلن فيه عن
الوظائف الشاغرة وتستقبل فيه السري الذاتية للراغبني باحلصول على الوظيفة
الشاغرة.
✓ املواقع الوسيطة :هناك مواقع متخصصة للبحث عن الوظائف الشاغرة يف
ختصصات عدة فهذه املواقع اليت تلعب دور الوسيط بني الباحث عن وظيفة
والشركة تقدم قائمة بأهم الوظائف املتوفرة حيث غالبا ما ختصص قسما
منفصال للوظائف املتوفرة يف كل دولة األمر الذي يسمح للراغبني بالبحث عن
وظائف بدول أخرى غري بلداهنم.
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✓ مواقع متخصصة :وهناك مواقع أخرى أكثر ختصصا ،حيث ال تعلن عن الوظائف
املتاحة يف الشركات إال يف دولة معينة ،فهي تفتح خدمات موقعها فقط أمام
الشركات يف دولة حمددة.
ومن مزايا خدمة التوظيف االلكتروين للموارد البشرية ما يلي:

6

✓ اختصار الوقت يف التوظيف :حيث أن التوظيف اإللكتروين أسرع مبعدل
 %70من وسائل التوظيف التقليدية.
✓ تكاليف توظيف منخفضة :إن تكلفة اإلعالن عن الوظائف والبحث عن
األشخاص املناسبني يف بوابات التوظيف ميكن أن تكون كلفتها أقل بنسبة
% 90من التكلفة اليت تنتج عن استخدام شركات البحث أو وسائل اإلعالن
التقليدية.
✓ املحافظة على السرية :وفرت مواقع التوظيف اإللكترونية إمكانية احلفاظ
على السرية لكل من أصحاب العمل والباحثني عن عمل .ويستطيع أصحاب
العمل البحث عن السري الذاتية يف قاعدة البيانات دون اإلعالن عن الوظيفة
إذا كانت ذات طبيعة حساسة ،أو ميكن هلم اإلعالن عنها مع إبقاء اسم الشركة
خفيا .
✓ يفتح املجال لبناء قاعدة بيانات مرجعية :يستطيع أصحاب العمل حفظ
السري الذاتية املتميزة اليت حصلوا عليها من خالل عملية البحث اليت أجريت
لبناء قاعدة بيانات خاصة هبم تضم أصحاب أفضل الكفاءات الذين متت
غربلة سريهم الذاتية هبدف أي استخدام مستقبلي.
وتشمل وظيفة التوظيف االلكتروين للموارد البشرية:
✓ االستقطاب االلكتروين للموارد البشرية:
يعرف بأنه عمليه اجتذاب وإغراء القوى العاملة للتقدم لشغل الوظائف عن طريق
االنترنت ،كما يعرف أيضا بأنه نظام يسمح للباحثني عن عمل بتسجيل أنفسهم على مواقع
شركات التوظيف على االنترنت الختيار املرشحني املؤهلني لعمل املقابالت الشخصية ،مبا
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يؤدي إىل اخنفاض تكاليف االستقطاب ،وختفيض الوقت املستغرق ومعدل العمل ،كما يعرف
بأنه أداة جديدة إلدارة املوارد البشرية توفر الوقت ،ومصدر للمعلومات عن السري الذاتية
7

للباحثني عن عمل والوظائف الشاغرة املتاحة يف مواقع شركات التوظف على االنترنت.
✓ االختيار اإللكتروين للموارد البشرية:

فيما خيص عملية االختيار هناك تطبيقات عديدة يف جمال املعلوماتية الختيار
األفراد العاملني وإلجراء االختبارات لتعيني األفراد الذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة
للعمل .فاحلاسوب ال يتعامل باملشاعر وهذا من شأنه أن يعطي لعملية االختيار مصداقية
أكرب وارتياح لدى األفراد .كما تقلل الوقت والتكلفة.

8

✓ التدريب اإللكتروين للموارد البشرية:
يعرف التدريب اإللكتروين بأنه " :عملية منظومية تتم يف بيئة تفاعلية متنقلة
مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية املبنية على استخدام شبكة اإلنترنت واحلاسوب متعدد
الوسائط واألجهزة املتنقلة لعرض الربجميات واحلقائب والدورات التدريبية اإللكترونية،
لتصميم وتطبيق وتقومي الربامج التدريبية التزامنية وغري التزامنية ،بإتباع أنظمة التدرب
الذايت والتفاعلي واملزيج لتحقيق األهداف التدريبية وإتقان املهارات بناء على سرعة
املتدربني يف التعلم ومستوياهتم الفكرية وظروف عملهم وحياهتم ومواقعهم اجلغرافية".

9

ويتيح توفري التدريب االلكتروين عدة مزايا مقارنة بأسلوب التدريب التقليدي ،وذلك على
صعيدين:10
•

على صعيد املؤسسة:
✓ ختفيض تكلفة السفر ،والتنقل ،واملعيشة للمتدربني.
✓ ختفيض تكلفة ضياع وقت العاملني.
✓ ختفيض تكلفة اإلنتاج ،والتوزيع للمواد التدريبية.
✓ ختفيض تكلفة املكاتب ،واملدربني.
✓ إمكانية وسهولة احلصول على أفضل الربامج التدريبية عن طريق املشاركة
والتبادل أو الشراء.
✓ سهولة وسرعة املراجعة ،والتحديث ،والتحرير ،والتوزيع للمكونات
التدريبية والتعليمية.
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✓ إمكانية طرح املزيد من الدورات التدريبية املتنوعة ،أي التوسع األفقي يف
الدورات التدريبية
✓ إمكانية طرح املزيد من جلسات لدورات تدريبية سبق طرحتها ،أي التوسع
العمودي.
✓ تغذية راجعة تلقائية عند انتهاء املتدرب من الدورة.
✓ تسهيل متابعة املتدربني ولو كانوا كُثر.
✓ تسهيل وصول اآلالف لنفس املصدر يف نفس الوقت خبالف املصادر الورقية.
✓ تسهيل إدارة الدورات التدريبية.
✓ توثيق دقيق لكل ما يتعلق بالدورات التدريبية.
✓ تسهيل احلصول على تقارير متنوعة وفورية.
✓ إمكانية االستفادة من املتدربني املتميزين.
•

على صعيد املتدرب :املرونة واملالئمة  :وتتمثل يف اآليت:
✓ املتدرب هو مركز العملية التدريبية أما املدرب فدوره إشرايف.
✓ سهولة الوصول للمحتويات واألنشطة يف أي وقت ومكان.
✓ إمكانية االختيار بني دورات متوفرة دائما  ،وتتزايد باستمرار.
✓ تغذية راجعة فورية للواجبات ،واالمتحانات ،والتمارين.
✓ مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني ومنها قدرة املتدرب أن يدرس بسرعة
أو ببطيء.
✓ يقدم تسهيالت ،وأساليب تعليمية متنوعة متنع امللل.
✓ التغلب على عوائق التدريب التقليدي املختلفة مثل العوائق املادية والسفر،
أو املرض ،أو اإلعاقة.

•

على صعيد الوقت:
✓ توفري الوقت عن طريق اختصار وقت التنقل والسفر.
✓ تنظيم الوقت حبيث جيدول املتدرب تلقيه لدورته مبا ينتسب وظروف
العمل ،والعائلة.
✓ توفري الوقت ألن املتدرب يقفز عن مواد ونشاطات يعرفها.
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•

االتصاالت والتفاعل:
✓ إمكانية االتصال والتفاعل اإللكتروين املباشر بني املدرب واملتدربني ،وكذلك
بني املتدربني فيما بينهم من خالل وسائل الربيد اإللكتروين ومنتديات
النقاش وغرف احلوار وحنوها.
✓ إمكانية التدرب بأي مكان يتوفر فيه حاسوب وانترنت.
✓ يف حالة الصفوف املكتظة فإن التفاعل بني املدرب واملتدربني يكون أفضل
إلكترونيا عنه تقليديا.

✓ تقييم األداء اإللكتروين للموارد البشرية:
يتم مبوجبه ختزين معلومات تقييم أداء العاملني يف قاعدة بيانات الكترونية ،حيث
يتم ربط أنظمة التقييم خبصائص ومواصفات كل وظيفة ،وبعد االنتهاء من عملية التقييم
ميكن توفري معلومات تشري إىل فروق يف األداء الفعلي قياسا باملعايري املحددة ،وبذلك فإن
تطبيقات تقييم األداء تتطلب من إدارة املوارد البشرية حتديد مشاكل األداء وبيئة العمل
ليتسىن هلا تصحيح االحنرافات ومعاجلة مشاكل اخنفاض األداء 11.وخيتلف عن تقييم
األداء التقليدي يف كونه أكثر مصداقية وشفافية وأكثر سرعة وأقل تكلفة.

ثالثا :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.
توفري املتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية
ال بد من توافر العوامل التالية:

12

✓ القيادة والدعم اإلداري:
✓ توفري اإلمكانيات املالية والبشرية الالزمة لشراء وتشغيل هذا النظام.
✓ حجم القوى العاملة يف املؤسسة ومدى اتساع النشاط الذي متارسه إدارة املوارد
البشرية ،فكلما كرب حجم املؤسسة وتوسعت عملياهتا وتعقدت تطلب ذلك وجود
إدارة إلكترونية فعالة وحديثة تليب احتياجات إدارة املوارد البشرية.
✓ نوعية وكمية املعلومات والبيانات املطلوبة ومدى أمهيتها الختاذ القرارات بالسرعة
املمكنة ملواجهة املؤسسات املنافسة يف هذا املجال.
✓ إمكانية صيانة وإصالح األجهزة يف حالة عطلها أو توقفها ويف أقصر وقت ممكن
وبأقل تكلفة أيضا.
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✓ طمأنة العاملني يف املؤسسة أن وجود إدارة إلكترونية لن يؤثر على وجودهم
الوظيفي يف املؤسسة ،ودفعهم للتعاون مع بعضهم ومساعدهتم يف تقدمي البيانات
واملعلومات اليت يطلبوهنا.
✓ مسايرة التطورات التكنولوجية يف اإلدارة اإللكترونية والعمل على حتديثها
ومواكبة ما يستجد هبا.

رابعا :معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.
إن تطبيق اإلدارة االلكترونية يف إدارة جمال إدارة املوارد البشرية تعترضه
جمموعة من العراقيل اليت حتد من فاعليتها ،وميكن أن نربز أهم املعوقات اليت تواجه عملية
التطبيق يف النقاط التالية:

13

✓ وجود نسبة كبرية من العمالة تعاين من األمية املعلوماتية أو األمية االلكترونية.
✓ عدم اقتناع إدارة املؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته.
✓ صعوبة الوصول إىل اإلدارة االلكترونية املتكاملة داخل إدارة املوارد البشرية.
✓ عدم الثقة يف محاية سرية وامن التعامالت الشخصية.
✓ اخلوف من التغيري.
✓ ضعف اهتمام اإلدارة العليا بتقييم ومتابعة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف إدارة
املوارد البشرية.
✓ قلة برامج التدريب يف جمال التقنية احلديثة املتطورة.
✓ النظرة إىل مشروعات اإلدارة االلكترونية من منطلق التكلفة دون األخذ بعني
االعتبار الفوائد والنتائج املرجوة منها.
✓ قلة العناصر البشرية املدربة والقادرة على التعامل والتشغيل والصيانة هلذه
التقنية اجلديدة واملعقدة.
✓ قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية
يف املوارد البشرية ،وخاصة إنشاء الشبكات وربط املواقع وتطوير األجهزة
والربامج التطبيقية.
✓ قلة الوعي اجلماهريي بالفوائد أو املزايا النامجة عن تطبيق اإلدارة االلكترونية
يف املنظمات.
✓ تأخري متعمد أو غري متعمد يف وضع اإلطار القانوين والتنظيمي املطلوب والذي
يشكل أساسا ألي عملية تطبيق لإلدارة االلكترونية.
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✓ مقاومة هائلة للتغيري من قبل املوظفني الذين خيشون على عملهم املستقبلي بعد
تبسيط اإلجراءات وتنظيم عمليات اإلدارة.
✓ النماذج احلالية القائمة على احلاسوب يف بعض املؤسسات مل تغري من اإلجراءات
اإلدارية التقليدية يف التعامل ،وبالتايل مل تقنع اآلخرين باالنتقال إىل النظام
االلكتروين الكامل.

خامسا :اآلثار املرتتبة على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال إدارة املوارد البشرية.
يترتب على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال إدارة املوارد البشرية العديد من
اآلثار بعضها إجيايب واآلخر سليب.
•

اآلثار اإلجيابية لتطبيق االدارة االلكترونية يف جمال ادارة املوارد البشرية:

14

متكّن اإلدارة اإللكترونية من ختفيض التكاليف وإجناز األنشطة بفعالية كبرية
عرب تقدمي اخلدمات بشكل مبسط ،ومباشر وسريع ،مث إرضاء العاملني بإعطائهم الفرصة
يف صياغة أعمال املوارد البشرية وإبراز رؤيتهم حول مستقبل املؤسسة.
ويف هذا الصدد ،تتبوأ تكنولوجيا املعلومات مكانة كبرية يف إدارة املوارد البشرية ،فهي تساعد
من خالل األنظمة املعلوماتية على توثيق العقود ،وتسجيل وحفظ اإلجازات املرضية،
وكذلك مواكبة عمليات التقاعد والتغطية الصحية.
وعلى صعيد آخر ،تُستعمل تقنيات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية يف كل
مراحل التوظف من االختيار ،والتشغيل واالندماج ،فهي متكن من حتديد توصيف وظيفي
دقيق والبحث عن املواصفات املطلوبة ،معتمدة يف ذلك على تقنيات اإلنترنت.
 قدرة اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية يف التدبري االستشرايف لفرص الشغلوالكفاءات باملؤسسة ،حيث تساعد أنظمة اليقظة والرصد على إظهار املتغريات الطارئة يف
بيئة املؤسسة ،وحتديد تبعاهتا على توجهات القيادة ،واملقصود هنا التطورات السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتنظيمية لألسواق ،مث االستعانة بالربامج
املعلوماتية لتحديد حاجيات املؤسسة من املوارد البشرية حسب السن ،النوع ،األقدمية،
التخصص واخلربات املهنية ،مما يتجلى يف إجناز خريطة الكفاءات كأحد التطبيقات
املعلوماتية ،اليت ترسم اخلطوط الناظمة لسياسة املوارد البشرية باملؤسسة وحتليل
السيناريوهات املستقبلية وآفاق هذه اإلدارة.
و ينطبق ذات األمر على أنشطة التدريب والتكوين باملؤسسات االقتصادية
واالجتماعية ،حيث تتدخل الربامج املعلوماتية والتطبيقات التواصلية يف بنية التدريب،
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عرب القيام بدراسة شاملة ملكامن اخللل باملؤسسة ،والتخطيط لربنامج سنوي للتدريب يبني
اختيارات املؤسسة ،تناغمها مع توجهاهتا اإلستراتيجية ،األفراد املعنيني بالتدريب ،مدته
ومكانه واألهداف املرجوة منه ،وبعد العمل على تنفيذ هذا الربنامج ،يتم القيام بعملية
تقييم للتدريب عرب استبيان حول مدى رضى املوظفني وحجم استفادهتم من التدريب ،وكذلك
كيفية استخدام تلك املكتسبات يف االرتقاء بعمل املؤسسة .
•

اآلثار السلبية املحتملة من تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال إدارة املوارد
البشرية :ميكن اختصارها فيمايلي:

15

✓ البطالة :حيث أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يؤدي إىل زيادة نسبة البطالة
نتيجة االستغناء عن خدمات بعض العاملني وتعيني عاملني جدد.
✓ التأثري على العالقات اإلنسانية :حيث يؤدي تطبيق اإلدارة اإللكترونية إىل
قلة االحتكاك بني العاملني وبينهم وبني أفراد املجتمع ،مما أثر سلبا على
جانب العالقات اإلنسانية.
✓ فقدان األمان :حيث يؤدي التعامل اإللكتروين إيل فقدان األمان واالستقرار
الوظيفي واخلوف من إحالل اآللة حمل اإلنسان.

اخلامتة:
رغم التغريات التكنولوجية والتقنية السريعة اليت شهدها العامل يف العصر
احلديث واليت دفعت بعض الباحثني إىل التنبؤ بقلة االهتمام بإدارة املوارد البشرية وهناية
دورها إال أهنا تكيفت مع تلك التطورات وصارت أحد اإلدارة اهلامة يف املنظمات ،لكوهنا هتتم
باالنسان الذي يعترب جوهر حتقيق املنظمات ألهدافها بكفاءة وفعالية.
ويف ذلك يعترب  straussman.pأن خرافة هذا العصر هي اعتبار التكنولوجيا حال
لكل املشاكل ،ألنه من السهل اقتناء األجهزة لكن حتويل املعطيات إىل شيء مفيد يتطلب
قدرا كبريا من ذكاء وتركيز املورد البشري ،16أما  vermont gundفيعترب أن ما يفرق به
بني شركة ناجحة وأخرى فاشلة هو قبل كل شيء الرجال الذين يعتربون املورد األساسي
والقاعدة األساسية لكل ثراء داخل املؤسسة أما ما يتبقى فباإلمكان شراءه أو نقله.
التهميش:
1

فيصل حسونة ،إدارة املوارد البشرية .عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع ،2007 ،ص.05
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قسنطينة ،2012-2011 ،ص .72

 4صقر عبد الرحيم ،تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات االلكترونية يف القطاع العام يف
منطقة اإلسكوا .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (االسكوا) ،2009 ،ص .22

 5مصطفاوي الطيب ،بونيف حممد األمني ،خدمات التوظيف االلكتروين -منوذج لتقييم مواقع التوظيف
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 10مجيل إطميزي ،دور التدريب اإللكتروين يف تنمية املوارد البشرية العربية .ورقة مقدمة يف املؤمتر
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