


 

 

  كاديرأ  -جامعة ابن زھر

 السنويالعلمي 

  في الوطن العربيالموارد البشرية 
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  2014ديسمبر
 

تعتبر الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، إحدى الروابط العلمية 

لھا المؤسسات البحثية  نتسبتھيئة علمية عربية 

 تشجيع: تھدف الرابطة إلىو. والجھات وا%فراد المھتمين با%نشطة المرتبطة بتنمية الموارد البشرية

موضوعات ا%بحاث العلمية في مجال اختصاص الرابطة 

  تعرف، العلمية، والمؤتمرات، والندوات المتخصصة دورياً 

والمعوقات التي تواجه مصادر العرض المنتجة ومصادر الطلب للقوى البشرية في 

تشجيع و نمية البشرية؛ا%قطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن لمنظومة الت

أبحاث تھتم في مجال اختصاص الرابطة، في ا%قطار العربية التي ; يوجد فيھا مثل ھذه 

 .  في ا%ردن، ليكون مقرا للرابطة

  

يطيب لBمانة العامة للرابطة اAع@ن عن عزمھا عقد الدورة الثالثة لمؤتمرھا العلمي السنوي، والذي سيكون 

  .وا;جتماعيةكلية العلوم القانونية وا;قتصادية 

  العربي في القرن الحادي والعشرين
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جامعة ابن زھر  - العلوم القانونية وا#قتصادية وا#جتماعية

العلمي ر مؤتملالدورة الثالثة لتستضيف 

الموارد البشرية لرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية 

  :عحول موضو
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ديسمبر 16-15يومي ا#ثنين والث1ثاء 

تعتبر الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، إحدى الروابط العلمية 

ھيئة علمية عربية  ھي، والعلمي العربيةاتحاد مجالس البحث 

والجھات وا%فراد المھتمين با%نشطة المرتبطة بتنمية الموارد البشرية

موضوعات ا%بحاث العلمية في مجال اختصاص الرابطة  ربط العلمي وتبادل نتائجھا؛

العلمية، والمؤتمرات، والندوات المتخصصة دورياً  اللقاءات عقد ؛دول العربية

والمعوقات التي تواجه مصادر العرض المنتجة ومصادر الطلب للقوى البشرية في 

ا%قطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن لمنظومة الت

أبحاث تھتم في مجال اختصاص الرابطة، في ا%قطار العربية التي ; يوجد فيھا مثل ھذه 

في ا%ردن، ليكون مقرا للرابطة وتم اختيار المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

  )الدورة الثالثة(مؤتمر الرابطة 

يطيب لBمانة العامة للرابطة اAع@ن عن عزمھا عقد الدورة الثالثة لمؤتمرھا العلمي السنوي، والذي سيكون 

كلية العلوم القانونية وا;قتصادية  - ھذا العام في المغرب الشقيق بالتعاون مع جامعة ابن زھر

العربي في القرن الحادي والعشرينتحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن 

 

 

العلوم القانونية وا#قتصادية وا#جتماعية كلية

تستضيف 

لرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية ل
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تعتبر الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، إحدى الروابط العلمية 

اتحاد مجالس البحث المنبثقة عن 

والجھات وا%فراد المھتمين با%نشطة المرتبطة بتنمية الموارد البشرية

العلمي وتبادل نتائجھا؛ مشروعات البحث

دول العربيةالالتنمية في بخطط 

والمعوقات التي تواجه مصادر العرض المنتجة ومصادر الطلب للقوى البشرية في  ،مشك@تطبيعة ال

ا%قطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن لمنظومة الت

أبحاث تھتم في مجال اختصاص الرابطة، في ا%قطار العربية التي ; يوجد فيھا مثل ھذه  مراكز استحداث

وتم اختيار المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. المراكز 

يطيب لBمانة العامة للرابطة اAع@ن عن عزمھا عقد الدورة الثالثة لمؤتمرھا العلمي السنوي، والذي سيكون 

ھذا العام في المغرب الشقيق بالتعاون مع جامعة ابن زھر

تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن  :والمؤتمر بعنوان
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  :محاور المؤتمر •

  :سيشتمل المؤتمر على خمسة محاور رئيسة، وھي على النحو اGتي
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 :المؤتمرمكان انعقاد  •
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   :موعد انعقاد المؤتمر •

كانون ( ديسمبروالث@ثاء الخامس عشر والسادس عشر من  ا;ثنينسيكون المؤتمر على مدى يومي 

  .ھـ1436والعشرون من صفر م، الموافق الثالث والرابع 2014)ا%ول

، وبمسافة  ) 14(حجم حرف الطباعة    Simplified Arabicيستخدم نوع الخط  : البحوث/شروط ا%وراق

  .كلمة) 4000(صفحة   ) 15(، على أن ; يتجاوز عدد الصفحات  Single Space   -منفردة 

    :البحوث/مواعيد قبول ا7وراق •

آخر موعد لقبول  ھـ،1435شوال  29، الموافق 2014، )أغسطس - آب( غشت 25يكون يوم 

وفي . ا%بحاث ليصار لعرضھا على اللجنة العلمية للمؤتمر للبت في ص@حيتھا للمشاركة/ا%وراقملخصات 

البحث في شكل نسخة الكترونية، إلى ا%مانة العامة للرابطة، /حالة قبول المشاركة ينبغي إرسال كامل الورقة

  .ھـ1435/ 29/12م، الموافق 2014-10-23أقصاه وفي موعد 

  

مشاركاتھم، /المشاركين الذين تقبل بحوثھم إقامةتتحمل الرابطة والجامعة المستضيفة للمؤتمر تكاليف  �

 .وكذلك وجبات الطعام

  .بطاقة وتأشيرة السفر من وإلى دولته/يتحمل المشارك تكاليف تذكرة �

     :ا#لكترونيعنوان المراس1ت يكون على البريد  •

    m.laaboubi@uiz.ac.ma      أو Ahmadt@nchrd.gov.jo     
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  .العربية العلمي البحث مجالس اتحاد عام أمين مجذوب، مبارك الدكتور ا%ستاذ               �

�      3��	,
 ���%��
 4
��& *�����& ��� �� �����
 ��
���
 ���� 5�6� 0%
�� �)�
� !�&  �)��


�����
.  

�      3��	,
 ��0 ��
 ����� 78� *�"6 ��& ���%��
–   ���%
  –  

�       �&�����
 � ���'���
 � �����-�
 !�"��
 �"% ��& �
���
 �	6�
 ���%��
 3��	,


���%��.  

   

�����	� ���	:  

�     ��:���
 ���"�
 1	�� *������ ��6� ���%��
 /  +�;��
.  

�         3��	,
 ��6���� )�
���
 1	�� *+�3���
 <��
 ���%��
 /  �
��	�
.  

�      ���%��
  ��6� *�	�)�
 )+8�� 78� 0%���
 ��)��
 ����� ��
���
 �����
 /���,
.  

  

 �����	� ����	�: 

� �.  ������ ��6�)���"�
 1	��(. 

� �.  �%�6"� ���%. 

� �. ���� ��6� 

� �. !��� ��6�. 

� �. ��%�� ��6� 

� 3. ����� ���$ 

� �. ������ !�
��
 

� �. �"��& ��& 

� �. #�"& ����� �	6 

� �. #��
��
 �'� 

� �. �(�� �	6� 

� 3. !�%�� ��6�    



4 

 

  اللجنة العلمية

�.� .?	& 7��
 +)�
/ !�"�"� �
��	�
 ����%� 78�/ �
��	�
 . 

�.�.  �"@ ��6
/ ��0 ��
 �����/ ���%
. 

� . � . ��6� #��	 �&�����
 !�"��
� ���	��
 !�"��
 �"% / ��	�"� �����/ �8
0��
. 

� . � .�
�6��
 �	6�
    ���	��
 !�"��
 � +
��
 �"%/ ��0 ��
 �����–   ���%
 –   

4
 ��& 3��	,
 �"B	�
/ ��-��
� !�"�"� 00��
 ��& C"��
 ����/����	�
 �����
 �%"���
. 

� .� .?�)'� ��6� �����
–5�6�"� ���-�
 0%���
/�����
 �'� ���B��. 

� .�	�)�
 ��6�/ �����
 ��
���
 ����� ��)��
 0%���
/���,
. 

�. ���� ��6�/ 
 !�"��
 �"%� ���'���
 � �����-�  �&�����
/ ��0 ��
 �����/ ���%
. 

�.  ���"�
 !D	�
 ��&– �	��
 � �����"� ��)��
 �	����
  / ��0 ��
 �����/ ���%
. 

�. ��)�
 !6�/ 
 !�"��
 �"%� ���'���
 � �����-�  �&�����
/ ��0 ��
 �����/ ���%
 

  

  

 


