
  

تعتبر الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البببيبريبة  

في الوطن العربي، إحدى الروابط العلمية المنبثبةبة  بن اتبحب د 

هبي هبيبعبة  بلبمبيبة  برببيبة مج لس البحث العلمي العبرببيبة، و

نتسب له  المؤسس ت البحثية والبجبهب ت واافبراد البمبهبتبمبيبن ت

تبهبدا البراببطبة و.  ب انيطة المرتبطة بتنمية الموارد البيريبة

 ربط   ميرو  ت البحث العلمي وتب دل نبتب عبجبهب   تشجيع:  إلى

موضو  ت اابح ث العلمية في مبجب ل اصبتباب ا البراببطبة 

البلبةب  ات البعبلبمبيبة،  عطدط   البعبرببيبة  دولبصطط التنمية في الب

طبببيبعبة   تطرطر ، والمؤتمرات، والندوات المتصااة دوريب   

الميكالت، والمعوق ت التي تواجه ما در العبر  البمبنبتبجبة 

للةوى البيرية وما در الطلب للةبوى البببيبريبة فبي ااقبطب ر 

البعبرببيبة واقببتبراس السبيب سب ت البمبنب سبببة لضبمب ن البمبوا مببة 

استحداث مبراكبز تشجيع و والتوازن لمنظومة التنمية البيرية 

أبح ث تهتم في مج ل اصتا ا الرابطة، في ااقط ر العرببيبة 

 .التي ال يوجد فيه  مثل هذه المراكز 

تم اصتي ر المركز الوطني لتنمية الموارد البيرية فبي ااردن،                                  
: وك نت ب كورة أ م له  ندوة  ربيبة ببعبنبوان.  ليكون مةرا للرابطة

اتجاهات مستقبلية في تنمية الموارد البببيب فبة فبي البوربي البمب  بي ا بيبمب  . 

بحثب   تبم نيبرهب  فبي كبتب ب  61قدم فيه  م حيث  2012 الم كز في سبتمب  

 .ص ا بأ م ل هذه الندوة

 مؤتمر الرابطة

يطيب لألم نة الع مة للرابطة اإل الن  ن  زمه   ةد مؤتمره  
العلمي لهذا الع م  وذلك ب لتع ون مع مجلس البحوث االقتا دية 
واالجتم  ية واإلنس نية بأك ديمية السودان للعلوم بجمهورية 

 .السودان

 :والمؤتمر برنوان 
 : مؤتمر تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي 

  التحديات وآفاق المستقبل

  

 :سيتناول المؤتمر المحاور اآلتية: محاور المؤتمر

 تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي واقع. 

 العمل وأولويات تنمية الموارد البشرية سوق. 

  ى والتطلعات نحو تنمية الموارد البشريةالرؤ. 
  الموارد البشرية كمحفز لالستثمارتنمية. 

 السو ان- -الخرطوم-فندق كورنثبا:مكان انعقادالمؤتمر

سيكون المؤتمر على م ى يومي :  موعد انعقاد المؤتمر
األربراء والخميس السا س والسابع من تشرين الثاني 

م، الموافق الثالث والرابع من محرم 3102(  نوفمبر)
 .هـ0321

 Simplifiedيستصدم نوع الصط  :  البحوث/ش ور األوراق

Arabic   وبمس فة  منفردة  (61)حجم حرا الطب  ة ،-   Single 

Space     افحة   (  61)،  لى أن ال يتج وز  دد الافح ت

 .كلمة( 1444)

   :البحوث/مواعيد قبول األوراق

، الموافق الس بع من 5462، (يونيو)تموز  51يكون يوم 
اابح ث وذلك  /هـ، آصر مو د لةبول ااوراق6121رمض ن 

. لعرضه   لى اللجنة العلمية للمؤتمر للبت في االحيته  للمي ركة

البحث /وفي ح لة قبول المي ركة ينبغي إرس ل ك مل الورقة
وفي في يكل نسصة الكترونية، إلى اام نة الع مة للرابطة، 

-00-31م، الموافق 3102-9-32موع  أقصاه  
 .هـ0323

 
 

 احتاد جمالس البحث العلمي العربية

ال ا طة الملمية لم اكز  حوث تنمية الموارد البي فة 

 في الوري الم  ي

المركز الو ني لتنمية الموار  /األمانة العامة

 البشرية

 (065)ب .، ص األر ن-عّمــــان

 11911عّمان -الجبيهة

 المملكة األردنية الهاشمية

 :البريد االلكتروني

mailto:hrd@nchrd.gov.jo 

 الموقع االلكتروني 

http://www.nchrd.gov.jo 

 0441101-6-969: هاتف

 0415406-6-969: فاكس

 مؤتم        

: تنمية الموارد البي فة في الوري الم  ي   

 التحدفات وآفاق المستقبل

 

 م2102نوفمب   7-6الخ روم  

 هـ0421مح م  4-2الموافق 


