
يـة إدارة  الموارد البشر

اإلسالم رسالة شاملة

صنـائـع المعروف 

تقـي مصـارع السـوء !!

وباء "الكرونا" إنذار لمن كان له قلب



﷽

مجلة دورية

يصدرها مكتب العالقات الخارجية واإلعالم للمؤتمر اإلسالمي اإلرتري
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في هذا 

العدد
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وباء "الكرونا" إنذار لمن كان له قلب

المحرر
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ما وراء تعبئة وحمالت التجنيد للنظام اإلرتري؟!!

حامد محمد الحسن
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األخبار والمتابعات

المحرر
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ية إدارة الموارد البشر

جمعه ولخصه عبد القادر حامد
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6

سد النهضة هل يؤدي إلى ازدهار تنموي؟

يد في أزمات المنطقة؟! أم يز

أبو حسام
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اإلسالم رسالة شاملة

د. حسن محمد سلمان
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إرتريا ودورها في أمن البحر األحمر !!

عبد الرحمن أحمد

2

صنائع المروف تقي مصارع السوء

المحرر

15

المحرر



وباء "الكرونا" 

إنذار لمن كان له قلب!!



منشق عن جهاز األمن اإلرتري 

يكشف عن مخطط لتدمير االقتصاد السوداني

إسياس أفورقي يصف مجلس الدول العربية واألفريقية للبحر 

األحمر  بـ  "المنتدى التشاوري ومجلس العالقات العامة"

تطلق  السودانيــة  الشرطـة 

الرصاص والغاز  المســيل للدموع 

ضــــد الجئيـن محتجيــن فـي 

الشجـــراب  معسكــر 



نشرة الثوابت :

جهات دولية تطالب بإطالق سراح المعتقلين

يين خوفا من تفشي مرض الكرونا  اإلرتر



كتبه :    أبو حسام

"سد النهضة" هل يؤدي إلى ازدهار تنموي؟ 

يد في أزمات المنطقة؟! أم يز





منهج اإلسالم في التعامل مع األوبئة 

في ظل أزمة فيروس كرونا العالمية



كتبه : عبد الرحمن أحمد





كتبه : حامد محمد الحسن

ما وراء  تعبئة وحمالت التجنيد للنظام اإلرتري؟!!



أهّمية وأهداف إدارة الموارد البشرية:

إدارة 

الموارد 

يـة البشر

جمعه ولخصه : عبد القادر حامد



وظائف إدارة الموارد البشرية :

أوال : تحليل العمل :

ثانيا : تخطيط الموارد البشرية:

ثالثا : االختيار والتعيين:

رابعا : تصميم نظام األجور:

خامسا : تصميم أنظمة الحوافز:

سادسا : التدريب والتنمية اإلدارية :

سابعا : تقييم األداء:



كتبه : د. حسن محمد سلمان



صنـائـع المعروف 
تقـي  م صـارع  السـوء !!

كتبه : المحرر





للناشطين والمهتمين بقضية

المغيبين قسرا في إرتريا

حيــث يقتــرب - ١٤ إبريــل - يــوم المعتقــل اإلرتــري ، وفــي إطــار إســتعدادها 
إلنطالقــة حملــة هــذا العــام تهيــب تنســيقية يــوم المعتقــل اإلرتــري 
بــكل األحــرار للتواصــل معهــا والمشــاركة فــي التحضيــرات التــي تســبق 

إنطــالق الحملــة فــي عامهــا الثامــن .

معا نجعل القضية اإلنسانية والوطنية حية ..   
ونكشف ما يريد إخفاءه الجالد والسجان ..   

وهذا أقل واجب يمكن تقديمه للمغيبين خلف األسوار.    

تنسيقية يوم المعتقل اإلرتري

9 مارس 2020




