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مصطفى محمود أبوبكر

املوارد البشرية ) مدخل الى حتقيق امليزة التنافسية(

2019/11/5996

املوارد البشرية/ التطوير املهني/ ادارة االفراد/ االدارة

عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

األولـى  2020م – 1441هـالطبعة 

حقوق الطبع محفوظة للـنـاشر

األردن  – عّمان  للنشر والتوزيع  المسيرة  لدار  والفنية محفوظة  األدبية  امللكية  جميع حقوق 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيـد الكتاب كامالً أو مجزاً أو تسجيله على اشرطة 
كاسيت او إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إال مبوافقة الناشر خطياً

Copyright  c  All rights reserved

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,or stored in a data base 
or retrieval system , without the prior written permisson of  the publisher 

عنوان الدار

الرئيسي :  عمان - العبـدلـي - مقـابل البنك العـربي    هاتف : 5627049 6 962+    فاكس : 5627059 6 962+
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