
Newsletter
Issue No. 19, May 2018

نشرة دورية تصدر عن جمعية إدارة الموارد البشرية عدد سنوي خاصالعدد التاسع عشر - أيار 2018

Happy 11th Anniversary IHRM

 أحد عشر عامًا من التميز والعطاء

 MTN سوريا توّقع مذّكرة 
تفاهم للسنة الثانية على 
التوالي مع جمعية إدارة 

IHRM الموارد البشرية

“IHRM تطلق برنامج 
المهارات القيادية 

بالتعاون مع الجامعة 
السورية الخاصة”



EDITOR’S CORNER

2

كلمة رئي�س التحرير  
لقاء العدد مع ال�سيد ح�سان �سكر – مدير جمموعة �سكر 

مقابلة مع ال�سيد عامر الق�سار - مدير دائرة العالقات العامة يف �سركة MTN �سوريا
ن�ساطات اجلمعية يف الربع الأول من عام 2018

ن�ساطات اجلمعية لعام 2017
اإدارة الأعمال املوؤ�ّس�ساتّية، الّتوّجه اليابايّن اأو الّتح�سني امل�ستمّر - عماد �سوكت حيدر

حالت انق�ساء عقد العمل  - حممد اإقبال اأنق
الجتاهات احلديثة يف اإدارة املوارد الب�سرية – حممد ب�سيم ا�سماعيل
ن�سائح ذهبية للعاملني يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية – حممد من�سور

المحتويات
6

4

8

12

20

36

34

37

38

رئي�س التحرير د. منري عبا�س
امل�ساركون يف العدد:

عماد �سوكت حيدر - حممد اإقبال اأنق- حممد ب�سيم ا�سماعيل – حممد من�سور – �سربي اأرناوؤوط 
الإخراج الفني: اأ�سامة يعقوب - التدقيق اللغوي: منال نذير العك 

IHRM جمعية اإدارة املوارد الب�شرية
www.ihrmsyria.org - E-mail: ihrmsy@gmail.com

Mobile +963 991113777

 IHRM-Syria

 Ihrm_Syria

Ihrm Syria

3



45

EDITOR’S CORNER
كلمة رئي�س التحرير

رئي�س التحرير: د. منري عبا�س 
�أْن  �أحببت   2018 لعام  �خلا�ص  �ل�سنوي  �لعدد  كلمة  يف 
تو�سلت  م�ستفادة  درو�ص  خال�سة  متّثل  ن�سائَح  �أقّدم 
مع  �أ�ساركها  �أْن  و�أحببت  �ملا�سية,  �لأعو�م  خالل  �إليها 
قّر�ئنا �لأعز�ء, و�ستكون با�ستخد�م مفرد�ت قريبة من 
�لقارئ؛ وذلك ل�سهولة �لفهم, ول�سمان و�سول �لر�سالة 

�ملطلوبة. 
• مهما بلغ �حلال بك وحلقت يف �ل�سماء وحققت �أمانيك 
�أّن  تذكر  �ملادي  و�سعك  وحت�سن  مهمني  �أنا�ًسا  ور�فقت 
بك  و�سل  فمهما  �لأر�ص؛  على  تبقيا  �أْن  يجب  قدميك 

�حلال فاإّن دو�مه من �ملحال. 
�لكبرية,  �ل�سورة  �إىل  �نظر  �لدنيا  بك  �ساقت  كّلما   •
ــ  م�سكلة  �أكرب  حت�سبها  �لتي  ــ  م�سكلتك  ترى  وعندئذ 
بالن�سبة مل�سكالت �لآخرين �سغرية, و�حمد ربك على كل 
حال, فال يوجد �سيء �إل وله نهاية, و�جعل �أملك كبرًي� 

باهلل تعاىل. 
• مهما يحاول �لآخرون فلن يطفوؤو� نور �ل�سم�ص, ومهما 
يف  ي�سح  فلن  وتزييفها  �حلقائق  تغيري  �لنا�ص  حاول 

ما�سي  »خليك  �ملثل:  يقول  فكما  �ل�سحيح,  �إل  �لنهاية 
عدل يحتار عدوك فيك«. 

• عملك للخري �تركه د�ئًما مع �هلل ــ تعاىل ــ ول تنتظر 
�خلري  لعمل  جمٍز  خري  فاهلل  �إن�سان؛  �أي  من  مكافاأة 
بعمل  فا�ستمر  حياتك,  من  جزء  كل  يف  لك  و�سيبارك 

�خلري دون �أي مقابل. 
فاإر�ساء  �لنا�ص,  �إر�ساء  حتاول  و�أنت  وقتك  ت�سع  ل   •
�لنا�ص غاية ل تدرك, وبدًل من ذلك وّفر وقتك, وحافظ 
قوة  معك  فوجودهم  بجانبك,  �لر�ئعني  �لنا�ص  على 

و�سعادة, وت�سييع وقتك بعيًد� عنهم خ�سارة لك. 
و�سفحة  جديدة  و�سم�ص  جديدة  حياة  يوم  كل  يف   •
جديدة وممحاة جديدة, ل �أقول لك �ن�َص, ولكن تنا�سى, 

وهذ� �ل�سيء �سرييحك كثرًي� وي�ساعدك لتنجح.
• �إّن تقييم �لنا�ص يكون طو�ل �لفرتة �لتي تعرفهم فيها 
ولي�ص فقط ح�سب �آخر موقف فعلوه, وذلك كي ل تكون 

متحيًز� بتقييمك.
• ع�ص كل حلظة يف حياتك وكاأنها لن تتكرر, ول تفكر 
باخلري  يتفاءل  َمن  �أّن  وتذكر  �إيجابية,  بنظرة  �إل  بغٍد 
د�ئًما  وهو  كبرية  ــ  تعاىل  ــ  باهلل  ثقتك  و�جعل  يجده, 

�سيكون معك. 
• للنا�ص مقامات فقط بالأخالق و�لعلم وعملهم ونفعهم 
تزول  دنيوية  مر�تب  ذلك  غري  �سيء  وكل  لالآخرين, 

بزو�ل �ل�سبب و�أهمها �ملال. 
َمن  فاأنت  فيه؛  جتدها  فيه  نْف�َسك  ت�سع  �لذي  �ملكان   •
�ك�سر  لذلك  و�لظروف.  �لآخرون  ولي�ص  تكون  َمن  يقّرر 
نْف�َسك فيه و�لذي ل ير�ه  �ملربع �لزجاجي �لذي حتب�ص 
تكون  �أْن  �جلديد  �لعام  بد�ية  يف  ر  وقرِّ غريك,  �سخ�ص 

�ل�سخ�ص �لذي حتب �أْن تكونه.
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

نصائح لعامك الجديد 2018
 Good Advices for the New Year 2018

كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية
السادة المهتمين باالنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية نفيدكم علمًا أن آلية االنتساب للجمعية كما يلي: 

www.ihrmsyria.org :إمالء طلب االنتساب االلكتروني للجمعية على موقع الجمعية •
• إرفاق نسخة عن السيرة الذاتية بإحدى اللغتين اإلنكليزية أو العربية.
• إرفاق صورة شخصية مع طلب االنتساب االلكتروني والسيرة الذاتية.

ومن ثم االنتظار للحصول على الموافقة على العضوية وتحديد نوعها من قبل مجلس اإلدارة.
وفي حال تمت الموافقة يتم االتصال بالمنتسب الجديد الستكمال األوراق الالزمة لملف العضوية باإلضافة إلى رسم االنتساب الثابت )يدفع لمرة واحدة عند 

االشتراك ألول مرة(،  مضافًا إليه رسم االشتراك السنوي المحدد حسب نوع العضوية المحددة للمنتسب الجديد واستكمال األوراق التالية:
• صورة شخصية 

)Code of professional conducts( نسخة موقعة من ميثاق القواعد الناظمة لسلوكيات األعضاء •
• صورة عن الهوية الشخصية

• أخيرًا يقوم العضو بتسليم األوراق المطلوبة والرسوم المستحقة إلى مسؤول مكتب الجمعية وذلك باالتصال على رقم جوال الجمعية )0991113777(، علمًا 
  ihrmsy@gmail.com أن إيميل الجمعية

وبعد ذلك يستلم العضو رسالة شكر وترحيب من قبل مجلس اإلدارة ليتم بعدها إرسال بطاقة العضوية له. 

كما نود إعالمكم بأنه يمكنكم تجديد اشتراكاتكم إما نقدًا أو الدفع مباشرًة إلى حساب جمعية مؤسسة إدارة الموارد البشرية في بنك بيبلوس حسب المعلومات 
التالية: فرع أبورمانة رقم 200  - رقم الحساب: 203094

كما نود تذكيركم أن أنواع العضوية في الجمعية كما يلي: 
أواًل: أعضاء عاملين في إدارة الموارد البشرية: ويضم هذا النوع من العضوية نوعين من األعضاء:

1. أعضاء عاملين اختصاصيين: وهم األشخاص الذين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية، ولديهم الحق في الترشيح والتصويت في االنتخابات في 
المؤسسة، ويحققون أحد الشروط التالية:

• يملك خبرة ال تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.
• عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية 3 سنوات على األقل.

• استشاري ومدرّب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة التقل عن ثالث سنوات.
2. أعضاء عاملين عامين: وهم األشخاص الذي عملهم يدخل في مجال إدارة الموارد البشرية، ولكن ال يحققون متطلبات وشروط األعضاء االختصاصيين، وهذا 

النوع من األعضاء لديهم الحق في التصويت في االنتخابات ولكن ال يملكون الحق في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
ثانيًا: أعضاء مؤازرين: هذا النوع من األعضاء ليس لديهم الحق في التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، ويضم هذا النوع األشخاص الذين ال يعملون 

في مجال إدارة الموارد البشرية وال يحققون شروط الفئات السابقة، ولكن لديهم االهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية.
ثالثًا: أعضاًء طالبًا: ويضم الطالب الذي لديهم اهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية، أو أعضاء في فروع المؤسسة لدى الجامعات. 
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Interview Interview
لقاء العدد لقاء العدد

د.   –  Think HR جملة  حترير  رئي�ص  قام 
�ل�سيد  �لأعمال  رجل  مع  بلقاء  عبا�ص,  منري 
وكــان  �ــســّكــر,  جمموعة  مــديــر  �سّكر  ح�سان 

�حلو�ر كالآتي:
هو  َمن  �ملجلة  قّر�ء  ُتعّرف  �أن  �ملمكن  من  هل   •

ح�سان �سّكر؟
در��ستي  وتابعت  دم�سق,  يف  وترعرعُت  ولدُت 
يف  وتخ�س�ست  �لأمريكية,  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�لهند�سة �لكهربائية, ثم عملت مع و�لدي و�أمي يف 
�لتي  و�أولده  �سّكر  ريا�ص  �سركات  جمموعة  �إد�رة 

�أ�س�سها جدي ور�سخها �أبي ــ رحمهما �هلل تعاىل ــ.
• ما �ل�سركات �لتي تنطوي حتت جمموعة �سّكر؟

�سّكر  �سركة  �للكرتونية,  لل�سناعات  �سّكر  �سركة 
لل�سناعات �لكيميائية,

 ,AHC American Health Care �ل�سركة �لطبية 
SDCO سركة �لتوزيع�

عدة  يف  �ملتخ�س�سة  �لأخرى  �ل�سركات  من  وعدد 
جمالت منها �ل�سو�سال ميديا, �لت�سميم و�لرتويج.

�لذين  �ل�سوريني  �لأعمال  رجال  ِمن  كنتم  لقد   •
�لأزمة ويف  نفخر بهم وبقوة يف �سورية خالل فرتة 
نف�ص مكان �سركتكم قبل �لأزمة رغم �ملخاطر كّلها 
�لأزمة,  �لفرت�ت خالل  لها يف بع�ص  �لتي تعر�ستم 
لديكم  كان  �لذي  �لد�فع  ما  لنا  ت�سرح  �أن  لك  هل 
و�لذي دفعكم لي�ص فقط للبقاء وعدم �ملغادرة ولكن 
�أي�سًا لأن تتو�سعو� با�ستثمار�تكم خالل هذه �لفرتة؟ 
�أن يّتخذ  �إّن �لأزمة كانت فر�سة لالإن�سان  �حلقيقة 
موقفًا علميًا ولي�ص نظريًا ملا يوؤمن به, �أما بالن�سبة 
جمال  يف  وخرب�تي  مهار�تي  وظفت  فاإنني  يل 
عمل  فر�ص  و�إيجاد  باملحافظة  و�ل�سناعة  �لأعمال 

جديدة لأع�ساء �سركتي كي �أحافظ عليهم.
�لتي مل  �لقلة  �ل�سركات  • �سركات جمموعتكم من 
�ملمكن  من  هل  �لأزمة,  فرتة  خالل  عمالها  ت�سّرح 
�أن ت�سرح لنا كيف ت�ستطيع روؤو�ص �لأمو�ل �ل�سمود 
�لعمال  بت�سريح  تقوم  �أن  دون  من  �لأزمات  خالل 
�مل�ستفاد  �لدر�ص  ما  نفقاتها؟  لتوفري  خطوة  كاأول 
على  �حلفاظ  لكيفية  �لأزمة  خالل  تعلمته  �لذي 
به  تن�سح  �أن  وتود  �لأزمات  فرتة  خالل  �لعاملني 

غريك؟

�لتحدي �حلقيقي لالإن�سان  �إّن  �لقول ب�سر�حة  �أود 
و�سمن  �ملادية,  م�ساحله  مع  قيمه  مزج  كيفية  هو 
حول  تتمحور  �ليومية  قر�ر�تي  كانت  �لنطاق  هذ� 

�حلفاظ على �أع�ساء �سركتي.
• جمموعة �سركات �سّكر توؤمن باأهمية �ل�ستثمار يف 
�لعن�سر �لب�سري, هل حل�سان �سّكر �أن يحدثنا عن 
�سيا�سة �ملجموعة يف �ل�ستثمار يف �لعن�سر �لب�سري 
�لقيام  تنوون  �لتي  �مل�ساريع  �أهم  وما  وتطويره؟ 
�مل�ستقبل  يف  �لب�سري  �لعن�سر  يف  لال�ستثمار  بها 

�لقريب؟
قبل �لأزمة كنا نقوم بتدريب �ملوظفني خارج �لقطر 
على  �لعتماد  كان  �لأزمة  خالل  ولكن  ود�خله, 
لديه  �ل�سركة  من  موظف  فكل  �لد�خلي,  �لتدريب 
بتقدمي  قام  �إد�رية(  �أو  )فنية  تدريبية  كفاء�ت 
�لدور�ت بعد �لتاأكد من قدرته على �إعطاء �لتدريب 
 – كمبيوتر  من  متعددة  بدور�ت  وقمنا  �ملطلوب, 
ت�سويق   – م�ساريع  �إد�رة   – Soft Skills – �إد�رة 
وحاولنا  د�خليًا,  وغريها   – جتارية  مر��سالت   –

�ل�ستمر�ر يف عملية �لتدريب قدر �مل�ستطاع.
�سنني  خالل  و�جهتكم  �لتي  �مل�سكالت  �أهم  ما   •

�لأزمة يف �سورية؟ وكيف تغلبتم عليها؟ 
�ملوظفني  و��ستقطاب  �لتما�ص,  خط  على  وجودنا 

�لتوظيف  ��ستطعنا  هلل  و�حلمد  عملنا,  مقر  �إىل 
للم�ستقيلني وللتو�سع بعد 2014.

برتتيب  قمنا  و�مل�ساريع  �لعمل  �نخفا�ص  ب�سبب 
 Business م�سروع  على  وعملنا  د�خلًيا,  �سركتنا 
و�ملوظفني  �لأق�سام  وم�ساهمة  لل�سركة   Process

بتدعيم �لبنية �لتحتية لل�سركة.
• ما تقييمكم ل�سوق �لعمل يف �سورية من حيث توفر 

�لكفاء�ت �ملطلوبة للعمل يف �سركات جمموعتكم؟
وخا�سة  �لكفاء�ت  وجود  يف  حتديد�ت  هناك 
Senior Staff يف  �أ�سحاب �خلربة بني 5-7 �أعو�م 

�ملجالت �لفنية,
�لفنية  �لخت�سا�سات  لبع�ص  توفر  عدم  وهناك 
وهناك  �لإعمار,  �إعادة  ملرحلة  �سرورية  هي  و�لتي 
�ل�سابق  يف  �ل�سريحة  كانت  ولكن  للخريجني,  وفرة 

�أف�سل ب�سكل عام.
�إد�رة  جمعية  مع  �لتعاون  مل�ستقبل  روؤيتكم  ما   •

�ملو�رد �لب�سرية؟ 
�ملو�رد  باأهمية  و�ملوؤمنني  �لد�عمني  من  نحن 
�لب�سرية, و�إنني على �ل�سعيد �ل�سخ�سي رغم عدم 
و�نا   2008 حو�يل  منذ  ولكن  بها  �سابقًا  معرفتي 
�أهمية  ب�سركتي لإدر�كي  �لق�سم  لتطوير هذ�  �أ�سعى 
�لقيادة  عن�سر  وهو  و�إد�رته,  �لب�سري  �لعن�سر 

للتميز.
�جلدد  للد�خلني  توجهونها  �لتي  �لن�سيحة  ما   •
�إىل �سوق �لعمل من �لطالب و�لباحثني عن عمل يف 

�ل�سوق �ل�سورية يف �لو�سع �لر�هن؟ 
زرع  هو  �لأ�سا�سي  �لدر�ص  قبلها:  �لتي  �ل�سنو�ت  يف 
�لعمل  ل�ساحب  �ملوظفني  وم�ساركة  �لنتماء  ثقافة 
ل�ستمر�ر  �لأ�سا�سي  �لعامل  فهو  �سركتهم  وكاأنها 

�ملوظفني معنا رغم وجودنا على خط �لتما�ص .
فر�سة  هناك  و�ستكون  �نفتاح  على  �لعمل  �سوق  �إن 
و�ملحاولة  مهار�تكم  تطوير  عليكم  ولكن  كبرية, 
تغني  خرب�ت  �كت�ساب  �أجل  من  و�لتدريب  للتطوع 

�سريتكم �لذ�تية.
لدعم  جاهزين  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على  وكنا 
�ملتوفرة  �خت�سا�ساتهم  ح�سب  وتدريبهم  �ل�سباب 
�مل�سوؤولية  بتطبيق  ونعمل  نوؤمن  لأننا  لدينا؛ 

�لجتماعية, ونرجو ل�سورية �لتقدم و�لزدهار.

مقابلة مع مدير مجموعة سّكر
السيد "حّسان سّكر"  
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�أجرى �لّدكتور منري عّبا�ص – رئي�ص حترير 
�إد�رة  جمعية  ورئــيــ�ــص   ,Think HR جمــّلــة 
�ل�سيد  مع  خا�سًا  لقاًء  �لب�سرية–  �ملـــو�رد 
�لعالقات  د�ئـــرة  مــديــر  ــار,  �لــقــ�ــسّ عــامــر 
�لعامة يف �سركة MTN �سوريا, وكان �حلو�ر 

كالآتي:

�ل�سرت�تيجي  �لــ�ــســريــك  هــي   MTN �ــســركــة  �إّن 
على  �لثاين  للعام  �لب�سرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جلمعية 
لها  �لر�سمي  �لر�عي  كانت  �أن  بعد  �لتو�يل, طبعًا 
هذه  ُتقّيمون  كيف  و2011.   2010 عامي  خــالل 

�ل�سر�كة؟

��سمح يل بد�ية �أن �أتوجه بالتقدير جلميع �أع�ساء 
�سر�كتنا  �إن  �لب�سرية.  ــو�رد  ــ �مل �إد�رة  جمعية 
�إمياننا  مــن  تنطلق  �جلمعية  مــع  �ل�سرت�تيجية 
�لفاعل  �لأهلي, ول�سيما  باأهمية م�ساركة �ملجتمع 
�ل�سوري. ويف  �ملجتمع  �لعمل على تطوير  منه, يف 
�حلقيقة, فاإّن �جلهود �لتي تقوم بها جمعية �إد�رة 
�ملو�رد �لب�سرية ت�سّكل لدينا �لد�فع �لأهم لتعزيز 
�لهامة  �لنتائج  �ل�سر�كة, خ�سو�سًا يف �سوء  هذه 
ون�ساطاتها,  �جلمعية  �أعمال  �إليها  تخل�ص  �لتي 
وبالتايل  �لب�سري  �لعن�سر  تطوير  يف  وت�ساهم 

تطوير �ملجتمع �ل�سوري كّله.

وفــق   MTN �ــســركــة  يف  نعمل  فــاإنــنــا  تــعــلــم,  كــمــا 
��سرت�تيجية وبرنامج للم�سوؤولية �لجتماعية, هذ� 
�لربنامج م�سّمم ليقوم مب�ساركة �ملجتمع �ل�سوري 
يف حتقيق ق�س�ص جناح حقيقية, وت�سليط �ل�سوء 
ــه.  ــد�عــات و�إب �لــ�ــســوري  �ل�سباب  �إجنــــاز�ت  على 
�لــتــو�زن  لتحقيق  تكون  �لأولــويــة  ــاإن  ف وبالتاأكيد 
�لتجاري  عملنا  وبني  هذ�,  �لجتماعي  عملنا  بني 
�جلديدة  و�ملنتجات  �خلــدمــات  بــاإطــالق  �ملتمثل 
و�ملتطورة, و�لقيام ببناء �سبكة تلعب دورً� �أ�سا�سيًا 

يف تطوير �لبنية �لتحتية يف �سورية.

�أهمية  على  ــ  �سابقًا  �أكــدنــا  كما  ــ  �أوؤكـــد  �أن  �أود 
حيث  �لب�سرية,  �ملو�رد  �إد�رة  جمعية  مع  �ل�سر�كة 
عملية  من�سات  توفري  يف  �ل�سر�كات  هذه  ت�ساهم 
�لذي  �لأمــر  �سورية,  يف  �لب�سرية  �ملــو�رد  لتطوير 
كما  كــّلــه.  �ملجتمع  على  �إيــجــابــي  ب�سكل  ينعك�ص 
�ل�سر�كة,  هذه  جناح  على  بالعمل  �لتز�منا  �أوؤكــد 

ممكنة  �سريحة  لأكرب  �لإيجابي  باأثرها  و�لو�سول 
ول�سيما جيل �ل�سباب.

MTN ِمن �سركات �لت�سالت �ملتعددة �جلن�سيات 

و�آ�سيا و�ل�سرق  �أفريقيا  بلدً� يف  و�ملتو�جدة يف 22 
و�جهتكم  �لــتــي  �ل�سعوبات  �أهـــم  مــا  �لأو�ـــســـط, 
خالل  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  برنامج  يخ�ص  مبا 

�ل�سنو�ت �لأخرية؟ وكيف متت معاجلتها؟

على  معها  نتعامل  مل  فاإننا  معك,  �سريحًا  لأكــون 
�لعمل  عّدها حتديات ميكن  بقدر  �سعوبات,  �أنها 
على تخّطيها. بالدرجة �لأوىل, فاإن �سنو�ت �لأزمة 
على  لالأولويات  جديدة  خريطة  فر�ست  �ل�سورية 
 MTN �سركة  يف  �تخذنا  لكننا  كافتها,  �لأ�سعدة 
بالقيام بدورنا وفق ما  قر�رً� ب�سرورة �ل�ستمر�ر 
هو خمطط له, وتقدمي كل �لدعم �ملمكن للمجتمع 
�ل�سوري, من خالل �سر�كات ورعايات مع �لعديد 
�لأهلي,  �ملجتمع  و�ملبادر�ت �سمن  من �جلمعيات 
لتطوير  جــدي  ب�سكل  �لعمل  د�ئمًا  كــان  و�لهدف 
�ملجتمع, من خالل دعم �ل�سباب �ل�سوري, وت�سليط 

�ل�سوء على �إبد�عاته, ودعم دوره �لفاعل. 

بامل�ستقبل  ثقتنا  �أن  �إىل  �لإ�ــســارة,  من  لبــّد  هنا 
��ستمر�رنا  ور�ء  كانا  �ل�سوري,  �لإن�سان  وبقدرة 
بل  �ل�سابقة؛  �ل�سبع  �ل�سنو�ت  خــالل  وجناحنا 
و�ساهم ذلك يف تعزيز فكرة �أن روؤيتنا للم�ستقبل 
�ل�سعوبات  عن  �لنظر  وبغ�ص  �سحيحة.  كانت 
يف  كاأفر�د  �أننا  خ�سو�سًا  بها,  مررنا  �لتي  كّلها 
�ملجتمع  مــن  كــبــريً�  جـــزءً�  ن�سّكل   ,MTN �سركة 
�أي جمال  �ل�سوري, فاإن عملنا مل يتوقف يومًا يف 
نحقق  كنا  �لعك�ص  على  بل  عملنا؛  جمــالت  من 
�لإجنــاز�ت تلو �لأخــرى, �لأمر �لذي �نعك�ص على 

قدرتنا على حتقيق �لنجاح و�لتطوير لعملنا.

و��سحة  و�أهــد�ف  م�سبقة  خلطط  وفقًا  �لعمل  �إن 
ــ  متميز  عمل  فريق  وجود  مع  وطبعًا  ــ  �أولوية  هو 
�لتاأقلم مع جممل هذه  ��ستطعنا  �أننا  �ملوؤكد  فمن 

�لظروف و�لتحديات, و�لتغلب عليها.

�مل�سوؤولية  لربنامج  �ملر�سودة  �مليز�نية  تاأثرت  هل 
�لجتماعية خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة؟ وماذ� فعلت 

�ل�سركة للتكيف مع �لأزمة؟

كنا  �ل�سوؤ�ل,  هذ�  عن  �لإجابة  يف  �سفافًا  �ساأكون 
من  خروجنا  عن  �إ�ساعات  م�ستمر  ب�سكل  نتلقى 
ــ كانت عارية  ــ كما تعلم  �ل�سوق �ل�سورية, ولكنها 
�إد�رة  �تــخــذت  لقد  مطلق.  ب�سكل  �ل�سحة  عــن 
�ل�سبل  وتوفري  قدمًا,  بامل�سي  قر�رً�   MTN �سركة 

�لكفيلة كّلها با�ستمر�ر �لعمل.
يتاأثر  �أن  �لطبيعي  من  فــاإن  ل�سوؤ�لك,  وبالعودة 
�لعديد  تاأثرت  كما  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  برنامج 
من �أن�سطتنا وعملياتنا �لأخرى, لكننا �أبقينا على 
�حلد �لذي يتنا�سب مع دورنا يف �ملجتمع �ل�سوري, 
�أهم  كاإحدى  �لتجارية  عالمتنا  مل�ستوى  ويرتقي 
�ل�سعيدين  على  �سورية,  يف  �لفاعلة  �ل�سر�كات 
�لتجاري ــ �لذي يف يحمل يف �أ�سا�سه ُبعدً� تطويريًا 

ــ و�لجتماعي �أي�سًا.

وعلى �أّن برنامج �مل�سوؤولية �لجتماعية �سهد عدة 
�نقطاعات خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة, �إل �أننا قمنا 
مع  تتو�فق  بطريقة  عامني  منذ  �إطالقه  بــاإعــادة 
�ملرحلة �حلالية. ولعل �أهم م�ساريع برناجمنا هذ� 
هو م�سروع 21 يومًا من رعاية ييلو!, و�لذي تقوم 
MTN جميعها خالل �لفرتة  به �سركات جمموعة 

من 1 وحتى 21 حزير�ن من كل عام, وهو يتطلب 
تتعلق  م�ساريع  يف  للموظفني  حقيقية  م�ساركة 
بخدمة �ملجتمع, حيث قمنا باإعادة تاأهيل عدد من 
�ملد�ر�ص يف �سياق هذ� �مل�سروع. كما قمنا يف �لعام 
للمدر�سة  �لتجريبي  �مل�سروع  بــاإطــالق  �ملا�سي, 
�لذكية, بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�ملركز �لوطني 
هذ�  ت�سميم  مت  حيث  �لرتبوية,  �ملناهج  لتطوير 
�مل�سروع لي�سّكل نو�ة للمدر�سة �لذكية, و�لتي تعتمد 

يف عملها على �لعملية �لتعليمية �لتفاعلية.

ُتعّد �سركة MTN �سوريا من �ل�سركات �لر�ئدة �لتي 
توؤمن باأهمية �ل�ستثمار يف �لعن�سر �لب�سري �أي�سًا. 
�سيا�ستكم  عن  �ملزيد  على  ُتعّرفنا  �أن  ميكنك  هل 

لال�ستثمار يف �لعن�سر �لب�سري وتطويره؟ 

�إن �ل�ستثمار يف �لعن�سر �لب�سري هو �أمر �أ�سا�سي 
لدينا, وهو يتجاوز عملية �لتدريب و�لتطوير �لتي 
يتلقاها موظفونا لي�سل �إىل �أبعد من ذلك. نحن 
نوؤمن بالكو�در �ملوجودة لدينا �إميانًا مطلقًا, وهم 
بالنتيجة َيعّدون �أنف�سهم جزءً� من �أ�سرة و�حدة. 

هنا لبّد من �لإ�سارة �إىل �أهمية برنامج �لتدريب 
و�لتطوير �لذي نتبناه, و�لذي من خالله يتم تاأمني 
فر�ٍص تدريبية �سرورية وعادلة جلميع موظفينا, 
من خالل خطط �لتطوير �لفردي ح�سب �سرور�ت 
ح�سول  ي�سمن  مبا  �خلطط  هذه  وتنفيذ  �لعمل, 
�ل�سرورية  ــار�ت  ــه و�مل �خلـــرب�ت  على  �ملوظفني 
للتميُّز بالعمل, و�لتي ت�ساعدهم �أي�سًا للنمو �سمن 
نويل  حيث  �ل�سركة,  �سمن  �لوظيفي  م�سارهم 
�أولوية لرتقية �ملوظفني �ملتميزين, بدًل من �للجوء 

�إىل �لتوظيف �خلارجي.

�سورية,  يف  �لعمل  �ــســوق  حــول  �أ�ــســاألــكــم  �أن  �أود 
�أي  �إىل  �لجتماعي.  دوركم  نظر  وجهة  ولكن من 
�ل�سوري  �ملجتمع  رفد   MTN �سركة  ت�ستطيع  مدى 
بالكفاء�ت �ملطلوبة من خالل �لعمل يف �سركتكم؟

�حلياة  يف  رغبته  �ل�سوري  �لإن�سان  مُيّيز  ما  �إن 
ــتــجــدد, وتــعــلُّــم كــل مــا هــو �ــســروري لتطوره  و�ل
خالل  نلتقي  حياته.  ظــروف  وحت�سني  �لوظيفي 
عملنا وب�سكل يومي بعدد من �لأ�سخا�ص �لقادرين 
بكل  و�لن�سمام  �لأعمال  عامل  �إىل  �لدخول  على 
فريق  لدينا  ــاأن  ب ونفخر   .MTN �أ�ــســرة  �إىل  ثقة 
عمل ــ هو بتقديري ــ من �أف�سل �ملهار�ت �ملوجودة 
�أحيانًا  نو�جه  �سك  دون  من  �ل�سورية.  �ل�سوق  يف 
�سعوبات يف توفر �لكفاء�ت, ولكننا جتاوزنا ذلك 
حديثي  ول�سيما  �ل�سباب  ��ستقطاب  خــالل  من 

باأن  وكفيل  لتدريب ممنهج  و�إخ�ساعهم  �لتخرج, 
يكونو� على �أمت �ل�ستعد�د للقيام باأعمالهم.

�إطار  يندرج يف  �لعمل  فريق  تطوير  �أن  �أوؤكــد  هنا 
دورنا �لجتماعي �أي�سًا, حيث �إننا ن�ساهم يف بناء 
�أن  �لقادر على  �ل�سوري �جلاد و�ملجتهد,  �لإن�سان 

يقدم لوطنه كل ما هو مفيد وبّناء.

�أي�سًا باأن عدًد� من موظفينا �لقد�مى  كما نفخر 
ح�سلو� على منا�سب وظيفية مرموقة يف عدد من 
�ل�سركات �لوطنية, وخارج �سورية �أي�سًا, �سو�ًء يف 
يف  �أم  �لأُّم  للمجموعة  �لتابعة  �لأخــرى  �ل�سركات 
�سركات �أخرى, �لأمر �لذي يدل على جناحنا يف 

بناء عن�سر ب�سري قادر على �لريادة و�لتميز.

نعلم �أن �سركتكم ح�سلت على �لدرجة �لف�سية يف 
�لب�سرية",  �ملو�رد  "�مل�ستثمرون يف  موؤ�س�سة  تقييم 
قــدمــًا و�حلــ�ــســول على  للم�سي  هــل مــن خــطــٍط 

جو�ئز �أُخرى؟

�سركة  حــ�ــســول  �ــســرف  لــنــا  كـــان  �سحيح,  هـــذ� 
يف  �لف�سية  �لــدرجــة  على  ر�سمّيًا  �سوريا   MTN

�لب�سرية"  �ملــو�رد  يف  "�مل�ستثمرون  موؤ�س�سة  تقييم 
للتقييم  وفــقــًا  وذلــك   ,Investors in People

�أهم  �إحــدى  �ملوؤ�ّس�سة,  هذه  جتريه  �لذي  �خلا�ص 
�ملو�رد  باأبحاث  ة  �ملخت�سّ �ل�ست�سارّية  �ل�سركات 
�سركة  �أّول  �أ�سبحنا  وبذلك  �لعامل.  يف  �لب�سرّية 
�سورية تخ�سع لهذ� �لتقييم, وحت�سل مبوجبه على 

هذ� �لتقييم �لدويل وبدرجة متفّوقة.

�جلــائــزة  لنيل  للرت�سح  للتح�سري  حــالــيــًا  نعمل 
�ملـــو�رد  يف  "�مل�ستثمرون  موؤ�س�سة  مــن  �لذهبية 
كونها  للجائزة  روؤيتنا  تتجاوز  حيث  �لب�سرية", 
معايري  و�سع  يف  متخ�س�سة  عاملية  موؤ�س�سة  من 
�إد�رة  يف  �ملــمــار�ــســات  �أفــ�ــســل  تت�سمن  ــة  ــي دول
��سرت�تيجيات  ثقتنا  لت�سمل  �لب�سري,  �لعن�سر 
و�لإد�رة  �لأفــر�د  و�إد�رة  و�لتطوير  و�لتعلم  �لعمل 
و�لقيادة, و�لكفاءة �لإد�رية, و�لتقدير و�ملكافاآت, 
ومعايري  و�لتطوير,  و�لتعلم  و�لتمكني,  و�مل�ساركة 
يتو�فق  به,  نقوم  �لــذي  �مل�ستمر  و�لتطور  �لأد�ء, 
�ملجال,  هذ�  يف  �ملّتبعة  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  مع 
�لأمر �لذي يوؤكد لنا �أننا نقوم بعملنا ب�سكل متقن 
و�حرت�يف, يتنا�سب مع طبيعة عملنا ودورنا �لر�ئد 

يف قطاع �لت�سالت.

�إد�رة  جمعية  بــني  �لتعاون  مل�ستقبل  روؤيتكم  مــا 
�ملو�رد �لب�سرية و�سركتكم؟ 

�لب�سرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جميعة  مع  �ل�سر�كة  ُتتيح 
بها  تقوم  �لتي  �لفعاليات  يف  فعال  ب�سكل  �لتو�جد 
من  كبرية  �سريحة  ��ستقطاب  وبالتايل  �جلمعية, 
�ل�سباب �ل�سوري, و�خلرب�ء �لذين �سيكون لهم دور 
يف  دور  لنا  �سيكون  كما  كو�ردنا,  تطوير  يف  كبري 
توفري �لتدريب و�لدعم لعدد من �ل�سباب, ليتمكنو� 
و�كت�ساب  �ملثالية,  �لعمل  بيئة  على  �لتعرف  من 
بكل  �لأعمال  عامل  �إىل  �لدخول  تخولهم  مهار�ت 

ثقة.
مع  �لتعاون  لتعزيز  �أكرب  ب�سكل  �لعمل  �إىل  نتطلع 
هذه  تكون  ــاأن  وب �لب�سرية,  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعية 
خالل  حققناه  �لــذي  للنجاح  ��ستمر�رً�  �ل�سر�كة 
مع  �ل�سر�كة  �إن  �ل�سابقة.  و�لأعــو�م  �ملا�سي  �لعام 
�أمر يف غاية �لأهمية  جهة متخ�س�سة ور�ئدة هو 
بالن�سبة لنا, ونحن نتطلع للعب دور فاعل وحقيقي 
دفع  يف  و�مل�ساهمة  �جلمعية,  �أعــمــال  تطوير  يف 
هذه �لأعمال بال�سكل �لذي ي�سمن قيامها بالدور 

�ملناط بها بال�سكل �لأمثل.

�لر�غبني  لل�سباب  توجهونها  �لتي  �لن�سيحة  ما 
بالن�سمام للمجتمع �لأهلي, يف �سوء خربتكم يف 

جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية؟ 

�إن �ملرحلة �لقادمة من تاريخ �سورية و�قت�سادها 
�أود �أن  تتطلب دورً� فاعاًل ومنظمًا لل�سباب, وهنا 
يكون هناك  وباأن  �لتطوع,  �أهمية فكرة  �أوؤكد على 
م�ستقبل  ر�سم  يف  �ل�سوري  لل�سباب  و��ــســٌح  دوٌر 

وطنهم.

�لــتــو�جــد  هــي  �لتطوعية  �لــفــر�ــص  �أفــ�ــســل  ولــعــل 
�سة,  متخ�سّ �سورية  وجمعيات  مــبــادر�ت  �سمن 
�ل�سورية  �لــدولــة  خطط  مبــوجــب  دور  لها  يــكــون 
�لقطاع �خلا�ص يف حتقيق تنمية م�ستد�مة  ودعم 
�أمامنا م�ستقباًل  �أن  للمجتمع, خ�سو�سًا  وحقيقية 
�لإجنــاز�ت,  لتحقيق  ومثابرة  بجد  �لعمل  يتطلب 
لتمكني  �ملمكنة  �لفر�ص  جميع  �نتهاز  يجب  لذلك 
�ل�سباب يف رفد م�سريتهم �ملهنية �مل�ستقبلية بعمل 

جمتمعي, يعود على �سورية بالفائدة.

�أننا يف �سورية منتلك جمتمعًا �أهليًا  �أخريً�, �أفخر 
ب�سكل  �لعمل  �لأزمة  �سنو�ت  خالل  ��ستطاع  قويًا, 
�لتي  �لق�سايا  �لكثري من  دور يف  له  وكــان  جــدي, 

و�جهت �ملو�طن �ل�سوري.

�ملجتمع  يف  �لعاملني  جلميع  و�ل�سكر  �لتقدير  كل 
لالإن�سان  �حلقيقي  �لأ�سل  ميّثلون  فهم  �لأهــلــي, 

�ل�سوري �ملعطاء و�ملتجدد و�مل�سوؤول.

مقابلة مع الّسّيد عامر القّصار
مدير دائرة العالقات العاّمة في شركة MTN سوريا
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MTN سوريا توّقع مذّكرة تفاهم بتاريخ 26 شباط 2018 للسنة 
IHRM الثانية على التوالي مع جمعية إدارة الموارد البشرية

ن�ساطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2018

ن�ساطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2018

بهــدف تو�ســيع �ســر�كاتها �ل�ســرت�تيجية, وتعزيــز 
�لتعــاون مــع �ملجتمــع �لأهلــي ــــــ ولل�ســنة �لثانيــة علــى 
�لتــو�يل ــــــ وّقعــت MTN مذّكــرة تفاهــم تن�ــص علــى 
�ل�ســر�كة �ل�ســرت�تيجية مــع جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد 
ــار  ــك يف �إط ــباط2018 وذل ــخ 26 �س ــرية بتاري �لب�س
�نطالقــًا  �جلمعيــة,  مــع  و�لتعــاون  �لعمــل  تعزيــز 
�لأعــو�م  خــالل  و�لبّنــاءة  �لناجحــة  �لعالقــة  مــن 
�ملا�سيــة. وجــاء توقيــع �لتفــاق خــالل �جتمــاع �ســم 
IHRM وعــددً� مــن  �إد�رة جمعيــة  رئي�ــص جمل�ــص 
�أع�ســاء �ملجل�ــص و�ملتطوعــني, ومديــر �إد�رة �ملــو�رد 
 ,MTN �ســركة  يف  �لتنظيميــة  و�ل�ســوؤون  �لب�ســرية 
وعــددً� مــن فريــق �لعمــل بال�ســركة, وذلــك يف �ملقــر 

دم�ســق. مدينــة  يف   MTN ل�ســركة  �لرئي�ســي 
 

ــــ   MTN �ســركة  تقــوم  �أن  علــى  �ملُذّكــرة  وتن�ــصّ 
�لدعــم  بتقــدمي  ــــ  ��ســرت�تيجيًا  �ســريكًا  بو�سفهــا 
�جلمعيــة  تقــوم  كمــا  �لب�ســرية,  �ملــو�رد  جلمعيــة 

مب�ســاركة خربتها يف جمال �ملو�رد �لب�ســرية وتقدمي 
�ل�ست�ســار�ت و�ملعلومــات و�لتو�سيــات �لالزمة, هذ� 
بالإ�سافــة �إىل �مل�ســاركة يف �لن�ســاطات �لتــي تقــوم 
�ل�ســورية,  و�ملعاهــد  �جلامعــات  يف  �جلمعيــة  بهــا 
و�أهــم �ملوؤمتــر�ت �أو �لنــدو�ت �ملتخ�س�سة مبو��سيع 

ــرية. ــو�رد �لب�س ــر يف �مل �لتطوي
ووّقــع مذكــرة �لتفاهــم كل مــن �لدكتور منري عبا�ــص 
ــرية ــــ  ــو�رد �لب�س ــة �مل ــص �إد�رة جمعي ــص جمل� ــــ رئي�
ـ مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية  و�ل�سيد �أحمد رم�سانـ 
ـــ �لأمــر �لــذي  و�ل�ســوؤون �لتنظيميــة يف �ســركة MTNـ 
ُي�ســّكل تتويجًا للعالقة �لهامة و�ل�ســرت�تيجية, وهي 
�لدعــم  لتقــدمي   MTN �ســركة  �ســعي  يف  ت�ســب 
للمجتمــع �لأهلــي, وتوفــري من�ســات و�ســر�كات ُتتيــح 

تطويــر �لأعمــال مبــا يخــدم �ملجتمع �ل�ســوري.
هــذه  باأهميــة  رم�ســان  �أحمــد  �ل�ســيد  و�أ�ســاد 
�لتفاقيــة, موؤكــدً� �أنهــا تندرج يف �إطار �ســعي �ســركة 
MTN لبنــاء �ســر�كات حقيقيــة ومفيــدة للمجتمــع, 

بال�ســكل �لــذي ي�سمــن �لأد�ء �ملثــايل و�ملوؤ�س�ســاتي 
لعمــل �لفريقــني, وبالتــايل توفــري بيئــة عمل منا�ســبة 
وتتو�فــق متامــًا مــع �أهــم �لأ�ســاليب �ملتبعــة عامليــًا يف 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية, ومــا تتطلبــه �ملرحلــة �ملقبلــة 

ــاد �ل�ســوري. يف �لقت�س
وي�سيــف رم�ســان: "ح�سلــت �ســركة MTN يف �لعــام 
�ملا�ســي علــى �جلائــزة �لف�سيــة يف تقييــم موؤ�س�ســة " 
�مل�ســتثمرون يف �ملــو�رد �لب�ســرية", وفقــًا للتقييــم 
�خلا�ــص �لــذي جتريــه هــذه �ملوؤ�ّس�ســة ــــ �إحــدى �أهــّم 
ــو�رد  ــاث �مل ــة باأبح ــارّية �ملخت�سّ ــركات �ل�ست�س �ل�ّس
�لب�ســرّية يف �لعامَل ــ وبذلك تكون MTN �أول �ســركة 
يف �ســورية تخ�ســع لهــذ� �لتقييــم, وحت�ســل مبوجبــه 
علــى هــذ� �لتقييــم �لــدويل وبدرجــة متفّوقــة. �إّن 
هــذ� �لأمــر يدفعنــا �إىل �لعمــل مــع �لهيئات �ل�ســورية 
�ملتخ�س�ســة, و�لتــي مــن �ســاأنها �أن ت�ســاهم يف دفــع 
عملنــا يف �ل�ســوق �ل�ســورية, وباملقابــل توفــري �لدعــم 
�ملنا�ســب لهــذه �لهيئــات لتقــوم بعملهــا باأف�سل �ســكل 

ممكــن. �ســت�سب نتائــج �ســر�كتنا مــع جمعيــة �إد�رة 
�ملــو�رد  تطويــر  م�سلحــة  يف  �لب�ســرية  �ملــو�رد 
�لب�ســرية يف MTN ويف �ســورية �أي�ســًا؛ لذلــك نتطلــع 

لعــام ملــيء بالعمــل و�مل�ســاريع �مل�ســرتكة".
وو�ســف  عبا�ــص,  منــري  �لدكتــور  حتــّدث  بــدوره 
توقيــع مذكــرة �لتفاهــم بال�سيغــة �ملثاليــة ل�ســكل 
�لتعــاون �ملثمــر بــني �جلمعية و�ســركة MMM, موؤكدً� 
ب�ســكل  ت�ســعى  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  �أن جمعيــة 
ــز �لتعــاون �لفعــال مــع �ل�ســركات  ــتمر �إىل تعزي م�س
�لر�ئدة �لعاملة يف �سورية, بهدف تطوير ��ستخد�م 
�لأ�ســاليب �ل�ســليمة يف مهنــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية 
�لوعــي لأهميــة  �إىل زيــادة  وترويجهــا, بالإ�سافــة 
�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �إد�رة �ل�سركات لأعمالها, 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية  مــن خــالل تعزيــز ثقافــة 
وتقــدمي �لن�ســح و�مل�ســورة بالطريقــة �لتــي ت�ســاهم 
يف عمليــة بنــاء �ل�ســركات علــى �أ�س�ــص علميــة وتقنيــة 

و�إد�ريــة حديثــة.

 MTN �ســركة  مــع  �لعمــل  �إن  عبا�ــص:  وي�سيــف 
ياأتــي كتجربــة حقيقيــة ور�ئــدة يف تطبيــق وظائــف 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية وممار�ســاتها �لتــي تــرّوج 
لهــا �جلمعيــة مــن خالل ن�ســاطاتها وور�ســات �لعمل 
�جلامعــات  يف  �أي�ســًا  تدّر�ــص  و�لتــي  �لتدريبيــة, 
و�ملعاهــد؛ وبالتــايل ي�سبــح �لربــط بــني �لتطبيــق 
�أهميــة  علــى  و��سحــًا  دليــاًل  و�لنظــري  �لعملــي 
مثــاًل  ويعطــي  �لب�ســري  �ملــال  بر�أ�ــص  �ل�ســتثمار 
ر�ئــدً� لل�ســركات �لتــي تعمــل يف �ســورية, ف�ســركة 
�ل�سحيــح  ��ســتثمارها  بف�ســل  ��ســتطاعت   MTN

يف مو�ردهــا �لب�ســرية �ل�ســتمر�ر بنجاحاتهــا حتــى 
�سمــن فــرتة �لأزمــة, وهــي تتميــز بــولء �ملوظفــني 

�لتنظيمــي ور�ساهــم �لوظيفــي فيهــا.
ــدً�  ــّكل تاأكي ــة ُت�س ــر ذكــره, �أن هــذه �لتفاقي و�جلدي
�ســوريا   MTN �ســركة  ��ســرت�تيجية  علــى  و��سحــًا 
�ملتعلقــة بامل�ســوؤولية �لجتماعيــة, و�ملتمثلــة بدعــم 
ــي, مــن  ــات �ملجتمــع �لأهل ــي وموؤ�س�س �ملجتمــع �ملحل

�خلــرب�ت  وتبــادل  �لت�ســال  قنــو�ت  فتــح  خــالل 
لتحقيــق �لأهــد�ف �مل�ســرتكة.

:MTN حول 
توفــري  يف  �لر�ئــدة  �ل�ســركة  هــي  �ســوريا   MTN

خدمــات �لهاتــف �جلــو�ل و�لإنرتنــت, و�لتــي متنــح 
يف  �لع�سريــة  �لأعمــال  وحلــول  �خللويــة  �لتغطيــة 
�أنحــاء �ســوريا كافتهــا. مت �إطــالق MTN �ســوريا يف 
�لعام 2007, حيث كانت �لبد�ية حلقبة جديدة من 
�لت�ســالت �ل�ســلكية و�لال�ســلكية يف �لبــالد. تقــدم 
MTN �ســوريا خدمــات �لهاتــف �جلــو�ل �ملتطــورة 

وخدمــات �لإنرتنــت �لثابت و�ملتنقل �ل�ســريع, ف�ساًل 
عــن �خلدمــات �ملجتمعيــة و�مل�ســاريع �لتــي تدعــم 
مــن  جــزء  هــي  �ســوريا   MTN �ل�ســوري.  �ل�ســعب 
جمموعــة MTN �لعامليــة �لتــي ت�ســم جمموعــة مــن 
�ســركات �لت�ســالت �ل�ســلكية و�لال�ســلكية متعــددة 
�جلن�ســيات, مت �إن�ســاوؤها يف عــام 1994 وتعمــل �لآن 

ــا و�ل�ســرق �لأو�ســط. ــدً� يف �أفريقي يف 22 بل
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برنامــج  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �أطلقــت 
 "Leadership Skills �لقياديــة  �ملهــار�ت 
�لأعمــال يف  �إد�رة  كليــة  مــع  بالتعــاون   Program"

�جلامعة �ل�سورية �خلا�سة, و�لذي �متد من 6 كانون 
�لأول 2017 وحتــى 4 ني�ســان 2018 يف م�ســرح معهــد 
�ل�ســهيد با�ســل �لأ�ســد "�لالييــك" يف مقــر �جلامعــة 
�ل�ســورية �خلا�ســة �ملوؤقــت, وت�سّمن �لربنامج خم�ــص 
ور�ســات عمل �ســملت خم�ــص مهار�ت قيادية �أ�سا�ســية 
يحتاجها �لد�خلون �إىل �ســوق �لعمل و�لذين يرغبون 
يف �إحــد�ث فــْرق وقيمــة م�سافــة يف �ملنظمــات �لتــي 
يعملــون فيهــا. وقــد كانــت �لدعــوة عامــة ح�سرهــا 
�لطــالب مــن �جلامعــات و�ملعاهــد �لعامــة و�خلا�ســة 
كلهــا و�لباحثــون عــن عمل, وعدد كبــري من �ملوظفني 

و�ملهتمــني مــن خمتلــف �لقطاعــات و�لأعمــار. 
وياأتــي هــذ� �لربنامــج كتاأطــري لرب�مــج �لتعــاون �لتــي 
تقدمهــا جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية بالتعــاون مــع 

�جلامعــة �ل�ســورية �خلا�ســة ح�ســب مذكــرة �لتفاهــم 
�لتــي مت توقيعهــا بينهمــا بتاريــخ 12 ني�ســان 2017 
و�لتــي جعلــت مــن م�ســرح �جلامعــة "�لالييــك" منــربً� 
ــا مــن منابــر �ملعرفــة و�لتدريــب و�لن�ســاطات  هامًّ
�ملختلفة �لتي تقّدمها �جلمعية بالتعاون مع �جلامعة. 
وقــد �أد�ر ور�ســات �لعمــل مدربــون معتمــدون مــن قبل 

�جلمعية ومدربون خمت�سون يف جمال عملهم. 
�إد�رة  جمعيــة  نّظمــت   2018 ني�ســان   23 وبتاريــخ 
ــة �إد�رة �لأعمــال  ــاون مــع كلي ــرية بالتع ــو�رد �لب�س �مل
نائــب  وبح�ســور  �خلا�ســة,  �ل�ســورية  �جلامعــة  يف 
رئي�ــص �جلامعــة لل�ســوؤون �لعلميــة �أ.د. ريا�ــص �لغــزي 
وعميــد كليــة �إد�رة �لأعمــال �أ.د. با�ســيل �خلــوري, 
و�لدكتور منري عبا�ــص ـــــ رئي�ــص جمعية �إد�رة �ملو�رد 
ــــــ , وجمموعــة كبــرية مــن �ملتدربني, حفاًل  �لب�ســريةـ 
لتوزيــع �ســهاد�ت ح�ســور برنامــج �ملهــار�ت �لقياديــة 
�أطلقتــه  �لــذي   "Leadership Skills Program"

يف  �لأعمــال  �إد�رة  كليــة  مــع  بالتعــاون   IHRM

�جلامعــة �ل�ســورية �خلا�ســة و�لذي �متد من 6 كانون 
�لأول 2017 وحتــى 4 ني�ســان 2018 يف مقــر �جلامعــة 
�ل�ســورية �خلا�ســة �ملوؤقــت يف م�ســرح معهــد �ل�ســهيد 
با�ســل �لأ�ســد )�لالييــك(, وت�سّمــن �لربنامج خم�ــص 
ور�سات عمل �سملت خم�ص مهار�ت قيادية �أ�سا�سية. 
ب�ســكر  �حلفــل  عبا�ــص  منــري  د.  ��ســتهل  بــدوره 
�جلامعــة �ل�ســورية �خلا�ســة وكو�درهــا علــى �إجنــاح 
بر�مج �جلمعية �لتدريبية و�لتطوعية �لتي ت�ستهدف 
طــالب �جلامعــة مــن خمتلــف �لكليــات يف �جلامعــة 
و�خلا�ســة  �لعامــة  و�جلامعــات  �ل�ســورية �خلا�ســة 
و�ملعاهــد يف �ســورية. فمنــذ خم�ــص �ســنو�ت تقــوم 
ــة تت�سمــن مهــار�ت  ــاإد�رة بر�مــج تدريبي ــة ب �جلمعي
ــون  ــة يحتاجهــا �لد�خل ــوق �لعمــل ومهــار�ت قيادي �س
ــة يف  ــا وقيمــة م�ساف ــو� فرًق ــوق �لعمــل ليحدث �إىل �س
�ملنظمــات �لتــي يعملــون فيهــا, و�أتــت �تفاقيــة �لتعاون 

يف  و�جلامعــة  �جلمعيــة  بــني  توقيعهــا  مت  �لتــي 
12 ني�ســان 2017 كاإطــار لتعــاون م�ســتمر و�ســر�كة 
��ســرت�تيجية بــني �لطرفــني. كمــا �ســكر د. عبا�ــص 
بوقتهــم  يبخلــو�  مل  �لذيــن  �ملتطوعــني  �ملدربــني 
لفائــدة  عندهــم  مــا  �أف�ســل  وقّدمــو�  وجهدهــم, 
�لطــالب وتطويــر مهار�تهــم �لإد�ريــة و�لقيادية. كما 
�أثنى على جهد متطوعي �جلمعية و�ل�سادة �ملتدربني 
�لذين ح�سرو� تلك �لور�سات و��ستفادو� مما قدمته 

لهــم �جلمعيــة و�جلامعــة مــن فائــدة.
كمــا قــام �ل�ســيد نائــب رئي�ــص �جلامعــة �ل�ســورية 
�خلا�ســة لل�ســوؤون �لعلميــة ب�ســكر �جلمعيــة وكو�درها 
و�لتطوعيــة  �ملتو��سلــة  علــى جهودهــا  ومتطوعيهــا 
�ملجانيــة يف تطويــر مهــار�ت طــالب �جلامعــة وج�ســر 
�لفجــوة بــني �لتعليــم و�ســوق �لعمل. وركــز على �أهمية 
هــذه �لور�ســات و�ملحا�ســر�ت و�لــدور�ت �لتدريبيــة 

للطــالب و�لد�خلــني �جلــدد �إىل �ســوق �لعمــل. 

وكذلــك �ســكر عميد كليــة �إد�رة �لأعمــال يف �جلامعة 
�جلمعيــة  خــوري  با�ســيل  �أ.د.  �خلا�ســة  �ل�ســورية 
علــى  �ملحرتفــني  ومدربيهــا  ومتطوعيهــا  وكادرهــا 
�لفائــدة �لتــي قدموهــا لطــالب �جلامعــة منــذ خم�ــص 
ــتمر�ر  ــة �ل�س ــة, ورجــا مــن �جلمعي ــنو�ت متو��سل �س
يف �لفائــدة؛ ملــا مل�ســه مــن تطويــر يف مهــار�ت طــالب 

�جلامعــة وزيــادة مناف�ســتهم يف �ســوق �لعمــل. 
ومــن ثــم قــام كل مــن نائــب رئي�ــص �جلامعــة وعميــد 
كلية �إد�رة �لأعمال ورئي�ص �جلمعية بتوزيع �سهاد�ت 
�ســكر للمدربــني �لذيــن �أد�رو� �لور�ســات �لتدريبيــة 
�خلم�ســة �متناًنا لهم مل�ســوؤوليتهم �ملجتمعية ودورهم 
يف تطوير �أبناء بلدنا �لغايل, ومن ثم توزيع �سهاد�ت 
�حل�ســور للذيــن ح�ســرو� علــى �لأقــل ثــالث ور�ســات 
ــع  ــات ر�جــني للجمي ــل خم�ــص ور�س ــة مــن �أ�س تدريبي

�لتوفيــق و�لنجاح. 
ت�سّمن �لربنامج خم�ص ور�سات عمل كما يلي:

�ل�سغــط  "�إد�رة  بعنــو�ن:  �لأوىل  �لعمــل  ور�ســة 
�لنف�ســي" �أد�رتهــا �ملدربــة "هبــة �لأطر�ــص" بتاريــخ 6 

.2017 �لأول  كانــون 
للريــادة"  �لقيــادة   " بعنــو�ن  �لثانيــة  �لعمــل  ور�ســة 
�أد�رهــا �ملــدرب د. �إيهــاب �جلنــدي بتاريــخ 13 كانون 

.2017 �لأول 
�لقــادة  "لغــة ج�ســد  بعنــو�ن  �لثالثــة  �لعمــل  ور�ســة 
�ل�ســباب" �أد�رهــا �ملــدرب �لأ�ســتاذ "يا�ســر بيطــار" 

بتاريــخ 28 �ســباط 2018.
�لعاطفيــة  "�ملرونــة  بعنــو�ن  �لر�بعــة  �لعمــل  ور�ســة 
"ح�ســام  �لأ�ســتاذ  �ملــدرب  �أد�رهــا  �لقــادة"  عنــد 
عطايــا" ـــــــ مديــر مركــز �آفــاق بال حــدود للتدريــب ـــــ 

�آذ�ر 2018.  بتاريــخ 7 
�مل�ســكالت  "حــل  بعنــو�ن  �خلام�ســة  �لعمــل  ور�ســة 
و�تخــاذ �لقــر�ر" �أد�رهــا �ملــدرب �لأ�ســتاذ "�أ�ســامة 

لزينــي" بتاريــخ 4 ني�ســان 2018.

IHRM تطلق برنامج المهارات القيادية Leadership Skills Program  بالّتعاون مع كّلّية 
إدارة األعمال في الجامعة الّسورّية الخاّصة من 6 كانون األول 2017 وحتى 23 نيسان 2018

ن�ساطات اجلمعية ن�ساطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2018يف  الربع الأول من عام 2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية تقدم سلسلة مهارات سوق 
العمل بالتعاون مع جامعة الجزيرة الخاصة بتاريخ 3 نيسان 2018

برنامــج  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �أطلقــت 
 " Labor Market Skills "مهــار�ت �ســوق �لعمــل"

بالتعــاون مــع جامعــة �جلزيــرة �خلا�ســة, و�لــذي 
�متد من 3 وحتى 26 ني�سان 2018 يف مقر �جلامعة 
�ملوؤقت يف مدر�ســة �بن �لأثري– يف دم�ســق – �أ�ســرت�د 
�لعدوي وت�سمن �لربنامج �أربع ور�ســات عمل �ســملت 
�أربــع مهار�ت يحتاجهــا �لطالب و�خلريجون �جلدد 
لدخــول �ســوق �لعمــل, قدمهــا مدربــون ذوو خــربة 
طويلــة معتمــدون يف �جلمعيــة ومديــرو مو�رد ب�ســرية 
يف �ســركات كربى يف �ســورية, وقد متيزت �لور�ســات 
بح�ســور عــدد كبــري مــن طــالب �جلامعــة مــن كافــة 
كليــات �جلامعــة بالإ�سافــة �إىل طــالب مــن جامعات 
ومعاهــد �أخــرى حيــث كانــت �لدعــوة عامــة لــكل َمــن 
يرغــب يف �ل�ســتفادة. قــّدم �ملدربــون معلومات قّيمة 

ت�سمنــت �ســرحًا مف�ســاًل عــن طريقــة كتابــة �ل�ســرية 
�لذ�تيــة ور�ســالة �ملقدمــة وفــق �لنمــاذج �ملعتمــدة 
ــا وكيــف تكتــب ر�ســالة �ملقدمة باللغتــني �لعربية  عامليًّ
حــول  ون�سائــح  �ســروحات  و�أي�ســا  و�لإنكليزيــة, 
�خلطــو�ت �ل�سحيحــة �لتي يجــب �أن يّتبعها �لطالب 
و�ســروحات  �لناجــح,  �ملهنــي  م�ســارهم  لتخطيــط 
�ل�سحيحــة  و�لو�ســائل  �لطــرق  حــول  ون�سائــح 
و�أخــرًي�  �ملجــالت,  خمتلــف  يف  �لفّعــال  للتو��ســل 
ن�سائح حول مقابلة �لعمل و�جتيازها بنجاح وطرق 
�إعد�د �ملتقدم للعمل بطريقة مناف�ســة ليح�سل على 

�لفر�ســة �لوظيفيــة �لتــي يرغــب فيهــا. 
يف نهايــة كل ور�ســة عمــل قام �ل�ســيد رئي�ــص �جلامعة 
�لأ�ســتاذ �لدكتــور عبــد �لــرز�ق �ســيخ عي�ســى بتكــرمي 
�ملدربــني و�إعطائهــم �ســهاد�ت �ســكر وتقديــر علــى 

جهودهــم  �لتطوعيــة �لتي قدموهــا لطالب �جلامعة 
و�مل�ســتفيدين.

ني�ســان   26 �خلمي�ــص  يــوم  �لربنامــج  ختــام  ويف 
2018 قامت �إد�رة �جلامعة ممثلة برئي�سها �لأ�ستاذ 
�لدكتــور عبــد �لــرز�ق �ســيخ عي�ســى باحتفــال ختــام 
�لربنامــج بح�ســور رئي�ــص جمل�ــص �إد�رة �جلمعيــة د. 
منــري عبا�ــص حيــث ت�ســكر د. عي�ســى رئي�ــص �جلمعية 
و�ملدربــني كافــة علــى جهودهــم �لتطوعيــة �ملجانيــة 
�لتــي قدموهــا خــالل ور�ســات عملهــم لفائــدة طــالب 
مب�ســاركة  يبخلــو�  ومل  و�مل�ســتفيدين  �جلامعــة 
ــح  ــة مــع �لطــالب وتقــدمي �لن�سائ خرب�تهــم �لعملي
لهــم للو�ســول �إىل �أف�ســل فر�ســة عمــل و�لتناف�ــص يف 
�ســوق �لعمل �خلا�ص. و�أ�ساف د. عي�ســى: �إن طالب 
جامعة �جلزيرة �خلا�سة �سي�سنعون بهذه �لدور�ت 

�لفــرق و�سيناف�ســون يف �ســوق �لعمــل �لــذي ينتقــي 
�لأف�ســل دوًمــا, و�جلامعــة �ســتقوم بدورهــا كامــاًل يف 
تطويــر طالبهــا وتزويدهــم باملهــار�ت �ملطلوبــة يف 
�سوق �لعمل ويبقى �لدور عليهم يف متابعة م�سريتهم 

�ملهنيــة بال�ســكل �لــذي يرجونــه لأنف�ســهم.
�جلزيــرة  جامعــة  �إد�رة  �ســكر  عبا�ــص  د.  بــدوره 
ــة برئي�ــص �جلامعــة و�أمــني �جلامعــة  �خلا�ســة ممثل
علــى �لتنظيــم �ملتميــز لور�ســات �لعمــل �لتــي قدمهــا 
مدربــو �جلمعيــة. وتوجه باحلديــث لطالب �جلامعة 
ــبونها خــالل  ــي يكت�س ــك �ملهــار�ت �لت ــة تل عــن �أهمي
هــذه �لور�ســات و�أهميــة �لــدور �لــذي تقــوم بــه �إد�رة 
بالإ�سافــة  ــا  عمليًّ �لطــالب  تطويــر  يف  جامعتهــم 
لهــم.  تقدمهــا  �لتــي  �لأكادمييــة  �ملعرفــة  �إىل 
و�أ�ســاف: "مهمــا قدمــت �جلامعــة مــن ور�ســات عمــل 

وحما�سر�ت لن يغري ذلك من حقيقة هامة وهي �أن 
�لطالــب يجــب �أن يبــذل ق�ســارى جهــده لال�ســتفادة 
ممــا تقدمــه �جلامعــة ويقــع عليــه �جلــزء �لأكــرب مــن 
�مل�ســوؤولية يف ��ســتثمار تلــك �ملهــار�ت لإيجــاد فر�ســة 
�لأولويــة  ي�ســع  عمــل  �ســوق  يف  لــه  منا�ســبة  عمــل 

ــل دومــًا".  لالأف�س
و�أخــريً� ت�ســكرت �إد�رة �جلامعــة ممثلــة برئي�ســها 
�إد�رتهــا  وجمل�ــص  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة 
ومدربيهــا و�أع�سائهــا ودعت د. منري عبا�ــص لتقطيع 

�لكيــك �حتفــاًل بــاأول برنامــج تعــاون بينهمــا. 
وكانت تلك �لور�سات كالآتي:

ور�ســة �لعمــل �لأوىل بعنــو�ن "كتابــة �ل�ســرية �لذ�تيــة 
ور�ســالة �ملقدمــة باللغتــني �لعربيــة و�لإنكليزيــة– " 
قدمهــا �ملــدرب د. منــري عبا�ــص – رئي�ــص جمل�ــص 

ــان 2018. ــخ 3 ني�س ــة- بتاري �إد�رة �جلمعي
�مل�ســار  "تخطيــط  بعنــو�ن  �لثانيــة  �لعمــل  ور�ســة 
�ملهنــي– " قدمهــا �ملــدرب �لأ�ســتاذ �أحمــد مع�سع�ــص 
– مدير �ملو�رد �لب�ســرية يف جمموعة �ســما �ل�ســام - 

بتاريــخ 14 ني�ســان 2018.
�لتو��ســل  "مهــار�ت  بعنــو�ن  �لثالثــة  �لعمــل  ور�ســة 
�لفعــال– " قدمهــا �ملــدرب �لدكتــور جهــاد يعقــوب 
�إد�رة  جمــالت  يف  و��ست�ســاري  "�خت�سا�ســي 
و�لتعليــم  �ملهنــي  و�لتدريــب  و�لتوجيــه  �لت�ســويق 

.2018 ني�ســان   18 بتاريــخ  �لأكادميــي"- 
ور�ســة �لعمــل �لر�بعــة بعنــو�ن "مقابلــة �لعمــل– " 
نائــب   – �أ�ســامة لزينــي  �لأ�ســتاذ  �ملــدرب  قدمهــا 
رئي�ــص جمل�ــص �إد�رة �جلمعيــة - بتاريــخ 26 ني�ســان 

.2018

ن�ساطات اجلمعية ن�ساطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2018يف  الربع الأول من عام 2018
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برعاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل– مرصد سوق العمل، جمعية إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج 
مهارات مختلفة لسوق العمل بالتعاون مع مركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال في 19 آذار 2018

برعايــة وز�رة �ل�ســوؤون �لجتماعيــة و�لعمــل - مر�ســد 
�ســوق �لعمــل, �أطلقــت جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية 
بالتعــاون مع مركز �لإر�ســاد �لوظيفــي وريادة �لأعمال 
برنامــج تعــاون موؤلًفــا مــن �ســبع ور�ســات عمــل تطوعية 
جمانيــة يف مهــار�ت خمتلفــة ل�ســوق �لعمــل �متــد مــن 
تاريــخ 19 �آذ�ر وحتــى 3 �أيــار 2018 يف مركــز �لإر�ســاد 
يف م�ســاكن بــرزة – حامي�ــص مب�ســاركة عــدد كبــري 
مــن �ملدربــني �ملعتمديــن يف �جلمعيــة ومدربني �أع�ساء 
ومهتمــني فيهــا. وقــد �ســمل �لربنامــج ور�ســات �لعمــل 

�لتالية:

ــة  ــة �ل�ســرية �لذ�تي ــو�ن "كتاب ــة �لعمــل �لأوىل بعن ور�س
و�لإنكليزيــة– "  �لعربيــة  باللغتــني  �ملقدمــة  ور�ســالة 
بتاريــخ 3-19- �ملــدرب د. منــري عبا�ــص -  قدمهــا 

.2018
ــق �لعمــل– "  ــاء فري ــو�ن "بن ــة بعن ــة �لعمــل �لثاني ور�س

قدمتهــا د. �ســريين د�لتــي- بتاريــخ 2018-3-20.
ور�ســة �لعمــل �لثالثــة بعنــو�ن "بروتوكــولت �لعمــل" 
– قدمتها �ملدربة �ل�ســيدة تغريد ونو�ــص - بتاريخ 28-

.2018-3
ــات �لعامــة– "  ــو�ن "�لعالق ــة بعن ــة �لعمــل �لر�بع ور�س

قدمها �ملدرب د. هاين حد�د - بتاريخ 2018-3-29.
ور�ســة �لعمــل �خلام�ســة بعنــو�ن "�لــذكاء �لعاطفــي" 
- قدمهــا �ملــدرب د. حممــد �لنحا�ــص – بتاريــخ 11 

ني�ســان 2018.
ور�ســة �لعمــل �ل�ساد�ســة بعنــو�ن "�أ�ســول �ملر��ســالت 
�لتجاريــة– " قدمتهــا �ملدربــة �لآن�ســة �ســوز�ن قــز�ز- 

ــان 2018. ــخ 19 ني�س بتاري
خدمــة  يف  "�لتميــز  بعنــو�ن  �ل�ســابعة  �لعمــل  ور�ســة 
�لعمــالء– " قدمهــا �ملــدرب حممــد ب�ســر �لعطــار – 

.2018 �أيــار   3 بتاريــخ 

ن�ساطات اجلمعية ن�ساطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2018يف  الربع الأول من عام 2018

برنامج تعاون بين IHRM ومركز المهارات والتوجيه المهني
من 20 شباط وحتى 5 آذار 2018

�سمــن �إطــار �لتعــاون �مل�ســتمر مــع مركــز �ملهــار�ت 
�ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  قدمــت  �ملهنــي,  و�لتوجيــه 
ور�ســات  خم�ــص  مــن  موؤلفــاً  برناجمــاً  �لب�ســرية 
ــى 5 �آذ�ر  ــباط وحت ــخ 20 �س ــن تاري ــدت م ــل �مت عم
2018 يف مقــر مركــز �ملهــار�ت و�لتوجيــه �ملهنــي 
وتاألــف �لربنامــج مــن خم�ــص ور�ســات عمــل �ت�سفت 
بتنــوع مو��سيعهــا و�أهميتهــا حيــث �إن �لعديــد مــن 
�ملو�سوعــات مت طرحــه لأول مــرة وكان �حل�ســور 
كبرًي� و�لفائدة �ملرجوة قد حتققت وحقق �لربنامج 
جناًحــا كبــرًي� ووعــدت �جلمعيــة بــاأن تقــوم باإعــادة 

�لربنامــج مــرة ثانيــة بعــد �ســهر رم�ســان �ملبــارك. 
وتاألف �لربنامج من ور�سات �لعمل �لتالية:  

�لعامــة"  "�لعالقــات  بعنــو�ن  �لأوىل  �لعمــل  ور�ســة 
�أد�رهــا �ملــدرب "د. هــاين حــد�د" بتاريــخ 20 �ســباط 

.2018
"بروتوكــولت  بعنــو�ن  �لثانيــة  �لعمــل  ور�ســة 
�لعمــل" �أد�رتهــا �ملدربــة �ل�ســيدة "تغريــد ونو�ــص" 
– مديــرة �ملــو�رد �لب�ســرية يف �ســركة �أجنحــة �ل�ســام 

للطــري�ن بتاريــخ 25 �ســباط 2018.
�مل�ســكالت  "حــل  بعنــو�ن  �لثالثــة  �لعمــل  ور�ســة 

�ل�ســيد  �ملــدرب  �أد�رهــا  �لقــر�ر– "  و�تخــاذ 
�إد�رة  جمل�ــص  رئي�ــص  لزينــي– "نائــب  "�أ�ســامة 

.2018 �آذ�ر   1 بتاريــخ   – �جلمعيــة 
�لفريــق"  "بنــاء  بعنــو�ن  �لر�بعــة  �لعمــل  ور�ســة 
بتاريــخ  د�لتــي– "  �ســريين  "د.  �ملدربــة  �أد�رتهــا 

.2018 �آذ�ر   5
بد�يــة  "�لتطــوع  بعنــو�ن  �خلام�ســة  �لعمــل  ور�ســة 
م�ســريتك �ملهنيــة" �أد�رهــا �ملدرب "د. منري عبا�ــص" 
– رئي�ــص جمل�ــص �إد�رة �جلمعيــة – بتاريــخ 6 �آذ�ر 

.2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية تشارك في مؤتمر "المشروع الوطني لإلصالح 
اإلداري يومي 14-13 كانون الثاني 2018 برعاية الجمعية السورية البريطانية

ن�ساطات اجلمعية

ممثلــة  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �ســاركت 
برئي�ــص جمل�ــص �إد�رتهــا د. منــري عبا�ــص يف موؤمتــر 
"�مل�ســروع �لوطنــي لالإ�ســالح �لإد�ري – مقومــات 
�لنجاح يف �سورية ما بعد �حلرب", �لذي مت برعاية 
�جلمعيــة �ل�ســورية �لربيطانيــة ملــدة يومــني يف 13 
و 14 كانــون �لثــاين 2018 يف �ملــدرج �لرئي�ســي يف 
�ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �أن  ُيذكــر  دم�ســق.  جامعــة 
�لب�ســرية كانت �جلمعية �لأهلية �لوحيدة يف �ســورية 
�لتــي مت دعوتهــا للم�ســاركة يف �ملوؤمتــر �إىل جانــب 
ممثلــي �حلكومــة مــن �لــوزر�ء و�ملديرين �لعامني يف 
ــور  ــاء جمل�ــص �ل�ســعب وبح�س �لقطــاع �لعــام و�أع�س
عــدد كبــري مــن كافــة فئــات �ملجتمــع وقطاعــات 

ــورية.  �لأعمــال يف �س
كان عنــو�ن �جلل�ســة �لتــي �ســارك فيهــا د. عبا�ــص" 
يف  ودورهــا  و�لب�ســرية  �لإد�ريــة  �لكــو�در  �إ�ســالح 
مكافحــة �لف�ســاد" وكان �ل�ســوؤ�ل �لرئي�ســي �لــذي 
�أجاب عليه هو "هل نحن موؤهلون وجاهزون لتطبيق 
نظام ع�سري يف �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �سورية؟" 

حتــدث خاللهــا عن �أهمية �لتدريب وتطوير �لكو�در 
�لب�سرية وكيف �أن معظم منظمات �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ص قامت بتخفي�ص ميز�نيات �لتدريب �إن مل 
يكن جتميدها بالكامل خالل فرتة �لأزمة وكان هذ� 
� فكيف لنــا �أن نكون جاهزين  �لت�ســرف خاطًئــا جدًّ
ملرحلــة �إعــادة �لإعمــار بكــو�در ب�ســرية غــري مدربة؟ 
فهــذ� �ســيوؤدي �إىل خلــق فجــوة بــني متطلبــات �ســوق 
�لعمــل مــن �ملهــار�ت �ملطلوبة و�ملتوفــر منها فعاًل يف 
�ل�ســوق �ل�ســورية. كمــا حتــدث د. عبا�ــص عــن �أهميــة 
�أن �لعاملــني يف �لقطــاع  �لأمــان �لوظيفــي وكيــف 
�خلا�ص ل ي�سعرون بالأمان �لوظيفي وهم مهددون 
م�ســاهدة  يتــم  باإنهــاء عقودهــم ومل  بــاأي حلظــة 
حماكمــات عمــل يف �لقطــاع �خلا�ــص تنت�ســر فيهــا 
حمكمــة �لعمــل ل�سالــح �لعامــل �مل�ســرح تع�ســفيًّا. 
كمــا تطــرق د. عبا�ــص ملو�ســوع �لهيــاكل �لتنظيميــة 
للمنظمــات يف �لقطــاع �لعــام و�ســرورة �لنظــر فيهــا 
و�لعمــل علــى حتويلهــا من هيــاكل جامدة �إىل هياكل 
ديناميكيــة حتقــق �ملطلــوب مــن �ملرحلــة �لقادمــة يف 

�ســورية, وحتــدث عــن جتربتــه �ل�ســخ�سية يف تعديــل 
نظام د�خلي لأحد موؤ�س�ســات �لقطاع �لعام �لفاعلة 
وكيف جنحت تلك �ملوؤ�س�سة يف �عتماد نظام د�خلي 
خا�ــص بهــا غــري ذلــك �لنظــام �لد�خلــي �ملعتمد لكل 
منظمــات �لقطــاع �لعــام. وهــذ� يــدل علــى �أن وجــود 
�لرغبــة يف �لتغيــري حتقــق �لكثــري مــن �لإجناز�ت يف 
�ملنظمــات يف حــال تر�فقــت مــع �إر�دة للقيام بذلك. 
ــا علــى �سرورة �عتمــاد معايري لتقييم  كمــا ركــز �أي�سً
�أد�ء �ملنظمــات وب�ســكل خا�ــص يف �لقطــاع �لعــام 
ــة للقيا�ــص منهــا ملعرفــة  ــى تلــك �لقابل و�لرتكيــز عل
درجــة تقدمهــا نحــو حتقيــق �أهد�فها �ملر�ســومة لها. 
و�أخــرًي� �أو�ســى د. عبا�ــص ب�ســرورة �لت�ســاركية بــني 
�لقطاعــات �لعــام و�خلا�ص و�لأهلــي وتكامل �لأدو�ر 
بينهــا يف مرحلــة �إعــادة �لإعمار PPP �لذي يلخ�ص 

 .Public Private Participation ثــالث كلمــات
ويف نهايــة �جلل�ســة قــام د.عبا�ــص بالإجابــة علــى 
�أ�ســئلة �حل�ســور �خلا�ســة مبحا�سرتــه يف جل�ســة 

�حلــو�ر و�ملناق�ســة �ملفتوحــة. 

يف  الربع الأول من عام 2018

IHRM تشارك في رعاية احتفالية "اإلعاقة انطالقة" بتاريخ 4 
كانون األول 2017 في اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

 IHRM �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �ســاركت 
�ليــوم  �حتفاليــة  يف  �لد�عمــة  �جلهــات  كاأحــد 
�لعاملــي لــذوي �لحتياجات �خلا�سة بعنو�ن "�لإعاقة 
برعايــة   2017 �لأول  كانــون   4 بتاريــخ  �نطالقــة" 
كليــة  عميــدة  ومب�ســاركة  دم�ســق  جامعــة  رئا�ســة 
يف  و�لعمــل  �لجتماعيــة  �ل�ســوؤون  ومديــرة  �لآد�ب 
دم�ســق ووزيرة �ل�ســوؤون �لجتماعية و�لعمل �ل�ســابقة 
وعــدد كبــري مــن �جلهــات �لر�ســمية وغــري �لر�ســمية 
و�أ�ســاتذة  كليــات  وعمــد�ء  �لأهليــة  و�جلمعيــات 
جامعيــني وطــالب ومتطوعــني مــن �جلمعيــات وعــدد 
ــائل  ــة و�س ــور كــرمي لكاف ــري مــن �ملهتمــني وبح�س كب
�لإعــالم �ملرئيــة و�مل�ســموعة و�ل�سحــف و�ملجــالت. 
�أد�ر جل�ســة �لنقا�ــص د. منــري عبا�ــص رئي�ــص جمل�ــص 
�إد�رة جمعية �ملو�رد �لب�ســرية و�بتد�أ جل�ســة �لنقا�ــص 
بكلمة �ســكر ملنظم �حلفل �لآن�ســة "منى عمقي" �لتي 
نظمــت �لحتفاليــة بــكل جو�نبهــا ورحــب بال�سيــوف 
�لكر�م د. فاتنة �ل�سعال عميدة كلية �لآد�ب و�ل�سيد 
مدير �ل�ســوؤون �لجتماعية و�لعمل يف دم�ســق �ل�ســيد 
�ســوقي عــون ووزيــرة �ل�ســوؤون �لجتماعيــة و�لعمــل 
�ل�ســابقة د. ديــال حــاج عــارف و�جلمعيــات �لأهليــة 

وقوفنــا  "�إن  بقولــه  �حلديــث  و��ســتهل  �مل�ســاركة 
جلانــب ذوي �لهمــم و�لإر�دة �لقويــة هــو م�ســوؤولية 
جمتمعيــة وعلينــا جميًعــا حتمــل م�ســوؤولياتنا جتــاه 
هــذه �لفئــة �لر�ئعــة مــن �ملجتمــع و�لتعــاون معهــم 
لدجمهــم �لكامــل يف �ملجتمــع حيــث �إن �أحــد معايــري 
قيا�ــص �ملجتمعــات �ملتقدمــة هــو "درجــة �ندماج ذوي 

ــة يف �ملجتمــع" . �لحتياجــات �خلا�س
و�ســاأل د. عبا�ــص مديــَر �ل�ســوؤون �لجتماعيــة و�لعمــل 
يف دم�ســق عــن تطبيــق �لبنــد �خلا�ــص بت�ســغيل ذوي 
ــون �لعمــل يف �لقطــاع  ــة يف قان �لحتياجــات �خلا�س
�لعمالــة  مــن   %2 ت�ســغيل  ت�سمــن  �لــذي  �خلا�ــص 
�لإجماليــة مــن ذوي �لحتياجــات �خلا�ســة ويف حــال 
عــدم ت�ســغيلهم دفــع �حلــد �لأدنــى مــن رو�تبهــم �إىل 
�سنــدوق �لحتياجــات �خلا�ســة يف هيئــة �لت�ســغيل 
و�مل�ســروعات �ل�سغــرية لتقــوم بعمل م�ســاريع تنموية 
لهــم بقيمــة تلــك �ملبالــغ. وكان رد مديــر �ل�ســوؤون هــو 
عــدم وجــود عــدد كاٍف مــن �ملفت�ســني يف مديريــة 
ــا لعــدة �أ�ســباب لهــا  �ل�ســوؤون بالوقــت �حلــايل و�أي�سً

عالقــة بالأزمــة �لتــي متــر بهــا �لبــالد.
�ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  �أن  عبا�ــص  د.  ذكــر  كمــا 

�لب�ســرية كانــت قــد رعــت و�أد�رت �أول معر�ص فر�ص 
�ســورية يف  �لحتياجــات �خلا�ســة يف  لــذوي  عمــل 
�ســهر �أيلــول 2010 ومب�ســاركة �أكــر مــن 21 منظمــة 
و�لأهلــي  و�لعــام  �خلا�ــص  �لقطاعــات  كافــة  مــن 
وكانــت �ملــرة �لأوىل يف �ســورية �لتــي يتقــدم فيها ذوو 
�لحتياجات �خلا�سة بال�سرية �لذ�تية ب�سكل مبا�سر 
�إىل �ل�سركات �ملوظفة على �أنهم جزء هام من �لقوة 

�لعاملــة �لفاعلــة يف �ســوق �لعمــل �ل�ســوري.
وختــم د.عبا�ــص �أن �جلمعيــة وبالتعــاون مــع رئا�ســة 
جامعــة دم�ســق و�جلهــات �ملهتمــة �ســتقوم برعايــة 
معر�ص فر�ص عمل ثاين لذوي �لحتياجات �خلا�سة 
يف عــام 2018 ومب�ســاركة �أكــرب عــدد ممكــن مــن 
�ل�ســركات �لأع�ساء يف �جلمعية و�ملهتمة ب�ســكل عام 
ليت�ســنى لهــذه �لفئــة �لهامــة مــن ذوي �لإر�دة �لقويــة 
�مل�ســاركة يف عمليــة �إعــادة �لإعمــار يف وطننــا �لغايل 
�سورية ول�سيما �أن عملية �إعادة �لإعمار بحاجة لكل 

قــوة فاعلــة وعاملــة يف �ســورية للم�ســاهمة بها.
ويف نهايــة �حلفــل مت تكــرمي جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد 
�لب�ســرية و�جلهــات �مل�ســاركة كلهــا يف �لحتفاليــة 

ــة. جلهودهــم يف �إجنــاح هــذه �لحتفالي

ن�ساطات اجلمعية 2017
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عمــاًل بهــدف �جلمعيــة �لأ�سا�ســي وهــو "ن�ســر ثقافــة 
�ل�سحيحــة  وممار�ســاتها  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة 
يف �لقطاعــات �لعامــة و�خلا�ســة و�لأهليــة كافتهــا, 
��ســرت�تيجي  ك�ســريك  لأهميتهــا  �لوعــي  وزيــادة 
جمعيــة  قدمــت  �ســورية"   يف  �لأعمــال  ملوؤ�س�ســات 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية للعــام �لعا�ســر علــى �لتــو�يل 
وبالتعــاون مــع عيــاد�ت �لعمــل يف جامعــة دم�ســق 
�سل�ســلة ور�ســات عمــل وحما�ســر�ت جمانيــة بعنــو�ن 
"�ســهر �ملــو�رد �لب�ســرية" �بتــد�ًء مــن 26 ت�ســرين 

مركــز  يف   2017 �لأول  كانــون   14 وحتــى  �لثــاين 
عياد�ت �لعمل  يف دم�سق, حيث مت تقدمي ما يقارب 
ع�ســرين ور�ســة عمــل وحما�ســرة �أد�هــا مدربــون 
معتمــدون مــن قبــل �جلمعيــة ومدربــون خمت�ســون 
ومتطوعــون ومديــرون يف �ســركات �لقطــاع �خلا�ــص 
بالتعــاون مــع �جلمعيــة, توزعــت خــالل �أيــام �ل�ســهر 

وخالل �أوقات خمتلفة تنا�سب كل فئات �مل�ستفيدين 
مــن �لطــالب و�لباحثني عن عمل, و�ســملت مو��سيع 
غنيــة وو��ســعة يف وظائــف �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية 
�لعمــل  �ســوق  ومهــار�ت  �ل�سحيحــة  وممار�ســاتها 
مو��سيــع  عــدة  تقــدمي  ومت  �حلياتيــة,  و�ملهــار�ت 
جديــدة لأول مــرة كمــا مت مر�عــاة �أوقــات تقــدمي 
�لور�سات لت�سمل وقت �سباحي ووقت م�سائي ح�سب 
�ملو��سيــع و�ســريحة �مل�ســتفيدين �مل�ســتهدفة فمنهــا 
مــا مت تقدميــه �ل�ســاعة 10:30 �سباًحــا ومنهــا مــا مت 
تقدميــه �ل�ســاعة 13:30 بعــد �لظهــر وقــد ت�سمنــت 
بع�ص �لأيام ثالث ور�سات عمل متز�منة مع بع�سها 
�لبع�ــص يف ثــالث قاعــات خمتلفــة كل ور�ســة منهــا 
موجهــة �إىل فئــة طالبيــة ذ�ت �هتمــام خمتلــف عــن 

�لأخــرى. 
وقــد قــام �ملــدرب د. منــري عبا�ــص – رئي�ــص جمل�ــص 

– بافتتــاح �ل�ســهر بور�ســة عمــل ت�سمنــت  �لإد�رة 
تعريًفــا باجلمعيــة و�أهد�فهــا و�أهميــة برنامج "�ســهر 
�ملو�رد �لب�ســرية" وقدم  ور�ســة �لعمل �لأوىل بعنو�ن 
"كيفيــة كتابــة �ل�ســرية �لذ�تيــة " حيــث تعــد مبثابــة 

بطاقــة تعريــف للد�خــل �إىل �ســوق �لعمــل وهــي مــن 
�أهم �لوثائق �لتي يجب �أن يهتم بها �لفرد للح�سول 
على فر�سة عمل تنا�سب موؤهالته ومهار�ته يف كافة 
مر�حل م�ساره �ملهني وتتابعت ور�سات �لعمل ح�سب 

�لت�سل�ســل �لزمنــي كما يلي: 

ت�سمــن �لأ�ســبوع �لأول �لــذي �متــد مــن 26 حتــى 30 
ت�سرين �لثاين 2017 ور�سات �لعمل �لتالية: 

 – �لذ�تيــة  �ل�ســرية  كتابــة  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
قدمهــا �ملــدرب د.منــري عبا�ــص بتاريــخ 11-26-

2017

ور�ســة عمــل بعنــو�ن: �لوظائــف يف �ســوق �لعمــل– 
قدمتهــا �ملدربــة �لآن�ســة هــدى �مليــد�ين بتاريــخ 27-

2017-11
يف  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
�ل�سناعــات �لفنيــة – قدمتهــا �ملدربــة �لآن�ســة هنــد 

بتاريــخ 2017-11-28 وكيــل 
وت�سمــن �لأ�ســبوع �لثــاين �لــذي �متــد مــن 3 حتــى 7 

كانــون �لأول 2017 ور�ســات �لعمل �لتالية: 
�ملهنــي–  �مل�ســار  تخطيــط  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
بتاريــخ  مع�سع�ــص,  �أحمــد  �ل�ســيد  �ملــدرب  قدمهــا 

2017 -12 -3
ور�ســة عمــل بعنــو�ن: �لتح�ســري ملقابــالت �لعمــل – 
قدمتهــا �ملدربــة �ل�ســيدة �ســماح �ســور�, بتاريــخ 4 

2017-12-
قدمهــا   – �لت�ســويق  �إد�رة  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 

2017-12-  4 بتاريــخ  حــد�د,  هــاين  د.  �ملــدرب 
ور�ســة عمــل بعنــو�ن: ��ســتخد�م برنامــج �لإك�ســل 
لإعــد�د تقاريــر خا�ســة للمــو�رد �لب�ســرية – قدمهــا 
�ملــدرب �ل�ســيد �أحمد كريكــر, بتاريخ 6 -2017-12

�ملــو�رد  �إد�رة  ق�ســم  بنــاء  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
�لب�ســرية – قدمتهــا �ملدربــة �لآن�ســة �ســوز�ن قــز�ز, 

2017-12-  6 بتاريــخ 
ور�ســة عمــل بعنــو�ن: �ســوق �لعمــل – قدمهــا �ملــدرب 

�ل�ســيد حممــد �سياء عمــر, بتاريخ 2017-12-7
 – �لأعمــال  يف  �لتو��ســل  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
قدمتهــا د. �ســريين د�لتــي, بتاريــخ 2017-12-7

وت�سمــن �لأ�ســبوع �لثالــث �لــذي �متــد مــن 10 حتــى 
14 كانــون �لأول 2017 ور�ســات �لعمــل �لتاليــة:

ور�ســة عمــل بعنــو�ن: �إد�رة �لكفــاء�ت و�ملو�هــب – 
�إ�ســماعيل,  قدمهــا �ملــدرب �ل�ســيد حممــد ب�ســيم 

2017-12-10 بتاريــخ 
 – �ملر��ســالت  �أ�سا�ســيات  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
قدمتهــا �ملدربــة �لآن�ســة �ســوز�ن قــز�ز, بتاريــخ 10-

2017-12
�ملــو�رد  يف  �جلــودة  �إد�رة  بعنــو�ن:  عمــل  ور�ســة 
�لب�ســرية – قدمهــا �ملــدرب �ل�ســيد عمــار �لعمــوري, 

2017-12-11 بتاريــخ 
ور�ســة عمــل بعنــو�ن: بروتوكــولت �لعمــل – قدمهــا 
�ملدرب �ل�سيد خليل ر�سالن, بتاريخ 2017-12-11

ــات مقابــالت  ــل ممار�س ــو�ن: �أف�س ــة عمــل بعن ور�س
عقــود �لعمــل – قدمهــا �ملــدرب �ل�ســيد حممــد �إقبــال 

�أنــق, بتاريــخ 2017-12-12
ور�ســة عمــل بعنــو�ن: �ملهــار�ت و�لكفــاء�ت �ملطلوبــة 
نهــى  �ل�ســيدة  �ملدربــة  قدمتهــا   – �لعمــل  ل�ســوق 

2017-12-12 بتاريــخ  �ســويحنة, 

ن�ساطات اجلمعية 2017 ن�ساطات اجلمعية 2017

اجتماع متطّوعي الجمعّية الّسنوّي في 25 تشرين الثاني 2017:

يف �خلام�ــص و�لع�ســرين مــن ت�ســرين �لثــاين 2017 
عقــدت �جلمعيــة �جتماعهــا �ل�ســنوي للمتطوعــني 
�إد�رة �جلمعيــة, مت خاللــه  يف �جلمعيــة وجمل�ــص 

مناق�ســة خطة �لعمل �ل�ســنوية, و�لوقوف على �أ�سئلة 
ــاء جمل�ــص  �ملتطوعــني و�لــرد عليهــا مــن قبــل �أع�س
ــتماع �إىل مقرتحــات �ملتطوعــني مبــا  �لإد�رة, و�ل�س

يخ�ــص حت�ســني عمــل �جلمعية وتطويرها و�مل�ســاريع 
ــا  ــة تطبيقه ــة �إمكاني ــم لدر��س ــن قبوله ــة م �ملقرتح

و�سمهــا �إىل خطــة عمــل �جلمعيــة لعــام 2018.  
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IHRM تشارك في معرض آفاق لفرص العمل 
من 21 حتى 23 تشرين األول لعام 2017

ندوة " تقييم �أد�ء �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ص"
�إد�رة  بــني غرفــة جتــارة دم�ســق وجمعيــة  بالتعــاون 
�لأهميــة  غايــة  نــدوة يف  �لب�ســرية, مت عقــد  �ملــو�رد 
حــول تقييــم �أد�ء �لعاملــني يف �لقطــاع �خلا�ــص بتاريــخ 
2017/10/11 حا�ســرت فيهــا �ل�ســيدة �ســماح �ســورى 

– ع�ســو جمل�ــص �إد�رة جمعيــة �ملــو�رد �لب�ســرية.
عــّرف �لدكتــور عامــر خربوطلــي- مديــر غرفــة جتــارة 
ــادة  ــا وبال�س ــا رحــب به ــة �لكرميــة كم ــق بال�سيف دم�س
�حل�ســور, و�أكــد علــى �أهميــة تقييــم �لأد�ء يف �لقطــاع 
�خلا�ــص كــون �أغلــب �ل�ســركات فيــه هــي م�ســروعات 
�سغــرية ومتو�ســطة حيــث �ملالــك هــو نف�ســه �ملدير وهنا 
تكمــن �سعوبــات خلــق �لرغبــة يف �لعمــل لــدى �ملوظــف 
و�لو�ســول بــه �إىل م�ســتوى �لأد�ء �لفّعــال �لــذي تطلبــه 

�ملنظمــة.
بدورهــا �ل�ســيدة �ســماح �أ�ســارت �إىل �أن عمليــة تقييــم 
�لأد�ء تعــد مــن �أ�سا�ســيات مهام �إد�رة �ملو�رد �لب�ســرية 
يف �ملنظمــات, فعــن طريــق �لقيا�ــص و�لتقــومي تتمكــن 
�ملنظمــة مــن �حلكــم علــى دقــة �ل�سيا�ســات و�لرب�مــج 
�لتــي تعتمدهــا وعــن طريقهــا يتمكــن �لفرد مــن تطوير 
نقــاط �لقــوة ومعاجلة نقاط �ل�سعف, فاملوظف ميتلك 
ــى  ــول عل ــايل �حل�س �ملهــار�ت و�لكفــاء�ت ويتوقــع بالت

�لعديــد مــن �ملز�يــا و�حلو�فــز �ملاديــة و�ملعنويــة مقابــل 
عملــه, كمــا ي�ســعى �ملديرون للبحث عــن �ملوظفني ذوي 

�لكفــاء�ت �لأعلــى و�لأد�ء �ملتميــز .
وعلــى �أن �لفــرد �لعامــل ي�ســتطيع �أن يطلــع ب�ســكل غــري 
ر�ســمي علــى �أد�ئــه من خالل زمالء �لعمل �أو �لروؤ�ســاء 
, �إل �أن تقومي �لأد�ء �أ�سلوب ر�سمي و نظامي قد يخلق 
�ل�ســعور بالثقــة لــدى �لعامل بجديــة �ملنظمة �لتي يعمل 
فيهــا ممــا يزيــد مــن �ن�ســد�ده وولئــه ملنظمتــه وعملــه 
ب�ســكل �أكــرب, وب�ســبب هذ� �لتاأثري فقــد �أولت �ملنظمات 
ــا وخ�س�ســت �لكثــري مــن �ملــو�رد لدعــم  �هتماًمــا خا�سًّ
و توجيــه عمليــة قيا�ــص وتقومي عامليهــا, فاملنظمة �لتي 
تريد �لو�سول �إىل عملية قيا�ص وتقومي قليلة �مل�سكالت 
عليهــا �أن تاأخــذ بعــني �لعتبــار عنــد ت�سميــم نظــام 

تقــومي �لأد�ء: و�ســوح �أهــد�ف عمليــة تقــومي �لأد�ء, 
ــة, و�ســدق وثبــات معايــري  و�لتوقيــت �ل�سحيــح للعملي
�لتقومي, وتنا�سب طريقة �لتقومي مع �لأهد�ف وكفاءة 
�ملــو�رد �لب�ســرية �ملخ�س�ســة للعمليــة .كمــا تطرقــت 
�ل�ســيدة �ســور� �إىل متطلبات جناح عملية تقييم �لأد�ء 
و�ختتمت �لندوة بالإجابة على �أ�سئلة �ل�سادة �حل�سور 
�لتــي �أغنــت �لنــدوة مب�ســاركة جتاربهــم علــى �أر�ــص 
�لو�قــع مــع مــا مت تقدميــه. ويف �لنهايــة ت�ســكرت غرفــة 
جتارة دم�ســق ممثلة مبديرها عامر خربوطلي جمعيَة 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية و�أع�ســاء جمل�ــص �إد�رتهــا علــى 
تقدميهم لهذه �لور�ســات �لقيمة و�لتي ت�ســاهم يف ن�سر 
ــاتها  �لتوعيــة لأهميــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية وممار�س

�ل�سحيحــة يف �ســركات �لقطــاع �خلا�ــص.  

الـصيدلـةطب األسنانالــطــب

إدارة األعمال

هندسة
البترول

هندسة
المعلوماتية
واالتصاالت

ن�ساطات اجلمعية 2017

�ســاركت جمعية �إد�رة �ملو�رد �لب�ســرية يف معر�ص �آفاق لفر�ص �لعمل �لذي نظمته �ســركة م�ســار�ت للمعار�ص 
و�ملوؤمتــر�ت وبرعايــة منظمــة �لأونــرو� مــن 21 وحتــى 23 ت�ســرين �لأول 2017 يف مقــر منظمــة �لأونــرو� – 

�ملــزة.  �أ�ســرت�د 

IHRM تقدم ندوة " تقييم أداء العاملين في القطاع الخاص" 

في ندوة األربعاء في غرفة تجارة دمشق – في 11 أكتوبر 2017.
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جمعية إدارة الموارد البشرية تشارك في معرض دمشق الدولي – 
الدورة 59 في أرض المعارض بتاريخ 26-17 آب 2017

�ســاركت جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية مبعر�ــص 
دم�ســق �لــدويل - �لــدورة 59 مــن تاريــخ 17 حتــى 
26 �آب 2017 �سمــن جنــاح وز�رة �لتنميــة �لإد�ريــة 
ــالل  ــة خ ــل متنوع ــات عم ــع ور�س ــت �أرب ــث قدم حي
�ملعر�ــص قدمهــا كل مــن د. منــري عبا�ــص ــــــ رئي�ــص 
جمل�ص �لإد�رة ــــ و�ل�سيدة �سماح �سور� ــــ �أمني �سر 
ـــ ع�سو جمل�ــص  ـــ و�ل�ســيدة نهى �ســويحنةـ  �جلمعيةـ 
�إد�رة ــــــ و�ل�ســيد حممــد �إيهــاب �جلنــدي ــــــ ع�ســو 
خمت�ــص يف �جلمعيــة ــــ. وتنوعت مو��سيع ور�ســات 
�لعمــل بــني كتابــة �ل�ســرية �لذ�تيــة ومقابلــة �لعمــل, 
وتخطيــط �مل�ســار �ملهنــي, و�ل�ســخ�سية �لقياديــة 

و�سفاتهــا, ومهــار�ت �لتو��ســل �لفعــال.
وقــد �أعطيــت �لور�ســات ب�ســكل مبا�ســر بح�ســور 

�مل�ســاركني فيهــا وبروؤيــة مبا�ســرة مــن قبــل زو�ر 
�ملعر�ــص لتكــون جتربــة جديــدة يف �ســورية حــول 
�لهــو�ء  وعلــى  مبا�ســر  ب�ســكل  �لور�ســات  �إعطــاء 

مبا�ســرة خــارج �لقاعــات �لتدريبيــة �ملغلقــة. 
�ملعر�ــص  �أيــام  طيلــة  �جلمعيــة  �ســاركت  كمــا 
بالتعريف عن ن�ســاطاتها لزو�ر �ملعر�ص من خالل 

مناوبــات دوريــة للمتطوعــني يف �جلمعيــة. 
عــن  كممثــل  �جلمعيــة  ��ســت�سافة  مت  ــا  و�أي�سً
د.  �ســارك  �ســورية حيــث  �لأهليــة يف  �جلمعيــات 
منــري عبا�ــص رئي�ــص �جلمعيــة ك�سيــف يف برنامــج " 
منــرب �سلــة و�ســل" وحتــدث خاللــه عــن �أهميــة دور 
�جلمعيــات �لأهليــة يف �مل�ســروع �لوطنــي لالإ�ســالح 

�لإد�ري. 

ويف نهايــة �ملعر�ــص توجــه د.عبا�ــص ِبا�ســم �أع�ســاء 
بجزيــل  ومتطوعيهــا  �إد�رتهــا  �جلمعيــة وجمل�ــص 
�ل�ســكر لــوز�رة �لتنميــة �لإد�ريــة ممثلــة بوزيــرة 
�لتنمية �لإد�رية �لدكتورة �ســالم �ســفاف �ملحرتمة 
حيث قامت �لوز�رة با�ست�سافة �جلمعية طيلة �أيام 
�ملعر�ص كما قامت بتوزيع �سهاد�ت �سكر للمدربني 
و�ســهاد�ت ح�ســور للمتدربــني طيلــة �أيــام �ملعر�ــص.

ــا كادر �لــوز�رة �ملتميــز جلهــوده  كمــا ت�ســكر �أي�سً
ــكر كل  ــهودة يف �إجنــاح �ملعر�ــص, و�أخــري� ت�س �مل�س
�لــزو�ر �لذيــن قامــو� بزيــارة جنــاح �جلمعيــة �أثنــاء 
�أيــام �ملعر�ــص و�ملهتمــني بن�ســاطاتها و�مل�ســاركني 
�أيــام  �أثنــاء  �لتدريبيــة  وور�ســاتها  بن�ســاطاتها 

�ملعر�ــص. 
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IHRM في ندوة األربعاء 5 تموز 2017 مع غرفة تجارة دمشق 
بعنوان "أهمية الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص"

بدعــوة مــن غرفــة جتــارة دم�ســق, قامــت جمعيــة 
�لأربعــاء"  "نــدوة  بعقــد  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة 
بعنــو�ن "�أهميــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية يف �ســركات 
منــري  د.  �لنــدوة  يف  حا�ســر  �خلا�ــص"  �لقطــاع 
ــيدة نهــى  عبا�ــص ــــــ رئي�ــص جمل�ــص �لإد�رة ــــــ و�ل�س
�ســويحنة ــــ ع�سو جمل�ــص �إد�رة يف �جلمعية ــــ , ود. 
حممــد �لنحا�ــص ــــــ ع�ســو جمل�ــص �إد�رة يف �جلمعية 
ــــــ وذلــك يف 5 متــوز 2017 يف مقــر �لغرفــة - قاعــة 

�ملحا�ســر�ت. 
غرفــة  مديــر  عامــر خربوطلــي-  �لدكتــور  عــّرف 
ــص  ــاء جمل� ــوف �لكــر�م �أع�س ــق بال�سي جتــارة دم�س
�إد�رة �جلمعيــة ورحــب بهــم, كمــا رحــب بال�ســادة 
�حل�ســور, و�أكــد علــى �أهميــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية 
هــذه  �أغلــب  كــون  �خلا�ــص  �لقطــاع  �ســركات  يف 
�ل�ســركات تعــاين مــن نق�ص يف معرفة هــذه �لأهمية 
ويف غالبيتهــا يكــون �ملالــك هــو نف�ســه �ملديــر وهنــا 
تكمــن �أهــم �ل�سعوبــات يف تطبيــق وظائــف �إد�رة 

ــرية.  ــو�رد �لب�س �مل
�فتتــح �لنــدوة د. منــري عبا�ــص بالرتكيــز علــى �أهمية 
�إن�ســاء �ل�ســركات يف �لقطــاع �خلا�ــص لأق�ســام �إد�رة 
مــو�رد ب�ســرية لت�ســتبدل �أق�ســام �ســوؤون �لعاملــني 

�ل�سابقة مب�سميات خمتلفة. فاإد�رة �ملو�رد �لب�سرية 
ــت  ــي �أوكل ــة �لت ــام �لتقليدي ــك �مله ــوم بتل ــد تق مل تع
�إليهــا �ســابًقا مــن تفقــد دو�م �لعاملــني ومالحقــة 
رو�تبهم و�إجاز�تهم؛ بل تو�سعت لت�سبح تلك �ملهام 
�لتقليديــة ل ت�ســكل �أكــر مــن 8% مــن عملهــا �حلايل 
و�لــذي يت�سمــن تطويــر �ملــو�رد �لب�ســرية وتدريبهــا 
�ملو�هــب  و�إد�رة  �أد�ئهــم  وتقييــم  �ملتو��ســل 
�ل�ســتقطاب  و�آليــات  �ملهنــي  �مل�ســار  وتخطيــط 
ومقابــالت �لعمــل و�لتوظيــف بنــاء علــى �لكفــاء�ت 
وغريهــا من �لوظائف �لأ�سا�ســية للمو�رد �لب�ســرية. 
وتطــرق بال�ســرح لأهــم تلــك �لوظائــف مركــًز� علــى 
ــتثمار  ــر �لب�ســري هــو �ل�س ــتثمار يف �لعن�س �أن �ل�س
ت�ســعى  منظمــة  لأي  �مل�سافــة  و�لقيمــة  �ل�سحيــح 

للتميــز و�ملناف�ســة و�ل�ســتد�مة.
بدورهــا �ل�ســيدة نهــى �ســويحنة �أو�سحــت لل�ســادة 
�حل�ســور جتربــة عمليــة يف جمموعــة �ســكر ــــــ �لتــي 
تت�سمــن خم�ــص �ســركات ــــــ حيــث تديــر حالًيــا �إد�رة 
�ملــو�رد �لب�ســرية فيهــا. وذكــرت �أن �إميــان �أ�سحــاب 
�لعمل باأهمية �ملو�رد �لب�ســرية هو مفتاح �لنجاح يف 
تطبيــق ممار�ســاتها بالطريقــة �ل�سحيحــة وبالتايل 
�حل�ســول علــى �لنتائــج �ملرجوة من تطبيقها. فتلك 

�لوظائف لي�ست رفاهية وهي �أ�سا�سية يف حتقيق �أي 
منظمة لأهد�فها و�إل ملا كانت �ملنظمات و�ل�سركات 
�لعاملية ��ستثمرت يف �لعن�سر �لب�سري من �لأ�سا�ص. 
كمــا بــني د. حممــد �لنحا�ــص ــــــ مديــر �إد�رة �ملــو�رد 
�لب�ســرية يف جمموعة �خلياط ــــ �أهمية �إن�ســاء ق�سم 
للمــو�رد �لب�ســرية يف �ل�ســركات مــن خــالل جتربتــه 
�لعمليــة يف جمموعــة �خليــاط وكيــف بــد�أ خطــو�ت 
�لتاأ�سي�ــص مــن �لبد�يــات وكيــف �أثبــت �أهميــة ما قام 
بــه مــن خــالل �نعكا�ــص ذلــك علــى �أد�ء �لعاملــني 
وربحية �ل�سركة �لتي �زد�دت ب�سكل ملحوظ �إ�سافة 
ــعر بهــا �لعامــل  ــي �س ــة �لت ــة �لعمــل �لإيجابي �إىل بيئ
ــولء للعاملــني يف  يف �ل�ســركة و�أ�سبحــت درجــات �ل
�ل�ســركة تــزد�د بازديــاد ممار�ســات �إد�رة �ملــو�رد 

�ل�ســركة.  يف  �ل�سحيحــة  �لب�ســرية 
ويف نهايــة �جلل�ســة مت �ل�ســتماع �إىل �أ�ســئلة �ل�ســادة 
�حل�ســور و�لإجابــة عليهــا مــن قبــل �ملحا�سريــن 

�لثــالث. 
�جلمعيــة  �إد�رة  جمل�ــص  �أع�ســاء  توجــه  وختاًمــا 
بال�ســكر لرئي�ــص �لغرفــة وجمل�ــص �إد�رتهــا لدعوتهــم 
ــا بال�ســكر �خلا�ــص لل�ســادة �حل�ســور  �لكرميــة و�أي�سً

لتفاعلهــم �لــذي �أغنــى �لنــدوة.
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IHRM تنظم مؤتمر التوجيه المهني األول الخاص بكلية إدارة األعمال 
والهندسة المعلوماتية في الجامعة السورية الخاصة بتاريخ 13 أيار 2017

مــع  بالتعــاون  �خلا�ســة  �ل�ســورية  �جلامعــة  نظمــت 
جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية موؤمتــر �لتوجيــه �ملهنــي 
كليــة  �لأعمــال وطلبــة  �إد�رة  كليــة  بطلبــة   �خلا�ــص 
هند�ســة �ملعلوماتيــة و�لت�ســالت, وذلــك يــوم �ل�ســبت 
13/5/2017 يف م�ســرح معهــد �ل�ســهيد با�ســل �لأ�ســد 
�ألقاهــا  ترحيبيــة  بكلمــة  �ملوؤمتــر  بــد�أ  )�لالييــك(, 
�لأ�ســتاذ �لدكتــور نذيــر �إبر�هيــم رئي�ــص �جلامعــة, 
بعدهــا �ألقــى �لدكتــور منــري عبا�ــص ــــــ رئي�ــص جمعيــة 
ـــ كلمة رحب من خاللها بجميع  �إد�رة �ملو�رد �لب�سريةـ 
�مل�ســاركني باملوؤمتــر, و�ألقــى كّل مــن عميــد كليــة �إد�رة 
�لأعمــال وعميــد كلية هند�ســة �ملعلوماتية و�لت�سالت 
كلمة لطلبة �لكليات �سرحو�  من خاللها روؤية �لكليات 

فيمــا يتعلــق بربــط �لطلبــة ب�ســوق �لعمــل وجتهيزهــم 
للح�ســول علــى فر�ــص عمــل متميــزة, ومــن ثــم بــد�أت 
�جلل�سة �حلو�رية يف �ملوؤمتر بح�سور �لأ�ستاذ �لدكتور 
نذيــر �إبر�هيــم ــــ رئي�ــص �جلامعة ــــ و�لأ�ســتاذ �لدكتور 
ـــ رئي�ــص �جلامعة �لفرت��سية �ل�ســورية  خليل �لعجميـ 
ــــ و�لدكتور منري عبا�ــص ــــ رئي�ــص جمعية �إد�رة �ملو�رد 
�لب�ســرية ــــ و�لأ�ســتاذة �ســمر حلبي ــــ مديرة �لتوظيف 
و�ســوؤون �لعاملني يف �ســركة �ســرييتل ــــ و�لأ�ســتاذة نهى 
�ســويحنة ــــــ مديــرة �لتخطيــط �ل�ســرت�تيجي ومديــرة 
ــــــ  �ل�سناعيــة  �ســكر  �لب�ســرية يف جمموعــة  �ملــو�رد 
ـــــ مديــر �لفــرع �لرئي�ســي  و�لأ�ســتاذ حممــد �أبــو �لنعــاجـ 
يف بنــك �لربكــة ــــــ , حيــث تطرقــت �جلل�ســة �حلو�ريــة 

هند�ســة  خلريجــي  �ملتاحــة  �لعمــل  فر�ــص  �إىل 
و�ملهــار�ت  و�ملوؤهــالت  �لأعمــال  و�إد�رة  �ملعلوماتيــة 
�ىل  بالإ�سافــة  �خلريجــني,  يف  تو�فرهــا  �ملطلــوب 
حتليــل �لفجــوة �ملوجــودة بــني �لدر��ســة �لأكادمييــة 
ومتطلبــات �ســوق �لعمــل وطريقــة ردمهــا ومعاجلتهــا, 
كمــا تطرقــت �جلل�ســة �إىل �ســرورة �أن ي�ســتفيد �لطلبة 
مــن فر�ــص �لتدريــب �لتــي توؤمنهــا �جلامعــة بالتعــاون 
مــع �ســركات وموؤ�س�ســات قطــاع �لأعمــال؛ لأنهــا �ســوف 
تتحــول �إىل فر�ــص عمــل يف حــال �أثبــت �لطالب جد�رة 
وكفــاءة خــالل مرحلــة �لتدريــب, بعــد ذلــك مت توزيــع 
�ســهاد�ت �ســكر وتقديــر جلميــع �لأ�ســاتذة �ملحا�سرين 

ومت �لتقــاط بع�ــص �ل�ســور �جلماعيــة.
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ورشة عمل لـ IHRM في معهد العلوم المالية والمصرفية 
بعنوان "مهارات الدخول إلى سوق العمل" بتاريخ 3 نيسان 2017

جمعّية إدارة الموارد البشرّية تشارك في معرض الّتوظيف وفرص العمل 
الثاني JOBex من 19 نيسان وحتى 1 أيار 2017 في مدينة تشرين الرياضية

ــرية يف معر�ــص  ــو�رد �لب�س ــة �إد�رة �مل ــاركت جمعي �س
JOBex مــن 19  �لتوظيــف وفر�ــص �لعمــل �لثــاين 
ــة  ــرين �لريا�سي ــة ت�س ــار يف مدين ــى 1 �أي ــان وحت ني�س
بالتعــاون مــع م�ســار�ت للمعار�ــص و�ملوؤمتــر�ت. وقــد 
بــني  يربــط  �ملتميــز كطــرف  �لــدور  �أدت �جلمعيــة 
و�ســرح  �ملوظفــة.  و�ل�ســركات  عمــل  عــن  �لباحثــني 
�لدكتور منري عبا�ص – رئي�ص �جلمعية – دور �جلمعية 
يف �ملعر�ص قائاًل: "قامت  �جلمعية با�ســتالم �ل�ســري 

�لذ�تيــة مــن �لباحثــني عــن عمــل وحولتهــا �إىل ن�ســخ 
�لكرتونيــة وجمعتهــا حتــت ر�بــط �لكــرتوين زودت بــه 
�ل�ســركات �لأع�ســاء يف �جلمعيــة لالطــالع علــى تلــك 
�ل�ســري �لذ�تيــة, وهــو �لــدور �لــذي تقــوم بــه �جلمعيــة 
يف م�ســاعدة �ل�ســباب �ل�ســوريني �لباحثــني عــن عمــل 
يف �لو�ســول �إىل �لفر�ــص �لوظيفيــة �ملنا�ســبة لهــم. 
و�ملتطوعــون يف  �لإد�رة  �أع�ســاء جمل�ــص  قــام  كمــا 
لز�ئــري  و�ل�ست�ســار�ت  �لن�ســح  بتقــدمي  �جلمعيــة 

جنــاح �جلمعيــة يف �ملعر�ــص حــول �ل�ســري �لذ�تيــة 
ومقابلــة �لعمل و�مل�ســار �ملهنــي وغريها من �لن�سائح 
�لإر�ســادية �لتــي يحتاجهــا �لباحــث عــن عمــل. ُيذكــر 
�أن عــدد �ل�ســركات �لتــي �ســاركت باملعر�ــص ز�د عــن 
خم�ــص و�أربعــني �ســركة ومنظمــة, وعدد فر�ــص �لعمل 
�لتــي مت عر�سهــا يف �ملعر�ــص ز�دت عــن 945 فر�ســة 
عمــل. وقــد لقــى �ملعر�ــص جناحــًا ملحوظــًا, ووعــدت 

�جلمعيــة بامل�ســاركة فيــه يف �لأعــو�م �لقادمــة. 
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نظمــت جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية بالتعــاون مــع 
كليــة �إد�رة �لأعمــال يف �جلامعــة �ل�ســورية �خلا�ســة 
و�ملعهــد �لتقــاين للعلــوم �ملالية و�مل�سرفية ور�ســة عمل 
لطلبــة �ملعهــد بعنــو�ن "مهــار�ت �لدخــول �إىل �ســوق 
يــوم  وذلــك   " Skills of Labor Market �لعمــل 
ــوم  ــاين للعل ــد �لتق ــر �ملعه ــني 3/4/2017 يف مق �لثن

�ملالية و�مل�سرفية, قدم �لور�ســة �لدكتور منري عبا�ــص 
ــــــ رئي�ــص جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية ورئي�ــص ق�ســم 
�إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية يف �جلامعــة �ل�ســورية �خلا�ســة 
ــــــ , حيــث �فتتــح �لور�ســة مدير �ملعهــد بكلمة رحب من 
خاللها بجميع �حل�سور, بعد ذلك قّدم �لدكتور منري 
عبا�ــص حما�سرة لطلبة �ملعهد حول �ملهار�ت �ملطلوبة 

لدخــول �ســوق �لعمــل و�ســرح لهــم كيفيــة كتابــة �ل�ســرية 
�لذ�تية باللغتني �لإنكليزية و�لعربية. وت�سكر يف نهاية 
�لور�سة �إد�رة �ملعهد جلهودها �حلثيثة بتطوير طالب 
�ملعهــد و�لت�ســبيك مــع جمعيــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية 
متاأمــاًل تو��سل ور�ســات �لعمــل و�ملحا�سر�ت �لتي تهم 

طــالب �ملعهــد يف �لدخــول �إىل �ســوق �لعمــل.

ــرية بالتعــاون مــع  ــة �إد�رة �ملــو�رد �لب�س نظمــت جمعي
�جلامعة �ل�سورية �خلا�سة, معر�ص فر�ص �لعمل �لأول 
د�خــل �جلامعــات وذلــك يــوم �ل�ســبت 13/5/2017, 
يف معهــد �ل�ســهيد با�ســل �لأ�ســد )مدر�ســة �لالييــك( 
مب�ســاركة جمموعــة مــن كــربى �ل�ســركات �ل�ســورية 
)�ســرييتل, MTN, بنــك �ســورية �لــدويل �لإ�ســالمي, 
�لبنــك �لعربــي, جمموعــة �ســكر �ل�سناعية, جمموعة 

�ســما �ل�ســام, مــزود خدمــة �لنرتنــت يف �جلمعيــة 
�لعلميــة �ل�ســورية للمعلوماتيــة, بنــك �لربكــة, �ســركة 
فريتيــكا,  �ســركة  �ل�ســروجي,  جمموعــة  ماجيــال, 
�إذ�عــة نينــار( حيــث عر�ســت �ل�ســركات �مل�ســاركة يف 
ــى  ــًا عل ــاغرة لديهــا حالي �ملعر�ــص فر�ــص �لعمــل �ل�س
طلبــة �جلامعــة �لذيــن تو��سلــو� ب�ســكل مبا�ســر مــع 
م�ســوؤويل �لتوظيــف يف هــذه �ل�ســركات لالطــالع علــى 

ــو� بتقــدمي  ــف وقام ــذه �لوظائ ــة له �ملوؤهــالت �ملطلوب
طلبــات للتدريــب و�لتوظيف يف هذه �ل�ســركات, �إد�رة 
�جلامعــة ت�ســكر كل �ل�ســركات �مل�ســاركة يف �ملعر�ــص, 
ويف نهايــة �ملعر�ــص ت�ســكرت �إد�رة �جلامعــة �ل�ســورية 
�خلا�سة جمعية �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية وكل �ل�سركات 
توزيــع  ومت  �ملعر�ــص,  يف  �مل�ســاركة  فيهــا  �لأع�ســاء 

�ســهاد�ت �ســكر لــكل �جلهــات �مل�ســاركة. 

جمعية الموارد البشرية تنظم أول معرض لفرص العمل 
داخل الجامعات في 13 أيار 2017 

�ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  قامــت 
�لب�ســرية ممثلة بنائب رئي�ــص جمل�ص 
�إد�رتها ومدير م�ســروع م�ســح �لأجور 
و�لتعوي�سات, �ل�ســيد �أ�ســامة لزيني, 
بت�ســليم نتائــج م�ســروع م�ســح �لأجــور 
للجهــات   2017 للعــام  و�لرو�تــب 
يــوم  وذلــك  بامل�ســروع  �مل�ســاركة 
-08-30 تاريــخ  �ملو�فــق  �لأربعــاء 

.2017
يف  �ســارك  �أنــه  بالذكــر  و�جلديــر 
�مل�سروع 17 جهة تتوزع على قطاعات 

و�لتاأمــني,  �مل�ســارف  �لت�ســالت, 
�ل�سناعــات  �لدو�ئيــة,  �ل�سناعــات 

�لبال�ســتيكية, �ل�سناعــات �لغذ�ئية, 
�سناعــة  �لكهربائيــة,  �ل�سناعــات 

�لألب�ســة, �ســركات �لتوزيــع و�لتجــارة 
�لعــايل  �لتعليــم  و�ل�ســتري�د, 
وقطــاع  �خلا�ســة(,  )�جلامعــات 

و�لربجمــة. �ملعلوماتيــة 
ــاين  ــروع �لث ــالق �مل�س ــيتم �إط ــا �س كم
للعــام  و�لتعوي�ســات  �لأجــور  مل�ســح 
2018 وذلك يف �سهر متوز من خالل 
دعــوة �جلهــات �ملختلفــة للم�ســاركة 
ــات  ــع �ملعلوم ــم جم ــن ث ــح وم يف �مل�س
وحتليلهــا و�إ�ســد�ر �لتقريــر �لنهائــي 
لالأجــور و�لتعوي�ســات للعــام 2018.

IHRM تشارك نتائج مشروع مسح األجور والتعويضات األول في سورية مع المشاركين في المشروع: 
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IHRM تنّظم زيارة علمية اطالعية إلى شركة كتاكيت للصناعات الغذائية 
لطالب كلية إدارة األعمال في الجامعة السورية الخاصة في 4 نيسان 2017

بالتعــاون  �لب�ســرية  �ملــو�رد  �إد�رة  جمعيــة  نظمــت 
�ل�ســورية  �جلامعــة  يف  �لأعمــال  �إد�رة  كليــة  مــع 
�خلا�ســة زيــارة علميــة �طالعية �إىل �ســركة كتاكيت 
منــري  �لدكتــور  باإ�ســر�ف  �لغذ�ئيــة  لل�سناعــات 
عبا�ــص وعــدد مــن متطوعــي �جلمعيــة يــوم �لثالثــاء 
�لزيــارة جولــة علــى  4/4/2017, ت�سمنــت هــذه 
جميــع خطــوط �لإنتــاج يف �ملعمل للتعرف على �آليات 
�لعمــل �ملتبعــة و�أنــو�ع خطــوط �لإنتــاج �خلا�ســة بــكل 
منتج, بالإ�سافة لذلك ��ســتمع �لطلبة �إىل جمموعة 

مــن �ل�ســروحات �لتــي قدمهــا مديــر �لعمليــات يف 
�ل�ســركة و�لتــي تتعلــق بالطــرق و�لآليــات �ملعتمــدة 
يف جميــع مر�حــل �لعمــل بد�يــة مــن ��ســتري�د �ملــو�د 
�لأوليــة و�نتهــاًء بتخزيــن �ملنتجــات وتوزيعهــا, كمــا 
�لإجــر�ء�ت  �ل�ســركة  يف  �لإنتــاج  م�ســوؤول  �أو�ســح 
�ملتبعة يف �ملعمل و�خلا�سة ب�سمان جودة �ملنتجات, 
و�ل�سو�بط �لتي يلتزم بها جميع �لعاملني يف �ملعمل 
و�ملتعلقــة بعمليــات �لتعقيــم و�لنظافــة, كمــا ��ســتمع 
�لطلبــة �إىل م�ســوؤول �لت�ســويق يف �ل�ســركة و�لــذي 

�ســرح �آليــات �لت�ســويق و�خلطــط �لت�ســويقية �لتــي 
تتبعهــا �ل�ســركة يف كل عــام, يف نهايــة �جلولــة قامت 
�إد�رة �ل�ســركة بتوزيــع جمموعــة مــن �لهد�يــا مــن 
منتجــات �ل�ســركة علــى جميــع �لطلبــة �مل�ســاركني يف 
هذه �لزيارة. بدوره توجه د. عبا�ــص بجزيل �ل�ســكر 
�إىل �سركة كتاكيت لل�سناعات �لغذ�ئية لتعاونها مع 
�لطلبــة لإجنــاح هذه �لزيارة �لعلمية وت�ســكر كل من 
�ســاهم يف تنظيم هذه �لزيارة يف �جلامعة �ل�ســورية 

�خلا�ســة ورجــا لطلبتهــا دو�م �لتوفيــق و�لنجــاح.

ن�ساطات اجلمعية 2017
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 IHRM" �لب�ســرّية  �ملــو�رد  �إد�رة  "جمعّيــة  �حتفلــت 
بعيدهــا �ل�ّســنوّي �لعا�ســر يف 9 �أّيــار 2017 يف فنــدق 
�ســري�تون دم�ســق – قاعــة �أمّيــة, وذلــك بح�سور عدٍد 
ِمــن �ل�ّســادة �لــوزر�ء ومعاونيهــم, ومديــري �ســركات 
, وروؤ�ســاء  ومنّظمــات يف �لقّطاعــني �لعــاّم و�خلا�ــصّ
وروؤ�ســاء  و�أ�ســاتذة,  كّلّيــات,  وعمــد�ء  جامعــات, 
جمعّيــات �أهلّيــة, وعــدٍد كبــرٍي ِمــن �أع�ســاء �جلمعيــة 
ِمــن كاّفــة �لفئــات و�ملتطّوعني يف �جلمعّيــة و�لّطاّلب 
و�ملهتّمني. وبد�أ �حلفل بالّتعريف عن تاريخ تاأ�سي�ــص 
�لقــر�ر  مبوجــب   /2007/1/14/ يف  �جلمعّيــة 
ــادر عــن وز�رة �ل�ّســوؤون �لجتماعّية  رقــم /78/ �ل�سّ
و�لعمــل يف �ســورية, وهــي جمعّيــة �أهلّيــة غــري ربحّيــة 
حيحة لإد�رة �ملو�رد  ت�سعى �إىل ن�سر �ملمار�سات �ل�سّ
ة  �لب�ســرّية يف �ل�ّســركات و�ملنّظمات �ل�ّســورّية �خلا�سّ

منهــا و�لعاّمــة و�لأهلّية. 
رئي�ــص  ــــ  عّبا�ــص"  "منــري  �لّدكتــور  عر�ــص  وقــد 
جمل�ــص �إد�رة �جلمعّيــة ــــ �أهــم �لإجنــاز�ت خــالل 
  /2017/ عــام  مــن  �لأّول  و�لّربــع   /2016/ عــام 
قائــاًل: "تفتخــر �جلمعّيــة �ليــوم ل�ســتمر�رها بتقدمي 

خدماتهــا وحتقيــق ر�ســالتها طيلــة فــرتة �لأزمــة �ّلتــي 
متــّر بهــا �ســوريا وب�ســكل يفــوق كّل �لأعــو�م �ملا�سيــة؛ 
مة  حيــث ز�د عدد ور�ســات �لعمــل و�ملحا�سر�ت �ملقدَّ
عــن /110/, وبلــغ عــدد �مل�ســتفيدين مــا يزيــد عــن 
/4050/, وبلــغ عــدد �ملعار�ــص �لتــي �ســاركت فيهــا 
/5/ خم�ســة معار�ــص فر�ــص عمــل وتوجيــه مهنــي, 
�ثنــان منهــا كانــا برعايــة ذهبّيــة و��ســرت�تيجّية مــن 
ق من خاللها �لّلقاء بني طالبي �لعمل  �جلمعّية, حتقَّ
ـــ مــع �ل�ّســركات �ّلتــي لديهــا  ــــ علــى �ختــالف فئاتهــمـ 
�ســو�غر. كمــا قامــت �جلمعّيــة خــالل تلــك �ملعار�ــص 
بالحتفــاظ بال�ّســري �لّذ�تّيــة للباحثــني عــن عمــل, 
وو�ســع �لّن�ســخ �للكرتونّيــة منهــا على ر�بــط, وتزويد 
ــاء يف  ــة يف �لّتوظيــف ــــ و�لأع�س ــركات ــــ �لّر�غب �ل�ّس

�جلمعّيــة بذلــك �لر�بــط. 
ــرة تفاهــم مــع  ــع مذّك كمــا �أعلنــت IHRM عــن توقي
لعــام  ��ســرت�تيجيٍّ  ك�ســريك  �ســورية   MTN �ســركة 
2017 وذلــك يف �إطــار تعزيز �لعمــل و�لّتعاون بينهما 
و�لبّنــاءة خــالل  �لّناجحــة  �لعالقــة  مــن  �نطالقــًا 
�لأعــو�م �ملا�سيــة. وجاء توقيع �لّتفاق خالل �جتماٍع 

ــص �إد�رة  ــور منــري عّبا�ــص ــــ رئي�ــص جمل� ــمَّ �لّدكت �س
�جلمعّيــة ــــ وعــددً� من �أع�ســاء �ملجل�ــص و�ملتطّوعني, 
و�ل�ّسّيد �أحمد رم�سان ــ مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرّية 
ـ, وعددً�  و�ل�ّسوؤون �لّتنظيمّية يف �سركة MTN �سورياـ 
من �أفر�د فريق �لعمل يف �ل�ّسركة, وذلك يف يوم 26 
�ســباط 2017, يف مقــّر �ســركة MTN �ســوريا مبدينــة 
 MTN ــرة علــى �أْن تقوم �ســركة دم�ســق. ون�ســت �ملُذكَّ
ــــ بتقــدمي  ــــ بو�سفهــا �ســريكًا ��ســرت�تيجّيًا  �ســوريا 
�لّدعــم جلمعّيــة �ملو�رد �لب�ســرّية, كما تقوم �جلمعية 
مب�ساركة خربتها يف جمال �ملو�رد �لب�سرّية, وتقدمي 
�ل�ست�ســار�ت و�ملعلومــات و�لّتو�سيــات �لاّلزمــة, هذ� 
ــوم  ــي تق ــاطات �ّلت ــاركة يف �لّن�س ــة �إىل �مل�س بالإ�ساف
بها �جلمعّية يف �جلامعات و�ملعاهد �ل�ّســورّية, و�أهّم 
مبو��سيــع  �ســة  �ملتخ�سّ �لّنــدو�ت  �أو  �ملوؤمتــر�ت 
�لّتطويــر يف �ملــو�رد �لب�ســرّية, وهــي ت�ســّب يف �ســعي 
للمجتمــع  �لّدعــم  لتقــدمي  �ســوريا   MTN �ســركة 
ــات و�ســر�كات ُتتيــح تطويــر  �لأهلــّي, وتوفــري من�سّ

�لأعمــال مبــا يخــدم �ملجتمــع �ل�ّســورّي.
خــالل �حلفــل متَّ عر�ــص �آخــر تطــّور�ت �مل�ســروَعني 

ــام 2016  ــف ع ــا IHRM يف منت�س ــن �أطلقتهم �لّلَذي
ولأّول مّرة يف �ســورية "م�ســروع معايري �إد�رة  �ملو�رد 
و�لأجــور  �لّرو�تــب  "در��ســة  وم�ســروع  �لب�ســرّية" 
و�لّتعوي�ســات يف �ســورية", وحتّدثــت مديــرة م�ســروع 
مهنــة  تنظيــم  يف  �مل�ســروع  �أهّمّيــة  عــن  �ملعايــري 
�لّدولّيــة,  �ملعايــري  ح�ســب  �لب�ســرّية  �ملــو�رد  �إد�رة 
�ســعيًا  �ل�ّســورّية  �لأعمــال  بيئــة  مــع  يتنا�ســب  ومبــا 
�إد�رة  مهنــة  نقابــة  �إىل  �لّتحــّول  مــن �جلمعّيــة يف 
�ملــو�رد �لب�ســرّية لتكــون �لأُوىل علــى م�ســتوى �لإقليــم 
و�لعــامَل يف هــذ� �لإجنــاز, كمــا حتــّدث مدير م�ســروع 
�لّرو�تــب و�لأجــور عــن �أهّمّيــة �مل�ســروع يف حتليــل 
�لّرو�تــب و�لّتعوي�ســات يف �ســوق �لعمــل �ل�ّســورّية لــكّل 
�لوظائف ويف خمتلف �لقّطاعات؛ حيُث �سارك عدٌد 
ــف  ــربى يف خمتل ــورّية �لك ــركات �ل�ّس ــن �ل�س ــرٌي م كب
ــة  ناعــات و�لقّطاعــات, وبدورهــا تقــوم �جلمعّي �ل�سّ
بتحليــل �لبيانــات لت�ســل �إىل معرفــة فئــات �لّرو�تــب 
ــورّي  و�لّتعوي�ســات لــكّل وظيفــة يف �ســوق �لعمــل �ل�ّس
�سعيًا منها لتنظيم �آلية و�سع �لّرو�تب ح�سب معايري 

مقبولــة مــن ِقَبــل �جلميــع. 

ــات  ــة عــن عــدٍد كبــري مــن �لّتفاقّي و�أعلنــت �جلمعّي
ومذّكر�ت �لّتفاهم و�ل�ّسر�كات �ّلتي قامت بها, ومن 
�أهّمهــا: توقيــع مذّكــرة تفاهم مع "�جلامعة �ل�ّســورّية 
ة  ـــ �ّلتــي تعــّد مــن �أكــرب �جلامعــات �خلا�سّ ــة"ـ  �خلا�سّ
يف �ســورية, وفيها �ســّت كّلّيات خمتلفة ــ حيُث ربطت 
بينهــا وبــني �جلمعّيــة عالقــة تعــاون ��ســتمرت لعــّدة 
�أعــو�م يف جمــال ن�ســر �ملعرفــة ــــ يف م�ســرح �جلامعــة 
ــتفادة,  ــني يف �ل�س ــكّل �لّر�غب ــا ول ــت ــــ لطاّلبه �ملوؤّق
�لعاّمــة  �ل�ّســورّية  �جلامعــات  مــن خمتلــف  وذلــك 
ــة, وجــاء توقيــع مذّكــرة �لّتفاهــم لتاأطــري  و�خلا�سّ
�لعمل �لّتطّوعّي ب�ســكٍل موؤ�ّس�ســاتّي, وقامت �جلهتان 
بتنظيــم �أّول معر�ــص فر�ــص عمــل د�خــل �جلامعــات 
ــار 2017  ــت يف 13 �أّي ــة �ملوؤّق ــّر �جلامع وذلــك يف مق
ومب�ســاركة كــربى �ســركات �لأع�ســاء يف �جلمعّيــة, 

وكانــت �لّدعــوة للمعر�ــص عاّمــة.  
عيدهــا  يف  �جلمعّيــة  قّدمــت  �حلفــل  نهايــة  ويف 
�ل�ّســنوّي �لعا�ســر �ســهاد�ِت تقديــٍر و�ســكٍر وهد�يــا 
رمزّيــة للمدّربــني و�ملتطّوعــني �ّلذيــن قّدمــو� وقتهــم 
وجهدهــم لتطويــر �أبنــاء جمتمعهــم, كمــا قّدمــت 

�ســهاد�ت �ســكر للمتطّوعــني �لذيــن �آمنــو� بر�ســالة 
ــة وقّدمــو� جهدهــم تطّوعــًا وب�ســكٍل جّمــاينٍّ  �جلمعّي
ــة �أهــد�ف �جلمعّيــة, كمــا توّجهــِت �جلمعّيــة  خلدم
ــرت�تيجّيني مــن  ــركائها �ل�س ــري �إىل �س ــكر �لكب بال�ّس
و�ّلذيــن  و�لأهلّيــة,  ــة  و�خلا�سّ �لعاّمــة  �لقّطاعــات 
تقاطعــت �أهد�فهــم معهــا يف تنميــة �ملجتمــع �ملحّلــّي 

�ل�ّســورّي مبختلــف �أطيافــه. 
�ســعارها  برفــع  م�ســتمّرًة  �جلمعّيــة  وماز�لــت 
�إعمــار �لعن�ســر  "�إعــادة  �أَل وهــو:  لعــام /2016/ 
�لب�ســرّي"؛ حيــث توؤمــن �جلمعّيــة بــاأّن عملّيــة �إعــادة 
و�أّن  �لب�ســرّي,  �لعن�ســر  باإعمــار  تبــد�أ  �لإعمــار 
ــتثمار يف ر�أ�ــص �ملــال  ــح هــو �ل�س حي ــتثمار �ل�سّ �ل�س
�لب�ســرّي. وو�سعت خّطَة عمٍل طموحًة لتحقيق ذلك 
ــني,  مــن خــالل ت�ســجيع �لّتدريــب و�لعمــل �لتطّوعيَّ
�لعمــل  عــن  �لباحثــني  بــني  �لّتو��ســل  وحتقيــق 
و�ل�ّســركات و�ملنّظمــات �لّطالبــة لهــم, كمــا قامــت 
ة بها  بتفعيــل كّل مو�قــع �لّتو��سل �لجتماعــّي �خلا�سّ
لتاأمــني �لو�ســول �إىل �أكــرب عــدٍد من �مل�ســتفيدين من 

خدماتهــا.  

جمعية إدارة الموارد البشرية تحتفل بعيدها السنوي 
العاشر برعاية شركة MTN سورية في 9 أيار 2017
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م�ساهماتم�ساهمات

م�ساهمة: �ملهند�ص �لزر�عّي "عماد �سوكت حيدر"
�خليوط  لإنــتــاج  ناعّية  �ل�سّ ميــام  �سركة  مدير 

و�لّن�سيج. 

قــارئــي  بع�ص  �ــســفــاه  تعلو  �بت�سامة  �أرى  لعلي 
و�أو�ساعنا  نحن  "�أيــن  مت�سائلني:  �ملقالة,  هــذه 
وموؤ�س�ساتنا؟ و�أين �أنت؟ و�أين �جلودة و�لتح�سني 
يف  نكون  ما  �أحوج  لعلنا  ولكْن  و"�لكايزن"...؟". 
و�ل�ستفادة  و�أن�سطته,  �لتح�سني  �إىل  �لأيام  هذه 
من �لِعرَب وجتارب �ل�سعوب عرب �لأزمان وخا�سة 
و�نبعث  نه�ص  �لـــذي  �لــيــابــاين  �ل�سعب  جتــربــة 
�لعاملية  �حلــرب  رمــاد  حتت  من  �لفينيق  كطائر 
و�سناعًة خالل فرتة  و�سعبًا  بلدً�  �لثانية, وحتول 
ونــفــو�ــص مــهــزومــة و�سناعات  ــالد  وجــيــزة مــن ب
�إىل م�ساف  لــريقــى  مــدمــرة,  ومــعــامــل  بــد�ئــيــة 
هزمه  َمن  على  ليتفوق  وبل  ل  �ملتقدمة,  �لــدول 
�حلالية  ظروفنا  �إن  لــه.  و��ست�سلم  �حلــرب  يف 
ومعمله  �سناعته  �إىل  منا  كل  يبادر  �أن  ت�ستوجب 
وعماله, ويبذل جهده يف �لتطوير و�لتح�سني ورفع 
�ل�سوية و�ل�ستفادة من درو�ص �لآَخرين لل�سمود 
منها  ننطلق  عالم  نقطة  وعّدها  حمنتنا,  �أمــام 
�لعزم  مــن  و�لكثري  ــال,  و�ملـ �جلهد  مــن  وبقليل 
حتمل  متطورة  �سناعة  �إىل  و�لــوعــي  و�لإ�ــســر�ر 
ظروف  يف  و�لربحية  �لعايل  �ل�سم  ولوطننا  لنا 
�لربح  حتقيق  معها  �أ�سبح  �سعبة  وعاملية  حملية 
متدهورة  �قت�ساديات  و�سط  �لأحــالم  من  �سيئًا 

وعوملة قا�سية.
�لثانية  �لعاملية  ــرب  �حلـ مــن  �لــيــابــان  خــرجــت 
ودمــار,  خــر�ب  �إىل  و�لبلد  م�ست�سلمة,  مهزومة 
ــَق حــجــر عــلــى حــجــر يف �أغـــلـــب �ملـــدن,  ــب ومل ي
�أبنيتها  معظم  و�لــقــنــابــل  �لق�سف  �أز�ل  فقد 
ومعابدها ومعاملها, ولكّن �سعلة �لنْف�ص �لب�سرية 
و�حل�سار�ت �لقدمية مل تخُب, فمن حتت �أنقا�ص 
�حلرب و�لدمار ظهرت �إىل �لنور, وعادت �أفكار 
ومهار�ت متيزت بها �ل�سعوب �ل�سرقية و��ستقاها 
�لغرب, فكانت عونًا له يف نه�سته, ولكْن �آن �لأو�ن 

كي تعود �إىل ديارها لت�ساهم يف بناء �لأوطان.
تعتمد �لتجربة �ليابانية يف جمملها على خو��ص 
هذه  قلت  �سُ غـــريه,  عــن  �ل�سرقي  �لــفــرد  مُتــيــز 
�خلو��ص عرب �لقرون, وباتو� باأم�ّص �حلاجة �إليها 
�إعادة  �إىل  �حلاجة  وظهرت  �نتهاء �حلرب,  بعد 

�لإعمار و�إعادة بعث �حلياة يف وطن مدمر و�سعب 
مهزوم و�قت�ساد ز�ئل.

يتميز �لفرد �لياباين بحبه وتقدي�سه للعلم و�لعمل 
وتعليمه كما تعلمه, و��ستعد�ده للم�ساعدة و�لعمل 
ــرت�م �لــوقــت و�لــتــوقــيــت, ويعّد  �جلــمــاعــي, و�حــ
�عتمدت  عمل.  لأي  �لنهائي  �لهدف  هو  �لإن�سان 
�ليابان يف جتربتها على فكرة مفادها "�لتح�سني 
عبارة  وهــي    "Kaizen "�لكايزن  �أو  �مل�ستمر" 
متو�لية  �أن�سطة  عربها  متار�ص  طويلة  رحلة  عن 
�لعن�سر  �أي  �لهرم  قاعدة  من  تنطلق  وم�ستمرة 
�لهدر  وت�سب يف �جتاه خف�ص  وت�سعى  �لب�سري, 
�ملوؤ�س�سات,  يف  و�حلو�دث  و�لإ�سابات  و�لأعطال 
خو��ص  وحت�سني  و�لأدو�ت,  �لأفــر�د  �سوية  ورفع 
نتائج  تر�كم  عرب  �لرحلة  بنهاية  لن�سل  �ملنتج 
�إ�سافة  �لربحية,  �إىل حتقيق  و�لتطوير  �لتح�سني 
عمل  بيئة  على  �حل�سول  مثل  �أخــرى  نتائج  �إىل 
وخالية  للفرد  ومريحة  ون�سطة  ونظيفة  جيدة 
تو�فق  جيدة  ومنتجات  و�لأعطال,  �حلو�دث  من 

حاجة �مل�ستهلك وت�سعده.
بالبيت  ــي  ُدعـ مبخطط  �لأنــ�ــســطــة  هـــذه  تتمثل 
�لأ�سقف  ذ�ت  �ليابانية  بالبيوت  ل�سبهه  �لياباين 
�لأن�سطة  �ملخطط  وُيظهر  و�ملنحنيات,  �ملائلة 
�ملتعددة و�ملتكررة يف دور�ت و�لتي متار�ص خالل 
رحلة �لكايزن �أو �لتح�سني �مل�ستمر ــ كما دعوناها 

ــ:
للتح�سني  �لنــطــالق  نقطة  هي   :5S �أن�سطة   .1
و�ن�سباط(  نظافة  تنظيف,  ترتيب,  )تنظيم, 
وهي �أ�سا�ص "�سناعة �لأ�سياء", ومنها ننطلق �إىل:

2. �لإظهار و�لتو�سيح: و�سيلة لإظهار �مل�سكالت؛ 
�أي �لفجوة بني �لو�سع �حلايل و�لهدف, و�حللول.

نظام  عربها  ويتحقق  )�للوحة(:  �لكانبان   .3
 Just In �لزبون  طلب  ح�سب  وكّمًا  عــّدً�  �لإنتاج 

.Time JIT
4. �أن�سطة �لتح�سني بامل�ساركة �جلماعية:
.QC Quality Control مر�قبة �جلودة •
• ن�ساط �لقرت�حات �لفردية و�جلماعية. 

خّطط   Deming Cycles �أو   PDCA دور�ت   .5
 Plan - Do - Check  نّفذ – �فح�ص – �سّحح –

Act  -وتكر�رها ب�سكل م�ستمر.
 On Job �لعمل  ميد�ن  يف  �لب�سرية  �لتنمية   .6
�لعمال  عقول  لتنمية  وت�سعى   Training OJT

�لتح�سني  �أن�سطة  طريق  عن  ووعيهم  و�ملوظفني 
�ملختلفة �مل�ستمرة, و�لتعلم عن طريقها, وبالتايل 
�سرعة  وزيـــادة  للعمال,  و�لفعالية  �لــقــدرة  رفــع 
قوية  ل�سركة  ن�سل  وبالتايل  �لتح�سني,  �أن�سطة 

ور�بحة.
هذه �لأن�سطة لي�ست �أهد�فًا بحد ذ�تها و�إمنا هي 

طرٌق للو�سول �إىل �لأهد�ف.
تتنوع حمتويات �أن�سطة �لتح�سني و�لتطوير لت�سمل 
�لكفاءة  مثل  ــاج,  ــت و�لإن �لإد�رة  عمليات  كامل 
و�لإنــتــاج  �لإنــتــاج,  �أدو�ت  وتطوير  و�لفعالية, 
م�سكالت  �سبط  ت�سهل  وفيه   JIT �لطلب  ح�سب 
يف  �لإنــتــاج  �إيــقــاف  ا  �أي�سً فيه  وميكن  ــودة,  �جلـ
حال �ل�سرورة, �إىل ت�سنيع �أدو�ت و�آلت جديدة 
وهو   Poka - yoke �إىل  �لــو�ــســول  �إىل  ذكــيــة, 
�لتطوير �لأرقى عرب منع �مل�سكالت قبل حدوثها, 
و�لهدف هو �لقرت�ب من �ل�سفر �أو كما يقولون 

Zero Waste يف �لأمور �لتالية:
�ملنتجات  �لت�سنيع,  �إعـــادة  �لنفايات,  �لــهــدر, 
زمن  �ملرفو�سة,  �ملنتجات  �ملعيبة,  �أو  �لتالفة 
�لأعمال  و�لتحويل,  �لتحريك  �ملخزون,  �لَعَطلة, 
بالو�سول  �نتهاًء  �لتغيب,  �لأخــطــاء,  �لــورقــيــة, 
يعادل  وحــو�دث  �إ�سابات  مبعدل  عمل  موقع  �إىل 

�ل�سفر.
1. بناء �ملوؤ�س�سات:

و�أهــد�ف,  و�أ�س�ص  قو�عد  وفــق  �ملوؤ�س�سات  ُتبنى 
ت�سور  �أو  وروؤيـــة  ميثاق  تاأ�سي�سها  عند  وُيــحــدد 
وقو�عد  ــالإد�رة  ــ ل مــبــادئ  لها  وتتحدد  و�ــســعــار, 

لالأن�سطة.
و�أدو�رهــا  �أهد�فها  عن  ويعرّب  �ملوؤ�س�سة:  ميثاق   •
�ملهمة يف �ملجتمع و�ملبادئ و�لقيم �لتي تعمل بها.
�ل�سركة  �ساحب  ــْكــر  ِف وهــو  �لإد�رة:  ميثاق   •

وت�سوره عن �إد�رة �ل�سركة.
يف  �ملوؤ�س�سة  �جتاه  موجز  وهو   :Vision �لروؤية   •

�أعمالها و�لأهد�ف �لتي ت�سعى �إليها.
�ملوؤ�س�سة  مل�ستقبل  روؤيــة  وهو   :Slogan �ل�سعار   •

و�لذي يقدم للمجتمع.
�ملوظفني  �سلوك  قو�عد  وهي  �لأن�سطة:  قو�عد   •

و�لإر�ساد�ت �ملوجهة لهم.
بها  تعمل  �لتي  �ملــبــادئ  وهــي  �لإد�رة:  مبادئ   •

�ملوؤ�س�سة لتحقيق ميثاق �ملوؤ�س�سة.
هذه  وتعريف  ــتــز�م  �لل يف  �ملوؤ�س�سات  تتفاوت 

�لبلد,  ح�سب  وحتديدها  �ملوؤ�س�ساتية  �لأ�س�ص 
ــثــقــافــة �لــ�ــســائــدة, �لــنــظــامــني �لجــتــمــاعــي  �ل

و�لقت�سادي, �لأفكار و�لأعر�ف.
2. طر�ئق �لإد�رة: ومنها:

 :Object Management 1.2 �لإد�رة بالأهد�ف
و�سع  عــرب  و�لــتــطــويــر  �لإد�رة  مــبــادئ  تخطط 
�إىل  للو�سول  كمر�حل  �ملــدى  متو�سطة  �أهـــد�ف 
�لأهــد�ف  هــذه  ُتعّد  �لأ�سا�سي.  �ملوؤ�س�سة  هــدف 
�لو�سيطة نقاط عالم يف م�سرية �ملوؤ�س�سة, وحتدد 
فرد  لكل  �لوظيفية  �مل�ستويات  ح�سب  �لأهــد�ف 
�أهد�فه مبا يتو�فق  �ملوؤ�س�سة, فكل فرد يحدد  يف 
لهذه  �لو�سول  وطرق  �لعليا  �ملوؤ�س�سة  �أهد�ف  مع 
ــددة, وتتم  ــاز حمـ ــق مــو�عــيــد �إجنـ �لأهــــد�ف وف
وتقييم  وتقييمها  �لأهــد�ف  هذه  تنفيذ  مر�قبة 

�لو�سع �حلايل.
1.1.2 �لغر�ص من �لإد�رة بالأهد�ف:

دون  متامًا  �إليها  و�لو�سول  �لأهـــد�ف  حتقيق   •
�نزياح.

• تطوير �ملو�رد �لب�سرية ح�سب متطلبات �أهد�ف 
�لأق�سام �ملختلفة.

• خلق تو��سل بني �مل�سرفني و�لروؤ�ساء و�ملروؤو�سني.
• �نعكا�ص حتقيق �لأهد�ف على رو�تب �ملوظفني 

خللق �لد�فع.
2.1.2 و�سع �لأهد�ف:

ولكن  م�ستوى �حلاجة,  �لأهد�ف ح�سب  تو�سع   •
�لأفــر�د  لأن  �أعــلــى؛  �أهـــد�ف  و�سع  �لأف�سل  من 
يبذلون جهودً� �أكر عند حماولتهم �لو�سول �إىل 

�أهد�ف �أعلى.
للحفظ  وقابلة  مفهومة  ــد�ف  �لأهـ كــون  يجب   •
و�لتذكر من قَبل �لعمال, كما يجب حتديد طر�ئق 

�لو�سول �إىل �لهدف ومر�حله.
للقيا�ص, وقابلة  �لأهــد�ف قابلة  �أن تكون  • يجب 

للتحديد �لرقمي.
• يجب �أن حتدد �أهد�ف لكل م�ستوى ومرحلة من 
�أد�ء �لعمل, وتو�سح مر�حل �لتنفيذ �أثناء عمليات 

�لو�سول للهدف.
�أن  يجب  �لتي  �أهــد�فــه  �ملوؤ�س�سة  يف  فــرد  لكل   •

ت�سب وتن�سجم وتتالءم مع �أهد�ف �ملوؤ�س�سة.
.Critical goals حتديد �أهد�ف مهمة �أو حّدّية •

ح�سب  وُتــعــّدل  �لأهـــد�ف  تتغري  �أن  �ملمكن  من   •
�إليها  و�سلت  �لتي  و�ملرحلة  وو�سعها  �ملوؤ�س�سة 

...�إلخ.
3.1.2 �أنو�ع �لأهد�ف:

• �أهد�ف لها تاأثري على خمرجات �لعمل و�لإنتاج, 
�لأعــمــال  ��ستبعاد  مثل  و�لإنــتــاجــيــة,  كــاجلــودة 
�إىل  ــوؤدي  ي مما  �لكفاءة,  ورفــع  �جلــدوى  عدمية 

زيادة �لعمل �لفعال.
و��ستخد�مها  �لب�سرية  �ملــو�رد  لتطوير  �أهــد�ف   •

�لأمثل:
�لأن�سطة  بتنفيذ  �ملتعلق  و�لتعليم  �لــتــدريــب   •
و�لتدريب يف مكان �لعمل OJT  وبالتايل حتقيق 

�لتنمية �لب�سرية.
• رفع م�ستوى �لرغبة يف �لعمل وتقديره و�حرت�م 

�أخالقيات �لعمل.
2.2 و�سع خطة �لعمل Action Plan:حتديد ما 
يجب تبّنيه من �أن�سطة لتحقيق �أهد�ف �ملوؤ�س�سة.

ثم  ومــن  �خلــطــة,  لتنفيذ  زمني  جــدول  و�سع   •
تنفيذ هذه �خلطة.

• حتـــديـــد نـــقـــاط تــقــيــيــم لــلــخــطــة �ملــو�ــســوعــة 
)�أ�سبوعية, �سهرية,...�إلخ(.

 Checking and و�لــتــقــيــيــم  ــة  ــر�جــع �مل  3.2
:evaluating

�ملر�جعة  ــر�ء  لإجــ �ملــوؤهــلــة  �لعنا�سر  حتــديــد   •
لفكرة  �ملتفهمة  �لعنا�سر  من  )ُتختار  و�لتقييم 
�لعمل(, وحتديد �أوقات �إجر�ئها, وغالبًا ما تكون 
بني  �ملناق�سة  �إجـــر�ء  ل  ويف�سَّ دوريـــة,  تقييمات 
�لرئي�ص و�لعنا�سر �ملخت�سة عند �إجر�ء �لتقييم.

ــد�ول بــنــتــائــج �لــتــقــيــيــم )يــومــيــة,  ــ • تــو�ــســع جـ
قَبل  من  دوري  ب�سكل  وُتر�َجع  �أ�سبوعية...�إلخ(, 

�لرئي�ص.
ومو�قعها  �لأخطاء  �ملر�جعة يجب حتديد  • عند 

ب�سكل دقيق, كما حتدد ن�سبة �ل�سماح.
• عند �لتقييم ل ُي�سمح بتو�جد نقاط تنفيذ �سلبية 
�إجــر�ء  ل�سرورة  �ل�سابق  �لتقييم  يف  كانت  كما 

�لت�سحيح.
بني  �ملناق�سة  قيد  �لإيجابية  �لنقاط  تو�سع   •

ح وُتعلن ب�سكل و��سح. �لعمال و�لرئي�ص, وتَو�سَّ
يليه  لأد�ئــهــا,  ذ�تــيــًا  تقييمًا  �لعنا�سر  جُتــري   •
�جتماع ُيناِق�ص فيه �لرئي�ص �لتقييمات �لذ�تية مع 
�أ�سحابها, يليه تقييم �لرئي�ص للعنا�سر ومناق�سة 

هذه �لتقييمات.
�لتطوير  خــطــط  و�ــســع  ــم  ث �لتحليل   4.2
 Analysis & implementing وتــنــفــيــذهــا 

:improvements
• حتديد �لنقاط غري مكتملة �لتنفيذ �أو �مل�سكالت 

كما ظهر لدينا عند �لتقييم.
خطة  وو�ــســع  و�أ�سبابها,  �لنقاط  تلك  حتليل   •

تطوير وت�سحيح تت�سمن نقاط تطوير.
�خلطة  على  و�لتطوير  �لت�سحيح  نتائج  عك�ص   •

�لتالية.
• تطبيق نقاط �لتطوير وتنفيذها.

5.2 نقاط �لتطوير:
�لتخطيط  دور�ت  وهي   :PDCA دور�ت  �إتباع   •
و�لتنفيذ و�لفح�ص و�لت�سحيح, وت�سري يف م�سار 
�لتح�سني  �أن�سطة  برت�كم  وتتطور  وترتفع  لولبي, 
و�إ�سافة �لأفكار �جلديدة مع �لزمن حتى نقرتب 

من حتقيق �لهدف.
لرفع  �ملهارة  وتنمية ذوي  �لأفــر�د  قــدر�ت  رفع   •

م�ستوى �لإنتاج وخف�ص �لتكاليف.
3. �أ�سا�سيات تبني �لتطوير و�لتح�سني:

• �لتوقف Quit: �إيقاف �لأن�سطة غري �ل�سرورية.
�إيقاف  على  نقدر  مل  �إذ�   :Decrease �لتقليل   •

�لأن�سطة غري �ل�سرورية, نلجاأ �إىل �لتقليل منها.
تقليل  على  نقدر  �إذ� مل   :Replace �ل�ستبد�ل   •
��ستبد�لها  �إىل  نلجاأ  �ل�سرورية,  غري  �لأن�سطة 

باأُخرى.
4. �أ�سكال �لتغيري �أثناء تبني �لتطوير و�لتح�سني:

 :Radical Improvement �جلــذري  �لتغيري   •
�لهدر  ُيلغى  وبالتايل  بكاملها,  �لعملية  فيه  ُتلغى 

�ملتعلق بها.
 :Motion Improvement �حلــركــي  �لتغيري   •

وُيلغى فيه �لهدر �ملتعلق بالعملية.
5. �أهد�ف �لتغيري:

�أو  • بالن�سبة للكفاءة: خف�ص ن�سب �ملو�د �لتالفة 
�سكاوى  وتقليل  و�لهدر,  �ملنخف�سة  �جلودة  ذ�ت 

�لزبائن.
�لغيار  قطع  �سر�ء  من  �حلد  للتكلفة:  بالن�سبة   •
وتكاليف  �ملخزون  ,وخف�ص  �ل�ستهالكية  و�ملــو�د 

�لت�سنيع.
عرب  �لإنــتــاج  م�ستوى  رفــع  لــالإنــتــاج:  بالن�سبة   •

خف�ص �لأعمال و�ملو�د غري �ل�سرورية.
• بالن�سبة لل�سالمة: خف�ص �لإ�سابات و�حلو�دث 

يف موقع �لعمل.
6. �أمثلة من �ملوؤ�س�سات �ليابانية:

بع�ص  جُتــري  �ل�سباحية:  �لريا�سة  �جتماع   •
 10  -5( �سباحية  ريــا�ــســة  متــاريــن  �ل�سركات 

دقيقة( كون �لعمل بحاجة �إىل �إحماء للتن�سيط.
�أيــام  ــد  �أح يف  لل�سركة  �سباحي  عــام  �جتماع   •
�لأ�سبوع: تتلى فيه �لتقارير عن �ل�سالمة و�أحو�ل 

�لعمل يف �لأق�سام.
ُت�سلَّم  لالأق�سام:  �سباحية  يومية  �جتماعات   •
�لأفكاَر  �ملوظفون  ويت�سارك  �لعمل,  بر�مج  فيها 
�ملوؤ�س�سة  �سعار  فيها  وُيتلى  �ملختلفة,  و�ملعلوماِت 

للتذكري.
دقائق   10 وملــدة  �أ�سبوعيًا   S5 �أن�سطة  ق  ُتطبَّ  •

وب�سكل دوري.
للتاأكد من  �أ�سا�سية لالأمان:  • حتديد 10 قو�عد 
تنفذ  �أن  ومن  للجميع,  وو��سحة  ب�سيطة  كونها 
كان,  مهما  حادث  وقوع  حالة  ويف  جدي,  ب�سكل 
ليتم تعديل  يو�سع تقرير عن �حلادث وم�سبباته 
عمل  بيئة  �إىل  �لو�سول  بهدف  ــاع,  �لأو�ــس هــذه 

خالية من �حلو�دث �لتي ت�سببها:
• ظروف وبيئة عمل غري �آمنة.

• ت�سرفات غري �آمنة.
نحو  "لنعمل  �سعار  تعتنق  �ملوؤ�س�سات  �إحـــدى   •
ن�سبة حو�دث تعادل �ل�سفر" يتلو �ملوظفون هذه 
ولإدخالها  بها,  لتذكريهم  ب�سعادة  يوميًا  �لعبارة 

ذ ب�سكل �أوتوماتيكي. يف �لال�سعور, وبالتايل ُتنفَّ
• عند �إجر�ء �لتدقيق من قبل �لعنا�سر �ملخت�سة, 
ن�ستعمل لو�ئح فح�ص Check Lists خا�سة لكل 
نقطة, وتتلى قو�عد �لتدقيق عند كل نقطِة فح�صٍ 
ب�سوت عاٍل, ويتم �لتاأكيد من حيُث كونها تطابق 

�لالئحة �أو تخالفها.

إدارة األعمال المؤّسساتّية، الّتوّجه اليابانّي 
أو الّتحسين المستمّر

Corporate Management, Japanese approach or continues improvements
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�ملحامي: حمّمد �إقبال عّز �لّدين �أنق
وحما�سر  و�لأعـــمـــال,  �لعمل  قــانــون  يف  ب  مـــدرِّ

جامعي.

 2010 لعام   \17\ رقم  �لعمل  قانون  ن�ّص  متهيد: 
على  �خلا�ص  �لقطاع  يف  �لعمل  لعالقات  �لناظم 
�أحكاٍم خا�سة فيما يتعلق باإنهاء عقد �لعمل, �سو�ء 
ِمن ِقَبل �ساحب �لعمل �أم ِمن ِقَبل �لعامل, وفيما 

يلي �إيجاز مب�ّسط لأبرز هذه �حلالت:
�أوًل- �حلالت �خلا�سة لنق�ساء عقد �لعمل:

عقد  �إىل:  �ملــدة  حيُث  مــن  �لعمل  عقد  ينق�سم 
�إذ�  مدته  بانق�ساء  تلقائيًا  )ينتهي  �ملدة  حمدد 
كان ُمربمًا ملدة معينة, �أو باإجناز �لعمل �إذ� كان 
مربمًا لتنفيذ عمل معني(, وعقد غري حمدد �ملدة 
)ب�سرط �لإخطار وتو�فر �ل�سبب �مل�سروع(, وهنا 

منّيز بني:
باإر�دة  �إنهاوؤه  �ملدة: ميكن  �لعمل حمدد  1- عقد 
�سريانه,  مدة  خالل  وقت  �أي  يف  �لعمل  �ساحب 
�أن يدفع للعامل �أجوره عن �ملدة �ملتبقية  �سريطة 
من �لعقد, كما يجوز �إنهاوؤه باإر�دة �لعامل يف �أي 
وقت �أي�سًا, �سريطة �إخطار �ساحب �لعمل خطيًا 
بذلك قبل �سهرين من �ملوعد �ملحدد لالإنهاء, ويف 
�لعامل  �ملهلة, يجب على  حال عدم مر�عاة هذه 
�أجره  �إىل �ساحب �لعمل يعادل بدل  دفع تعوي�ص 

عن مدة �لإخطار �أو �جلزء �لباقي منها.
�إذ�  معني:  عمل  لإجنـــاز  �ملــربم  �لعمل  عقد   -2
كان �لعقد مربمًا لإجناز عمل معني, فاإنه ينتهي 
�لعمل  كان  �إذ�  ــا  �أّم عليه,  �ملّتَفق  �لعمل  باإجناز 
�لعقد  تنفيذ  و��ستمر  يتجدد,  لأن  بطبيعته  قاباًل 
بعد �نتهاء �لعمل �ملتفق عليه, ُعدَّ �لعقد قد جتّدد 
بالعمل  للقيام  �لالزمة  �ملدة  يف  �سمنيًا  جتديدً� 

ذ�ته مرة �أخرى.
لكل من  يجوز  �ملــدة:  �لعمل غري حمّدد  3- عقد 
غري  �لعمل  عقد  �إنــهــاء  و�لعامل  �لعمل  �ساحب 
�لآخــر  �لطرف  يخطر  �أن  ب�سرط  �ملــدة,  حمــدد 
�لطرف  ويلتزم  �لإنهاء,  من  �سهرين  قبل  كتابًة 
�لذي ينهي عقد �لعمل دون �إخطار �أو قبل �نق�ساء 
�لآخر  �لطرف  �إىل  تعوي�ص  بدفع  �لإخطار  مهلة 
يــعــادل بــدل �أجــر �لعامل عــن مــدة �لإخــطــار �أو 
�جلزء �لباقي منها, ما مل يكن �لعامل معفيًا من 

مر�عاة مهلة �لإخطار.
4- �إنهاء عقد �لعمل ب�سبب جتنيد �لعامل: للعامل 
�لإبقاء  �أو  �لعقد  �إنهاء  يطلب  �أن  بني  �خليار  حق 
�خلدمة  لــتــاأديــة  دعــوتــه  عند  عمله,  عقد  على 
�ختار  فاإذ�  �لحتياطية,  �أو  �لإلز�مية  �لع�سكرية 
�إنهاء �لعقد فيكون له �حلق مبكافاأة نهاية �خلدمة 
�إذ� مل ت�سمله �أحكام قانون �لتاأمينات �لجتماعية.
ثانيًا- �حلالت �لعامة لنق�ساء عقد �لعمل: وهنا 

منّيز بني �حلالت �لآتية:
1- �نق�ساء �لعقد دون تعوي�ص: ينتهي عقد �لعمل, 

مهما كان نوعه, يف �أي من �حلالت �لتالية:
�أ - �ّتفاق �لطرفني كتابًة على �إنهاء �لعقد .

ب - بلوغ �لعامل �سن �ل�ستني من �لعمر, ما مل يكن 
�إىل ما بعد  �لعقد حمدد �ملدة وكانت مدته متتد 
هذه  يف  �لعقد  ينتهي  ل  حيث  �ل�سن,  هذه  بلوغه 

�حلالة �إل بانق�ساء مدته .
وفاة �لعامل, ويف هذه �حلالة ُي�سرف  ت - 
خالل  �لعامل  يحدده  �لذي  لل�سخ�ص  �أو  لأ�سرته 
�ساحب  لــدى  تــودع  خطية  وثيقة  مبوجب  حياته 
�لعمل, �إعانة وفاة مبا يعادل �أجر �سهرين كاملني 
فيه  �لعامل  تــويف  �لــذي  �ل�سهر  �أجــر  �إىل  �إ�سافة 

كاماًل. 
�أّيًا  كليًا  �أد�ئه عمله عجزً�  �لعامل عن  ث - عجز 

كان �سبب هذ� �لعجز .
�نقطاعه عن  ي�ستوجب  �لعامل مر�سًا  ج - مر�ص 
مت�سلة  يومًا  وثمانني  مئة  تقل عن  ل  مدة  �لعمل 
يوم  مئتي  على  تزيد يف جملتها  متفرقة  مددً�  �أو 

خالل �سنة عقدية و�حدة .
ح - �لقوة �لقاهرة .

�إخطار:  دون  منفردة  بــاإر�دة  �لعقد  �نق�ساء   -2
بناًء على كل مما �سبق, لكل من �لعامل و�ساحب 
�لعمل �حلق يف �إنهاء عقد �لعمل �سو�ء �أكان حمدد 
�ملدة �أو غري حمدد �ملدة, ب�سرط �لإخطار, وهنا 

ميكننا �لتمييز بني:
)�لت�سريح  �لعمل  �ساحب  بــــاإر�دة  ــاء  ــه �لإن �أ- 
�ملرّبر(: �إذ يحق ل�ساحب �لعمل ) وفق ن�ص �ملادة 
64 من قانون �لعمل ( �أن ينهي عقد �لعمل ــ �سو�ء 
�إجناز  �أو  ــ  �أو غري حمدد �ملدة  �أكان حمدد �ملدة 
عمل معني دون �إخطار �أو مكافاأة �أو تعوي�ص, �إذ� 

�أثبت قانونيًا و�حدة من �حلالت �لآتية:
• �إذ� �نتحل �لعامل �سخ�سية غري �سحيحة �أو قدم 
تو�سيات مزورة ثبت تزويرها بحكم  �أو  �سهاد�ت 

ق�سائي مربم .
• �إذ� �رتكب �لعامل خطاأً ن�ساأت عنه خ�سارة مادية 
ج�سيمة ل�ساحب �لعمل, �سريطة �أن يبلِّغ �ساحب 
 /48/ خالل  باحلادث  �ملخت�سة  �جلهات  �لعمل 

�ساعة من وقت علمه بوقوعه .
�ّتباعها  �لــالزم  �لتعليمات  �لعامل  يــر�ِع  مل  �إذ�   •
كتابًة,  ــذ�ره  ــ �إن رغــم  و�ملن�ساأة  �لعمال  ل�سالمة 
�سريطة �أن تكون هذه �لتعليمات مكتوبًة ومعلنًة يف 

مكان ظاهر .
من  �أكــر  م�سروع  �سبب  دون  �لعامل  تغّيب  �إذ�   •
�لعقدية  �ل�سنة  خــالل  منف�سلة  يــومــًا  ع�سرين 

�لو�حدة, �أو �أكر من ع�سرة �أيام مت�سلة .
�لتز�ماته �جلوهرية  بتاأدية  �لعامل  يقم  �إذ� مل   •
�لنظام  �أو  �لعمل  عقد  مبــوجــب  عليه  �ملــرتتــبــة 

�لد�خلي للمن�ساأة .
• �إذ� �أف�سى �لعامل �لأ�سر�ر �خلا�سة باملن�ساأة �لتي 

يعمل فيها .
مربم  ق�سائي  بحكم  �لعامل  على  ُحــكــم  �إذ�   •
بعقوبة جنائية �أو جنحة خملة بالأخالق وبالآد�ب 

�لعامة.
حالة  يف  �لعمل  �ساعات  �أثناء  �لعامل  ُوجد  �إذ�   •

�سكر بنّي �أو متاأثرً� مبا تعاطاه من مادة خمدرة.
• �إذ� وقع ِمَن �لعامل �عتد�ء على �ساحب �لعمل �أو 
�ملدير �مل�سوؤول, وكذلك �إذ� وقع منه �عتد�ء ج�سيم 

على �أحد روؤ�ساء �لعمل �أثناء �لعمل �أو ب�سببه .
وهنا  )�ل�ستقالة(:  �لعامل  بــاإر�دة  �لإنهاء  ب- 
�أن تكون �ل�ستقالة م�سجلًة من قبل �لعامل  يجب 
و�لعمل,  �لجتماعية  �ل�سوؤون  مديرية  ديو�ن  لدى 
عن  و�حـــدة,  وملــرة  يــعــود,  �أن  �مل�ستقيل  وللعامل 
�إخطار  تاريخ  من  �أ�سبوع  خالل  كتابًة  ��ستقالته 
�حلالة  هذه  ويف  بقبولها,  للعامل  �لعمل  �ساحب 

تعّد �ل�ستقالة كاأنها مل تكن.
وجتدر �لإ�سارة �أي�سًا �إىل �أّنه يجوز للعامل ) وفق 
�أن يرتك �لعمل قبل  �ملادة 66 من قانون �لعمل( 
يف  �لعمل,  �ساحب  �إخــطــار  ودون  �لعقد,  نهاية 

�حلالت �لآتية:
�أدخل  قد  ميثله  َمن  �أو  �لعمل  �ساحب  كان  �إذ�   •
ب�سروط  يتعلق  فيما  �لتعاقد  وقــت  �لغ�ص  عليه 

�لعمل.
• �إذ� مل يقم �ساحب �لعمل �إز�ء �لعامل بالتز�ماته 

�جلوهرية طبقًا لأحكام هذ� �لقانون .
• �إذ� �رتكب �ساحب �لعمل �أو َمن ميثله �أمرً� خماًل 

بالآد�ب نحو �لعامل �أو �أحد �أفر�د �أ�سرته.
�أو َمن ميثله �عتد�ٌء  • �إذ� وقع ِمن �ساحب �لعمل 

على �لعامل .
•�إذ� كان هناك خطر ج�سيم يهّدد �سالمة �لعامل 
�أو �سحته, ب�سرط �أن يكون �ساحب �لعمل قد علم 
�لتد�بري  بتنفيذ  يقم  ومل  �خلطر,  ذلــك  بوجود 
يف  �ملخت�سة  �جلــهــة  تفر�سها  �لــتــي  �أو  �ملــقــررة 

�ملوعد �ملحدد لذلك .
نهاية  قبل  �لعمل  تــرك  �لــذي  للعامل  ويحق  هــذ� 
عقده, لأي �سبب ِمَن �لأ�سباب �ل�سابقة, �أن يرفع 
�لعمل,  حمكمة  �أمـــام  مــربر  غــري  ت�سريح  دعــوى 
ويقع عبء �لإثبات يف هذه �حلالت على �لعامل, 
عن  �لناجمة  �حلقوق  للعامل  يكون  �لثبوت  وعند 
ي�ستحق  �حلالة  هــذه  ويف  �ملــربر,  غري  �لت�سريح 
كل  عــن  �سهرين  �أجــر  مــقــد�ره  تعوي�سًا  �لعامل 
�لتعوي�ص  هذ�  جمموع  يزيد  �أّل  على  خدمة  �سنة 
عن )150( مئة وخم�سني مثل �حلد �لأدنى �لعام 
لالأجور, وذلك على �أ�سا�ص �لأجر �ل�سهري �لأخري 
�لذي تقا�ساه �لعامل, ول يخل ذلك بحق �لعامل 

يف باقي ��ستحقاقاته �ملقررة قانونًا �أو �تفاقًا.

م�ساهمة: حمّمد ب�ّسيم �إ�سماعيل
مدير �لّتطوير يف �سركة MTN- �سورية

ــ  �لب�سرية  �ملو�رد  �إد�رة  تتاأثر  �أن  �لبديهي  من 
ــ  كافتها  �لأخــرى  �لخت�سا�سات  �ساأن  �ساأنها 
بالتطور �لتكنولوجي �لهائل و�لذي يح�سل على 
�لأ�سعدة كافتها, �لأمر �لذي يلقي ظالله على 
�لب�سرية  �ملو�رد  �إد�رة  يف  �حلديثة  �لجتاهات 

�ملتوقعة للعام 2018.
بها  تت�سف  �أن  ُيــتــوقــع  �سمات  خم�ص  هــنــاك 
�لعام  يف  �لب�سرية  ــو�رد  �ملـ �إد�رة  ممار�سات 
��ستثناء ذو�ت �سلة وثيقة  2018, جميعها بال 

بعملية �لتطور �لتكنولوجي.
 Passive �لــكــامــنــة  �ملـــو�هـــب  ��ــســطــيــاد   -1

:Candidates

لقد كانت عملية �لتو��سل �ملبا�سر مع �أ�سحاب 
�ملتقدمني  و�لإد�ريــة من غري  �لفنية  �لكفاء�ت 
لطلب توظيف من �أهم ��سرت�تيجيات �لتوظيف 
�مل�ستخدمة يف �لعديد من �ل�سركات, َبْيَد �أن منو 
من�سات �لتو��سل �لجتماعي وتنوعها �سيوؤدي 
وذلك  بــاّطــر�د,  �لظاهرة  هذه  منو  �إىل  حتًما 
�أو من  �ملعروفة,  �لتو��سل  با�ستخد�م من�سات 
مو�قع  )ها�ستاغ(,  �لو�سوم  عن  �لبحث  خالل 
تو��سل �خلرب�ء و�أدو�ت �لتو��سل �ملختلفة عرب 
�خت�سا�سيي  ت�ساعد  �لآلية  هذه  �إن  �لإنرتنت. 
مبجموعة  بياناتهم  قاعدة  �إثر�ء  يف  �لتوظيف 
تغيري  ــني يف  ــر�غــب �ل ــرب�ء  ــ مـــن �خلـ مــتــنــوعــة 
�لذ�تية  �سريهم  ن�سر  دون  �لوظيفي  م�سارهم 

ب�سكل ع�سو�ئي. 

:Remote Working 2- �لعمل عن ُبعد
�ملقهى  من  �أو  �ملنزل,  من  �لفرت��سي  �لعمل 
�لإنرتنت ل�سيما يف ظل  �أي مكان عرب  �أو من 
  Wi-Fi تو�سع �نت�سار �لإنرتنت عن طريق تقنية
�أو تقنيات �جليلني �لثالث و�لر�بع, حيث �أثبتت 
مئات �لدر��سات مدى �رتباط ميزة �لعمل عن 
يوؤثر  و�لــذي  �لوظيفي  �لرتباط  عامل  مع  ُبعد 
�ملوظفني,  �إنتاجية  على  �إيجاًبا  كبري  ب�سكل 
وبالتايل على �إنتاجية �ل�سركة عموًما. �إن ميزة 

لأيام  حمــدودة  تكون  ما  غالًبا  بعد  عن  �لعمل 
د�ئمة  تكون  �أن  ميكن  �أو  �ل�سهر,  خالل  معينة 
ح�سب متطلبات �لعمل, ويتطلب �إجناحها و�سع 
توفر  مع  و�لرقابة  �ل�سبط  معايري  من  �لعديد 

�لو�سائل �لتقنية �لالزمة لإجناحها.

3- �ختيار �ملوظفني بناء على �لكفاء�ت ح�سر�ً 
:Blind Hiring

�ختيار  يف  بالتحيز  �لــ�ــســركــات  بع�ص  ُتتهم 
�ملثلى  �لــطــريــقــة  كــانــت  فــقــد  لـــذ�  موظفيها؛ 
تطبيقات  بــنــاء  ــر هــي يف  ــ �لأم هـــذ�  لــتــفــادي 
لأي معلومات  كامل  با�ستثناء  تقوم  للمتقدمني 
معلومات  �أيــة  �أو  �لِعرق  �ل�سن,  �جلن�ص,  حول 
�لخــتــيــار  عملية  تــتــم  بحيث  دميــوغــر�فــيــة, 
�لنهائية للموظفني ح�سًر� بناًء على �لكفاء�ت 
و�ملوؤهالت �لفنية و�ل�سخ�سية �ملتعلقة بال�ساغر 

�لوظيفي.

:Gamification 4- �لتعلم عن طريق �لألعاب
من  �لعديد  يف  معتمدة  �أ�سبحت  تقنية  وهــي 
يف  �ملوظفني  �إ�سر�ك  على  وتعتمد  �لقطاعات, 
�ملجالت.  من  �لعديد  تتناول  تناف�سية  �ألعاب 
ت�ستخدم هذه �لآلية يف بع�ص عمليات �لتدريب 
و�لتطوير من خالل حتويل عملية �لتدرب على 
�متحان  �إىل  معرفية,  �أو  فنية  �سلوكية,  مهارة 
�ملوظفني رمبا من خالل  تناف�سية بني  لعبة  �أو 
تطبيق  ت�سميم  طريق  عن  �أو  رقمية,  من�سة 
بحيث  �لذكية  �لهو�تف  خالل  من  ت�سغيله  يتم 
ممتعة  ت�سلية  و�سيلة  �إىل  �لتعلم  عملية  تتحول 
�لرقمي.  �لتكنولوجي  �لتطور  حتاكي  ومفيدة 
با�ستخد�م  �لتوظيف  مديري  بع�ص  يقوم  وقد 
�لتقنية لجتذ�ب كم هائل من �ملتقدمني  هذه 
�ملنا�سبة  �لألــعــاب  با�ستخد�م  ــك  وذل للعمل, 
ت�ساعد يف  �أن  و�لتي ميكن  للكفاء�ت �ملطلوبة, 
ي�سعب  و�لتي  �ملخباأة  �لكفاء�ت  بع�ص  �إيجاد 

�لعثور عليها بالطرق �لتقليدية.

�لعمل  �حتياجات  لتلبية  �ملوظفني  �إعــد�د   -5
:Future-Proofing employees مل�ستقبلية�

�ختفاء  حتمية  حــول  �حلــديــث  يكر  حــني  يف 
�لعمل  على  تعتمد  �لتي  �ملنا�سب  من  �لعديد 
�أمتتة  بد�عي  �ل�سناعية  �ل�سركات  يف  �ليدوي 
�لعمليات, لبدَّ من �لنتباه �إىل �أن هذه �ملنا�سب 
مهار�ت  ميتلكون  مبوظفني  ُت�ستبَدل  �أن  يجب 
�أن  كما  �ل�سناعي,  �لذكاء  جمالت  يف  �لعمل 
ُت�ستبَدل  �أن  ميكن  ــة  ــ �لإد�ري �ملنا�سب  بع�ص 
مبنا�سب ت�ستوجب �خلربة يف حتليل �لبيانات, 
وِق�ْص على ذلك. �ستختفي �لعديد من �ملنا�سب 
وتظهر منا�سب �أخرى تتطلب مهار�ت خمتلفة 
تتعلق بالتطور �لتكنولوجي, مما يجب �أن يدفع 
مديري �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �إىل �لنظر بتمعن 
�إمكانية  ودر��سة  �ملتوفرة,  �لعاملة  �لقوى  يف 
�مل�ستقبلية  �لعمل  �حتياجات  ملالءمة  تطويرها 
ل تكاليف ��ستقد�م عمالة  وذلك بدًل من حتمُّ

جديدة.

ا �أثر �لتطور  مع قدوم �لعام 2018, �أ�سبح جليًّ
�ملـــو�رد  �إد�رة  ممــار�ــســات  على  �لتكنولوجي 
�لب�سرية كافتها, و�إن معظم �لعنا�سر �خلم�ص 
�أنه  �إل  �أعو�م,  �ملذكورة بد�أت تت�سح منذ عدة 
�لأعـــو�م  يف  كبري  ب�سكل  تطورها  �ملتوقع  مــن 
�لدقيق  �لتخطيط  ي�ستوجب  ممــا  �لــقــادمــة, 
ما  �ملناف�سة  �أن  نن�سى  �أن  دون  للم�ستقبل 
�ملناف�سة  يف  تنح�سر  تعد  مل  �ل�سركات  بــني 
�لتجارية, و�إمنا تعدتها ملناف�سة ل تقل �سر��سة 
�لــكــفــاء�ت,  ��ستقد�م  يخ�ص  فيما  وتعقيًد� 

وتطويرها, و�ملحافظة عليها.

جمل�ص   – فورب�ص  موقع  من  بت�سرف  مرتجم 
�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية.

�لتنفيذي  �لعام  �ملدير   – �لكاتب جو�ص ميليت 
Criteria Corp ل�سركة

ر�بط �ملقال �لأ�سلي: 
https://www.forbes.com/sites/forbes

humanresourcescouncil/2017/10/26/

the-2018-human-resources-trends-to-

keep-on-your-radar/#2550c17321b3

م�ساهماتم�ساهمات

االّتجاهات الحديثة في إدارة الموارد حاالت انقضاء عقد العمل
البشرّية للعام 2018
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كلمة السر

ب�سفة  �ملهام  �إجنــاز  من  تتاأكد 
مــ�ــســتــمــرة - تــفــي بــاحــتــيــاجــات 
تتذكر  �أن  يــجــب   - �ملــجــمــوعــة 
ــع مـــر�عـــاة  ــ هـــــذ� �لـــــتـــــو�زن م
لها - و�لــتــغــيــري�ت   �لــتــعــديــالت 

�ملهام  لإجنــاز  �لأف�سل  �لإ�سهام 
تــكــون  �أن   - مــثــالــيــة  بــ�ــســورة 
 - �ملطلوبة  �ملهام  ب�ساأن  و��سحًا 
�لنقاط  هذه  بني  �لربط  معرفة 
للعمل  لإجنــازهــا  �لتخطيط   -
- حتــديــد وتــوفــري �ملــ�ــســادر لها 
دوري  ب�سكل  �لتقدم  مر�قبة   -
 - ومقارنتها  �لنتائج  تقييم   -
�لإجر�ء�ت  تعديل  مع  بالأهد�ف 

و�لأ�ساليب

كلمة ال�سر
 )قوة �لفريق باإخر�جك �لأف�سل منه(

م�ساهمة: حمّمد من�سور
م�سوؤول �ملو�رد �لب�سرّية يف �سركة �ل�ّساعر للّتجارة 

ناعة. و �ل�سّ

1- تخلَّ�ص من كلمة "مدير" و��ستخدم بدًل منها 
كلمة "قائد", فالقادة ل يعريون �نتباهًا لالألقاب 

�أو �مل�سميات �لوظيفية.
ودوًد�,  يجعلك  فهذ�  مرحة,  بروح  �حتفظ   -  2
�ملطلوب,ول  بالحرت�م  �لحتفاظ  يف  وي�ساعدك 

تتكلف �جلدية �أكر من �لالزم.
�لتي  �لتقارير  �أف�سل  هم  �لب�سر   �أن  ر  تذكَّ  -  3
على  �إليهم  تنظر  عليها,ول  و�لتي حت�سل  ُتِعّدها 
�أنهم مو�رد ول على �أنهم ر�أ�ص مال ب�سري, فهم 
ب�سر لديهم �أُ�َسر و�أحا�سي�ص وم�سكالت, ولن يكون 
باإمكانك ف�سل �لعمل عن �حلياة �ملنزلية, وتذكر 
�ل�سخ�سية,  حياتهم  منهم  �سخ�ص  كل  لدى  �أن 
وعامل  بهم,  لالإح�سا�ص  جهدك  ق�سارى  و�بذل 
�ألقابهم  عن  �لنظر  بغ�ص  بامل�ساو�ة  �جلميع 

�لوظيفية, وتذكر �أن تبت�سم كثريً� ود�ئمًا.
به,  �لقيام  يجب  ملا  و��سحة  بخطة  �حتفظ   -  4
ْع  للف�سل,و�سَ تخطيط  هو  �لتخطيط  يف  فف�سلك 

�أهد�فًا طويلة �ملدى, و�أخرى ق�سرية �ملدى.
5 - كن حا�سمًا, وعندما ت�ساأل عن ر�أيك ينبغي 
�أن يكون مدرو�سًا و�أن تقّدمه ب�سورة مقنعة, فال 
ْع لالأهد�ف �لكبرية خطة  تد�هن ول متاطل, و�سَ

زمنية و�أجنزها ح�سب �خلطة .
قدر  تكتبها  �أن  وحاول  توقعاتك,  مع  تفاعل   -  6
مروؤو�سيك,  من  �لعك�سية  �لتغذية  وتلقَّ  �لإمكان, 
و�عرف ماذ� يتوقعون منك, وحّدد �أي �ختالفات 

فورً� وبو�سوح.
7 - �حتفظ يف ذهنك بفهم و��سح لالأ�سياء �لتي 
تغيريها,  ميكنك  ل  �لتي  وتلك  تغيريها  ميكنك 
بب�ساطة,  تغيريها  �لتي ل ميكنك  �لأ�سياء  وتقبل 
ميكنك  �لتي  �لأ�سياء  على  جهودك  ركز  ثم 

تغيريها.
ميكن  �ملختلفني  �لأ�سخا�ص  �أن  د�ئمًا  تذكر   -  8
�لأ�سخا�ص  و�أن  خمتلفة,  باأ�سياء  حتفيزهم 
لتاأديتها,  �حلافز  لديهم  �لتي  �لأعمال  يوؤدون 
مة  و�أن وظيفتك هي �لتاأكد من �أن �حلو�فز �ملقدَّ

لالأ�سخا�ص تتنا�سب مع �أهد�فهم. 
�إذ� قّدمت ملوظفيك عمولت   : فعلى �سبيل �ملثال 
تتفاجاأ عندما تالحظ  �لإنتاج, فال  لزيادة كمية 

�أن �جلودة تتناق�ص  على ح�ساب �لكمية.
�ل�سركة,  يف  �جلميع  ثقة  ن  وح�سِّ ر�قب   -  9
�أكر  معلومات  لديهم  يكون  ما  غالبًا  �ملديرون 
ثقتهم  تخذل  �أل  جدً�  �ملهم  فمن  �ملوظفني,  من 
و�ملوظفني.  �لعمل  وزمالء  و�ملديرين  �ل�سركة  يف 

وتاأكد من �أن �جلميع يثقون بك.
10 - �ثبت على مبادئك, فاأفعالك وردود �أفعالك 
يجب �أن تكون ثابتة, فاأنت ل حتب �أن تكون كهذ� 
�ملدير �لذي ي�سطر  �ملوظفون لل�سوؤ�ل عن حالته 

�ملز�جية �ليوم قبل عر�ص �أي مو�سوعات عليه.
�لثبات  مع  تتعار�ص  ول  جدً�  هامة  �ملرونة   -  11
من  ميّكنك  باملرونة  فالحتفاظ  �ملبادئ,  على 
تغيري  �لجتاهات و�ملو�رد لالحتفاظ بالتناف�سية.
12 - رّكز فقط على �حللول ولي�ص على �مل�سكالت, 

فالب�سر ينجذبون للحلول ل للم�سكالت .
وقتك  خذ  ب�سرعة,  و�ف�سل  ببطء  وّظف   -  13
للح�سول على �ملوظفني �جليدين, و�عقد �لعديد 
كفاءة  وفح�ص  للتاأكد  �لتوظيف  مقابالت  من 
�ملتقدمني, لكن عندما يظهر  لك �أن لديك موظفًا 
كافتها   �خلطو�ت  �تخذ  منه  توقعاتك  يلبي  ل 

للتخل�ص منه باأق�سى �سرعة ممكنة.

نصائح ذهبية للعاملين في مجال إدارة الموارد البشرية
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Souccar for Electronic Industries LLC  is a 
SyrianEngineering, Procurment, and 
Construction (EPC) company that guaran-
tees maintaining its leadershipand and 
commitment to its slogan “Leads the Way”.

Is the modern approach of HRMS 
(Human Resources Management 
System), providing you with high 
quality system performance and the 
optimum solution to harmonize 
your Business.

The Black Duck creative team will 
work closely with you to bring your 
concept to life through visuals, 
graphics and colour. We love to be 
creative and provide our clients with
mind-blowing results; whether it’s a 
new website layout, a bussiness 
card, design or new company logo.

Famibox is an android tv box, 
have a dozen of features like: 
beoutq bundle ,IPTV, Social 
Media Apps, 4K Receiver.

American Health Care- Middle 
East e�orts of its innovative 
research and development 
team works with the highest 
standards & �nest quality to 
produce a broad range of 
cosmetics and pharmaceuti-
cal items.

Souccar for Distribution Company 
was established in 1998, 300 Total 
Sta� Number, 98 Fleet Distribution 
Vehicles, 15,000 m Warehouses 
Area in 5 Regions; in Damascus 
over 5,000 m.
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