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EDITOR’S CORNER
كلمة رئي�س التحرير

رئي�س التحرير: د. منري عبا�س 

ُة جناٍح �سوِرّيٌة بامتياٍز يف عملية التوظيف يف  ق�سّ
اأ�سماء  باإعالن  ارت�سمت  �سورية,  يف  العام  القطاع 
ــ يف  مت�سابقًا  بلغ عددهم 65  والذين  ــ  الناجحني 
وظيفة الدبلوما�سيني يف وزارة اخلارجية, وذلك يف 
22 كانون الثاين من عام 2017؛ حيث مت انتقاوؤهم  
اأ�سل 95 مت�سابقًا و�سلوا اإىل املرحلة الأخرية  من 
 , ــ  للدبلوما�سيني  التدريبية  الدورة  مرحلة  وهي  ــ 
مقابالٍت  وت�سمنت  عام,  ملدة  امل�سابقة  وا�ستمرت 
�سفهيًة وامتحاناٍت كتابيًة ودورًة تدريبيًة ا�ستمرت 

ملدة خم�سة اأ�سابيع. 
اللجنة  اأع�ساء  اأحد  كنت  اأنني  حظي  ح�سن  ومن 
ال�سبع التي قابلت املتقدمني والذين يقارب عددهم 
نهاية  وحتى   2016 عام  بداية  منذ  متقدم   1600
 .2017 عام  من  الأول  ال�سهر  يف  امل�سابقة  مراحل 
اللجنة ت�سمنت اأفرادًا رائعني معروفني بنزاهتهم 
ومهنيتهم وتاريخهم الطويل من الإجنازات, وعلى 
اأننا  اإل  م�سبقًا  معهم  اأعمل  مل  اأنني  من  الرغم 
تاآلفنا ب�سكل �سريع؛ لأّن توجه بو�سلتنا كان واحدًا 
مميز  �سيء  عمل  يف  والرغبة  �سورية,  حــب  وهــو 
يثبت للعامل اأن �سورية خالل الأزمة قادرة على فعل 

املعجزات. 
للتوظيف  ناجحًا  منوذجًا  لتكون  عت  ُو�سِ امل�سابقة 
وظيفة  ح�سا�سية  نعلم  ونحن  الــعــام,  القطاع  يف 
الدبلوما�سي, واأنه ممثل لبلده اأينما ُوجد, وبالتايل 
امل�سابقة,  مت و�سع معايرَي لكل مرحلة من مراحل 
معدل  كــان  جميعهم.  املتقدمني  مبقابلة  وبــداأنــا 
اأول مرحلة للمقابلة من150  اإىل 165 �سخ�سًا يف 
 1500 يقارب  ما  نقابل  اأن  ا�ستطعنا  حتى  اليوم, 
مت�سابق   1600 عــن  يزيد  مــا  اأ�ــســل  مــن  مت�سابق 

تقدموا للم�سابقة.

ما  فيها  وجنح  ال�سخ�سية  املقابلة  انتهت  وعندما 
وهي  الثانية  املرحلة  ــداأت  ب �سخ�ص   400 يقارب 
كبريًا,  حتديًا  ذاته  بحد  وكان  الكتابي,  الفح�ص 
وجنح فيه ما يقارب 165 �سخ�سًا تقدموا للمقابلة 
التقنية ال�سفهية الثانية ــ والتي كانت اأ�سعب بكثري 
 95 يقارب  ما  منهم  وجنح   , ــ  الأوىل  املقابلة  من 

مت�سابقًا.

ــة خــ�ــســعــوا لـــدورة   الــنــاجــحــون يف هـــذه املــرحــل
وكاأنها  ــ  يومي  بــدوام  �سهر  عن  زادت  دبلوما�سية 
كل  يف  تقييمهم  ليتم  اأكــادميــي«ــــ  »�ستار  مدر�سة 
�ساعة من هذا ال�سهر؛ حيث مت تدريبهم على اأيدي 
لور�سات  وخ�سوعهم  �سورية  يف  املــدربــني  اأف�سل 
عمل وحما�سرات ولقاءات مع اأف�سل ال�سخ�سيات 
والإعالمية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الدبلوما�سية 
والدينية, وانتهى ال�سهر مب�ساريع تخرج على �سكل 
جمموعات ت�سمنت كل جمموعة منها 8 مت�سابقني, 

لتنتهي امل�سابقة بعد عام بنجاح 65 مت�سابقًا. 
اأعطي  ــرًا  زائـ دكــتــورًا  كنت  عندما  اأنــنــي  واأتــذكــر 
وطــرق  الب�سرية  ــوارد  املـ وظــائــف  يف  حمــا�ــســراٍت 
الوطني  املعهد  يف  احلديثة  واملقابلة  التوظيف 
اختلف   2009 و   2008 عامي  يف   INA لـــالإدارة 
القطاع  من  املر�سحني  الطالب  من  الكثري  معي 
مفاهيُم  بتدري�سه  اأقــوم  ما  اأن  اعتبار  على  العام 
اأمريكيٌة ول تطّبق اإل يف املنظمات الدولية والقطاع 
اخلا�ص, وكنت اأقوم بالرد عليهم: »اإن هذا الكالم 
غري �سحيح, ول بد اأن ياأتي اليوم الذي نطّبق فيه 
هذه املفاهيم يف وظائف القطاع العام يف �سورية«.

القيام  مت  قد  وها  حقيقة,  اأ�سبحت  الأمنية  وهذه 
والتوظيف  املقابلة  يف  احلديثة  املفاهيم  بتطبيق 
ويف   2016 عـــام  ويف  الــعــام  الــقــطــاع  وظــائــف  يف 
اأن  اأمتنى  وكنت  �سورية.  تعي�سها  التي  الأزمــة  ظل 

ال�سيء  هذا  حدوث  ا�ستبعدوا  الذين  اأولئك  قابل 
اأقول  اأن  باإمكاين  الآن  واأ�سبح  العام.  القطاع  يف 
يف  اخلا�ص  القطاع  �سبق  العام  القطاع  »اإن  لهم: 
هذه التجربة؛ حيث قامت التجربة على املقابالت 
الكفاءات واملوؤهالت, وو�سعت معايري  املبنية على 
تراعي  وهــي  امل�سابقة,  مــراحــل  مــن  مرحلة  لكل 
واحدة  م�سافة  على  وتقف  وال�سفافية,  امل�سداقية 
حتديد  مبوجبها  ليتم  املتقدمني  لكل  بالن�سبة 

الناجحني يف كل مرحلة على حدة«. 
املعقول  من  »هل  يل:  يقولون  كانوا  كثريون  اأنا�ص 
�سورية  فيها  متر  التي  الأزمـــة  هــذه  ظل  يف  اأنكم 
القطاع  لدى  وظيفة  يف  لتعيينهم  النا�ص  تقابلون 
ما عالقة  اأجيبهم:  وكنت   « الطريقة؟  بهذه  العام 
الأزمة بالعمل مبهنية وب�سكل �سحيح؟ وملاذا يجب 
واأّي  اأّي تق�سري  اأن جنعل الأزمة »�سماعة« لتربير 
ت�سرف خاطئ؟ وهل يجب اأن ننتظر انتهاء الأزمة 
باإمكانه  منا  �سخ�ص  كل  �سحيح؟  ب�سكل  لنعمل 
فيه,  املوجود  املكان  تام من  ب�سكل  بعمله  يقوم  اأن 
فلي�ص هناك فرق بني َمن يقاتل على اجلبهة وبني 
يقوم  منهما  فكلٌّ  باإخال�ص,  عمله  باأداء  يقوم  َمن 

بواجبه. 
»األف  امل�سابقة:  يف  جنحوا  للذين  اأقــول  اأن  اأحــب 
�سورية  مركب  لقيادة  امل�سوار  ابتداأ  والآن  مبارك, 
�سورية  يف  للنجوم  �سارع  يوجد  كان  ولو  احلديثة, 
لكنت و�سعت جنمة لكل فرد �ساهم يف جناح هذه 

التجربة«. 
ــوارد  املـ اإدارة  جمـــال  يف  يعمل  َمـــن  لــكــل  هنيئًا   
النجاح  ق�سة  واأبنائها  ل�سورية  وهنيئًا  الب�سرية, 
والتوظيف  للمقابالت  الأ�سا�ص  حجر  و�سعت  التي 

يف القطاع العام. 
 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

قّصة نجاح في عملّية الّتوظيف 
في القّطاع العاّم في سورية

Success Story in Public Sector Employment in Syria 
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كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية
ال�شادة املهتمني باالنت�شاب اإىل جمعية اإدارة املوارد الب�شرية نفيدكم علماً اأن اآلية االنت�شاب للجمعية كما يلي: 

• اإمالء طلب االنت�شاب للجمعية.
• اإرفاق ن�شخة عن ال�شرية الذاتية باإحدى اللغتني االإنكليزية اأو العربية.

• اإرفاق ر�شائل اخلربة والدورات املتبعة يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية اإن وجدت.

ومن ثم االنتظار للح�شول على املوافقة على الع�شوية وحتديد نوعها من قبل جمل�س االإدارة.
ويف حال متت املوافقة يتم االت�شال باملنت�شب اجلديد ال�شتكمال االأوراق الالزمة مللف الع�شوية باالإ�شافة اإىل ر�شم االنت�شاب الثابت )يدفع ملرة واحدة عند 

اال�شرتاك الأول مرة(،  م�شافاً اإليه ر�شم اال�شرتاك ال�شنوي املحدد ح�شب نوع الع�شوية املحددة للمنت�شب اجلديد وا�شتكمال االأوراق التالية:
• �شورة �شخ�شية 

)Code of professional conducts( ن�شخة موقعة من ميثاق القواعد الناظمة ل�شلوكيات االأع�شاء •
• �شورة عن الهوية ال�شخ�شية

• اأخرياً يقوم الع�شو بت�شليم االأوراق املطلوبة والر�شوم امل�شتحقة اإىل م�شوؤول مكتب اجلمعية وذلك باالت�شال على رقم جوال اجلمعية )0991113777(، علماً 
  ihrmsy@gmail.com اأن اإمييل اجلمعية

وبعد ذلك ي�شتلم الع�شو ر�شالة �شكر وترحيب من قبل جمل�س االإدارة ليتم بعدها اإر�شال بطاقة الع�شوية له. 

كما نود اإعالمكم باأنه ميكنكم جتديد ا�شرتاكاتكم اإما نقداً اأو الدفع مبا�شرًة اإىل ح�شاب جمعية موؤ�ش�شة اإدارة املوارد الب�شرية يف بنك بيبلو�س ح�شب املعلومات 
التالية: فرع اأبورمانة رقم 200  - رقم احل�شاب: 203094

كما نود تذكريكم اأن اأنواع الع�شوية يف اجلمعية كما يلي: 
اأواًل: اأع�شاء عاملني يف اإدارة املوارد الب�شرية: وي�شم هذا النوع من الع�شوية نوعني من االأع�شاء:

يف  االنتخابات  والت�شويت يف  الرت�شيح  يف  احلق  ولديهم  الب�شرية،  امل��وارد  اإدارة  يف جمال  يعملون  الذين  االأ�شخا�س  وهم  اخت�شا�شيني:  عاملني  اأع�شاء   .1
املوؤ�ش�شة، ويحققون اأحد ال�شروط التالية:

• ميلك خربة ال تقل عن 3 �شنوات يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية.
• ع�شو هيئة تدري�شية قام بتدري�س مادة اإدارة املوارد الب�شرية 3 �شنوات على االأقل.

• ا�شت�شاري ومدّرب متفرغ يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية ملدة التقل عن ثالث �شنوات.
2. اأع�شاء عاملني عامني: وهم االأ�شخا�س الذي عملهم يدخل يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية، ولكن ال يحققون متطلبات و�شروط االأع�شاء االخت�شا�شيني، 

وهذا النوع من االأع�شاء لديهم احلق يف الت�شويت يف االنتخابات ولكن ال ميلكون احلق يف الرت�شيح لع�شوية جمل�س االإدارة.
ثانياً: اأع�شاء موؤازرين: هذا النوع من االأع�شاء لي�س لديهم احلق يف الت�شويت اأو الرت�شيح لع�شوية جمل�س االإدارة ، وي�شم هذا النوع االأ�شخا�س الذين ال 

يعملون يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية وال يحققون �شروط الفئات ال�شابقة، ولكن لديهم االهتمام يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية.
ثالثاً: اأع�شاًء طالباً: وي�شم الطالب الذي لديهم اهتمام يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية، اأو اأع�شاء يف فروع املوؤ�ش�شة لدى اجلامعات. 

www.ihrmsyria.org
E-mail: ihrmsy@gmail.com
Mobile +963 991113777

IHRM-Syria
Ihrm_Syria

   Ihrm Syria
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Interview
لقاء العدد

الدكتور منري عبا�س- رئي�س حترير  اأج��رى 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س   Think HR– جم��ل��ة 
اأح��م��د  ال�شيد  م��ع  خ��ا���ش��اً  ل��ق��اًء    – اجلمعية 
ال��ب�����ش��ري��ة  امل��������وارد  اإدارة  م���دي���ر  رم�������ش���ان، 
�شوريا،   MTN �شركة  يف  التنظيمية  وال�شوؤون 

وكان احلوار كاالآتي:

• �سركتكم هي ال�سريك ال�سرتاتيجي جلمعية اإدارة 
كانت  وقــد   ,2017 لعام  �سوريا  يف  الب�سرية  ــوارد  امل
 , و2011   2010 عامي  خــالل  لها  الر�سمي  الراعي 
فما تقييمكم لأهمية هذه ال�سراكة يف الو�سع احلايل 

الذي تعي�سه �سوريا؟
والتقدير  ال�سكر  بــجــزيــل  ــوجــه  اأت اأن  اأود  ــة,  ــداي ب
للقائمني على جمعية اإدارة املوارد الب�سرية جميعهم, 
بها  قمتم  التي  اجلــهــود  على  خــا�ــص,  ب�سكل  ولكم 
الدافع  نتائجها  ال�سابقة, والتي �سكلت  خالل الفرتة 
تلعب  لأْن  �سوريا,   MTN ل�سركة  بالن�سبة  الرئي�سي 
بتوقيع  تكّلَل  اجلمعية,  مع  اأكــرب  ا�سرتاتيجيًا  دورًا 
بني  للتعاون  مثالية  بيئة  �ستوفر  تفاهم,  مــذكــرة 
املجتمع الأهلي والقطاع اخلا�ص, ملا فيه خري املجتمع 

ال�سوري وخدمته.

متكاماًل  بــرنــاجمــًا  �سوريا   MTN �سركة  يف  نتبنى 
للم�سوؤولية الجتماعية, وهو يتما�سى ب�سكل كبري مع 
 MTN ملجموعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ا�سرتاتيجية 
�سركة  من  املطلوب  الــدور  مع  اأي�سًا  ويتنا�سب  الأّم, 
MTN �سوريا, والذي يتمحور حول حتقيق التوازن بني 
عملنا التجاري املتمثل باإطالق اخلدمات واملنتجات 
ت�ساهم  �سبكة  ببناء  والقيام  واملتطورة,  اجلــديــدة 
عملنا  وبــني  �سورية,  يف  التحتية  البنية  تطوير  يف 
الجتماعي والذي نوليه اهتمامًا كبريًا, ملا له من اأثر 

على تطور املجتمع ال�سوري وتنميته ب�سكل خا�ص.

ب�سكل رئي�سي يف  �ست�ساهم  ال�سراكة مع اجلمعية  اإن 
يف  الب�سرية  املــوارد  لتطوير  حقيقية  من�سات  توفري 
على  اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�ص  الــذي  الأمــر  �سوريا, 
الأعمال, كون العن�سر الب�سري هو الأ�سا�ص يف جناح 
بو�سع  ملتزمون  جهتنا  من  نحن  وتطوره.  عمل  اأي 
وو�سول  التفاقية,  هذه  جناح  �سبيل  يف  اإمكانياتنا 
اأثرها الإيجابي لأكرب �سريحة ممكنة, ول �سيما جيل 

ال�سباب.

• MTN من �سركات الت�سالت متعددة اجلن�سيات 
وال�سرق  واآ�سيا  اإفريقيا  يف  بلدًا   22 يف  واملتواجدة 
�سركتكم  واجهتها  التي  التحديات  اأهم  ما  الأو�سط, 

الأزمة يف  �سنني  الب�سري خالل  العن�سر  مبا يخ�ص 
�سوريا؟ وكيف انت�سرمت عليها؟

خالل  واجهتنا  التي  التحديات  من  العديد  هنالك 
م�ستمرة  نتائجها  ــت  زال ل  والــتــي  الأزمـــة,  �سنوات 
كبري  عــدد  �سفر  يف  يتمثل  اأهمها  هــذا,  يومنا  حتى 
اإىل  بالإ�سافة  �سورية,  خــارج  الأكفاء  املوظفني  من 
ال�سعوبات اليومية التي واجهت املوظفني وتواجههم 
اأثر  من  لذلك  وما  والعملية,  ال�سخ�سية  حياتهم  يف 

على متكنهم من القيام بالعمل على اأكمل وجه.

مبكرًا  قـــرارًا  �سوريا   MTN �سركة  يف  اتخذنا  لقد 
الدعم  كــل  وتــقــدمي  موظفينا,  جانب  اإىل  للوقوف 
الــظــروف.  هـــذه  مــواجــهــة  يف  مل�ساعدتهم  املــمــكــن 
لهذه  ــًا  ــق وف الــعــمــل  وبــفــ�ــســل  ا�ستطعنا  وبــالــفــعــل, 
ال�سرتاتيجية, امل�سي قدمًا ومواجهة حتديات اأقل ما 

ُيقال عنها " اإنها �سعبة" . 

اإن اإمياننا كفريق عمل باأن امل�ستقبل �سيكون اأف�سل, 
ال�سوري  الإن�سان  بقدرة  املطلقة  ثقتنا  اإىل  بالإ�سافة 
على جتاوز املحن, كانا وراء جناحنا خالل ال�سنوات 
روؤيتنا  تعزيز  يف  ذلك  و�ساهم  بل  ال�سابقة؛  ال�ست 
والتي  الإجنــازات,  الكثري من  امل�ستقبل �سيحمل  باأن 

ل ميكن اأن تتحقق لول التكاتف والن�سجام بني فرق 
العمل على اختالف تخ�س�ساتها ومواقعها.

مرت  التي  الــظــروف  مع  التعاطي  فــاإن  �سك,  ودون 
واجهتنا  التي  الكثرية  ال�سعوبات  ول�سيما  ــ  علينا 
التخطيط  بف�سل  ولكننا  ال�سهل,  بالأمر  يكن  مل  ــ 
امل�سبق والأهداف الوا�سحة التي و�سعناها – وطبعًا 
اأوؤكد جمددًا على دور فريق العمل املتميز– ا�ستطعنا 

التاأقلم مع جممل هذه الظروف وال�سعوبات.

• توقع الكثري خروج �سركة MTN من ال�سوق ال�سورية 
خالل الأزمة, هل كان لتلك الإ�ساعات اأ�سل؟ وماذا 

فعلت ال�سركة للتكيف مع الأزمة وت�ستمر بفعله؟
�ساأكون �سفافًا يف الإجابة عن هذا ال�سوؤال, كنا نتلقى 
عارية  كانت  ولكنها  م�ستمر,  ب�سكل  الإ�ساعات  هذه 
اإدارة �سركة  اتخذت  لقد  ب�سكل مطلق.  ال�سحة  عن 
جمموعة  اإدارة  جمل�ص  من  مدعومة  �سوريا   MTN
MTN قرارًا بامل�سي قدمًا, وتوفري كل ال�سبل الكفيلة 
واإيجاد  معها,  التكيف  خالل  من  العمل,  با�ستمرار 
احللول البديلة والناجعة, والتي من �ساأنها اأن ت�سمن 
من  نابع  طبعًا  وهــذا  ال�سورية,  ال�سوق  يف  وجــودنــا 
قدرة �سركة MTN �سوريا على التعاطي مع الظروف 
ال�سابقة واحلالية, واإيجاد الطرق الكفيلة وال�سرورية 

ل�ستمرار عملنا.

اأن  �سوريا مرارًا على   MTN �سركة  اإدارة  اأكدت  لقد 
ال�سركة م�ستمرة يف عملها, ونحن حاليًا نقوم بتنفيذ 
خطة عمل جديدة بداأت مع بداية عام 2016, تهدف 
اإىل اإعادة بناء ال�سبكة يف املناطق املت�سررة, وتوفري 
التطور  مع  تتوافق  اجلودة  عالية  ومنتجات  خدمات 
احلا�سل يف عامل الت�سالت حول العامَل, م�ستفيدين 
من الدعم الذي نتلقاه من املجموعة, ومن خرباتنا 

يف هذا املجال.

• ُتعد �سركة MTN �سوريا من ال�سركات الرائدة التي 
لـ  الب�سري. هل  العن�سر  ال�ستثمار يف  باأهمية  توؤمن 
"اأحمد" اأن يحّدثنا عن �سيا�سة ال�سركة يف ال�ستثمار 
يف العن�سر الب�سري وتطويره؟ وما اأهم امل�ساريع التي 
الفرتة  يف  اجلمعية  مع  بال�سراكة  بها  القيام  تنوون 

القادمة؟
الأمــور  من  هو  الب�سري  العن�سر  يف  ال�ستثمار  اإن 
التدريب  عملية  يتجاوز  وهــو  عملنا,  يف  الأ�سا�سية 
اأبعد  اإىل  لي�سل  موظفونا,  يتلقاها  التي  والتطوير 
من ذلك. نحن نوؤمن بالكوادر املوجودة لدينا اإميانًا 
من  جــزءًا  اأنف�سهم  يعدون  بالنتيجة  وهــم  مطلقًا, 

عائلة واحدة. 

مقابلة مع السيد " أحمد رمضان " 

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة MTN سوريا
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وهنا ل بّد من الإ�سارة اإىل برنامج التدريب والتطوير 
فر�سًا  يــوؤّمــن  ــذي  والـ �ــســوريــا,   MTN تتبناه  الـــذي 
من  جميعهم,  ملوظفينا  و�سرورية  مت�ساوية  تدريبية 
م�ستوى  وعلى  الفردي  للتطوير  خطط  و�سع  خالل 
وتنفيذها  العمل,  �سرورات  وبح�سب  اأي�سًا,  ال�سركة 
مبا ي�سمن ح�سول املوظفني على اخلربات واملهارات 
ال�سرورية للتميز بالعمل, خ�سو�سًا اأن طبيعة عملنا 

تتطلب اأن يكون موظفونا على اأمت ال�ستعداد دومًا.

اإن ال�سراكة مع جميعة اإدارة املوارد الب�سرية �سُتتيح 
بها  تقوم  التي  الفعاليات  العديد من  التواجد يف  لنا 
من  كبرية  �سريحة  ا�ستقطاب  وبالتايل  اجلمعية, 
دور  لهم  �سيكون  الذين  واخلرباء  ال�سوري,  ال�سباب 
التفاقية  هذه  خالل  ومن  كوادرنا.  تطوير  يف  كبري 
اأي�سًا, �سيكون لـ MTN دور يف توفري التدريب والدعم 
بيئة  اإىل  التعرف  من  ليتمكنوا  ال�سباب,  من  لعدد 
للدخول  تخولهم  مهارات  واكت�ساب  املثالية,  العمل 

اإىل عامل الأعمال بكل ثقة.

• ما تقييمكم ل�سوق العمل يف �سورية من حيُث توفر 
الكفاءات املطلوبة للعمل يف �سركتكم؟

متميزة,  كفاءات  وجود  ال�سورية  ال�سوق  مُيّيز  ما  اإن 
وهو اأمر نابع من طبيعة الإن�سان ال�سوري ورغبته يف 
لتطوره  �سروري  هو  ما  كل  وتعلم  والتجدد,  احلياة 

الوظيفي وحت�سني ظروف حياته.

نلتقي خالل عملنا, ومن خالل املقابالت التي نقوم 
بها عددًا جيدًا من الأ�سخا�ص القادرين على الدخول 
عائلة  اإىل  ثقة  بكل  والن�سمام  الأعــمــال  عــامل  اإىل 
MTN. ونفخر باأن لدينا فريق عمل هو بتقديري من 
اأف�سل املهارات املوجودة يف ال�سوق ال�سورية. من دون 
�سك نواجه اأحيانًا �سعوبات يف توّفر الكفاءات, ولكننا 
جتاوزنا ذلك من خالل ا�ستقطاب ال�سباب ول �سيما 
حديثي التخرج, واإخ�ساعهم لتدريب ممنهج وكفيل 

باأن يكونوا على اأمت ال�ستعداد للقيام باأعمالهم.

القدامى  موظفينا  من  عــددًا  بــاأن  اأي�سًا  نفخر  كما 
من  عدد  يف  مرموقة  وظيفية  منا�سب  على  ح�سلوا 
ال�سركات الوطنية, وخارج �سورية اأي�سًا, الأمر الذي 
على  قادر  ب�سري  عن�سر  بناء  يف  جناحنا  على  يدل 

الريادة والتميز.

• بلغنا اأن �سركتكم يف �سورية فازت بعدة جوائز على 
م�ستوى تطوير العن�سر الب�سري من بني الدول التي 

تتواجد فيها ال�سركة. هل لك اأن حتّدثنا عن ذلك؟
الدرجة  على  ر�سمّيًا  �سوريا   MTN �سركة  ح�سلت 
املــوارد  يف  "امل�ستثمرون  موؤ�س�سة  تقييم  يف  الف�سية 
وفقًا  وذلـــك   ," Investors in Peopleالب�سرية
اإحدى  املوؤ�ّس�سة,  هذه  جتريه  الذي  اخلا�ص  للتقييم 
ة باأبحاث املوارد  اأهم ال�سركات ال�ست�سارّية املخت�سّ

الب�سرّية يف العامل. وبذلك تكون MTN اأول �سركة يف 
على  مبوجبه  وحت�سل  التقييم,  لهذا  تخ�سع  �سورية 

هذا التقييم الدويل وبدرجة متفّوقة.
موؤ�س�سًة  الب�سرية"  ــوارد  املـ يف  "امل�ستثمرون  ــّد  ــَع وُت
تت�سمن  دولية  معايري  و�سع  يف  متخ�س�سة  عاملية 
وهي  الب�سري,  العن�سر  اإدارة  يف  املمار�سات  اأف�سل 
العامل,  يف  ال�سركات  لأف�سل  دولية  خربات  خال�سة 
والتطوير  والتعّلم  العمل  ا�سرتاتيجيات  ت�سمل  حيث 
واإدارة الأفراد والإدارة والقيادة, والكفاءة الإدارية, 
والتعلم  والتمكني,  وامل�ساركة  واملكافاآت,  والتقدير 

والتطوير, ومعايري الأداء, والتطور امل�ستمر.

انطالقتها  ومــنــذ  �سوريا   MTN �سركة  �سعت  لقد 
ت�سَمن  والــتــي  الــدولــيــة,  املعايري  اأعــلــى  تطبيق  اإىل 
ورفع  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  يف  املمار�سات  اأف�سل 
 MTN كفاءة فريق العمل, بال�سكل الذي يحقق روؤية
ويــاأتــي  وال�ــســتــمــراريــة,  النمو  يف  وا�سرتاتيجيتها 
عريقة  موؤ�س�سة  من  الف�سية  الدرجة  على  ح�سولنا 
يف  �سيا�ستنا  جنــاح  على  جديد  من  ليوؤكد  وعاملية, 
من  اأمــر  وهو  ال�سركة,  يف  الب�سري  العن�سر  تطوير 
م�ساركة  اأف�سل  ي�سمن  ومبا  لدينا,  العمل  اأولويات 
للموظفني يف تطوير العمل, ولعب دور فاعل وحقيقي 

يف املجتمع ويف بناء وطننا احلبيب �سوريا.

خالل  وخ�سو�سًا  الدرجة,  هذه  على  احل�سول  اإّن 
احلبيب  وطننا  يعي�سها  التي  ال�سعبة  املرحلة  هذه 
�سوريا, ُيثبت اأن �سركة MTN �سوريا ت�سم جمموعة 
لبد  وهنا  ال�سورية,  ال�سوق  يف  الكفاءات  اأف�سل  من 
من التاأكيد على اأن رحلتنا مع " امل�ستثمرون يف املوارد 
الب�سرية " لن تنح�سر يف احل�سول على هذا التقييم 
�ستمتد  اإنها  بل  فح�سب؛  الب�سري  العن�سر  اإدارة  يف 
من  بالعديد  وتدعيمها  احلالية  ممار�ساتنا  لتطوير 
هذه  متطلبات  مــع  املتوافقة  اجلــديــدة  املمار�سات 
احلياة  حت�سني  يف  �سُي�ساهم  ومبا  العاملية,  املوؤ�س�سة 

الوظيفية, وبالتايل اأداء ال�سركة ب�سكل عام.

• MTN �سوريا من ال�سركات الأكرث �سعوبة للح�سول 
الإجـــراءات  ت�سددون  ملــاذا  فيها.  عمل  فر�سة  على 

بالن�سبة للتقدم اإىل لوظائف لديكم؟
ل ميكن و�سف ذلك بالت�سدد, ول حتى باأن احل�سول 
وفقًا  نعمل  نحن  �سعب.  اأمــر  هو  عمل  فر�سة  على 
الــكــوادر  ــاأن  ب ت�سَمن  بالتوظيف,  خا�سة  ل�سيا�سة 
الــكــفــاءات  مــن  هــي  عملنا  فــريــق  �سمن  املــوجــودة 
القادرة على تقدمي خدمات عالية اجلودة ومناف�سة.

هنا اأود اأن اأُعيد التاأكيد على اأننا ن�ستقطب اجلميع, 
الأغلب  يف  يكونون  وهم  التخرج,  حديثي  �سيما  ول 
مننحهم  فــاإنــنــا  ذلـــك  ومـــع  م�سبقة,  ــربات  خـ دون 
الفر�سة لالن�سمام لعائلتنا, واحل�سول على التدريب 

والتاأهيل املنا�سَبني للقيام بعملهم.
• مباذا تن�سح ممار�سي اإدارة املوارد الب�سرية لتطوير 

باخت�سا�ص  املمار�ص  التزام  ت�سّجع  وهــل  اأدائــهــم؟ 
يف  املختلفة  الخت�سا�سات  بني  يتنقل  اأن  اأو  واحــد 

اإدارة املوارد الب�سرية؟ 
ل بد من التاأكيد على اأن اإدارة املوارد الب�سرية تتطلب 
املتميز,  املهني  وال�سلوك  املعرفة  ذوي  من  اأ�سخا�سًا 
يف  للعمل  املطلوبة  الأخــرى  املهارات  اإىل  بالإ�سافة  
املوارد الب�سرية, لتمكنهم من التعاطي مع متطلبات 
يف  العمل  يود  َمن  اأن�سح  وهنا  وح�سا�سيته.  عملهم 
الأكادميي  التعليم  على  يح�سل  اأن  الب�سرية  املــوارد 
ال�سرورية  اخلـــربات  واكت�ساب  لــذلــك,  الــ�ــســروري 

للقيام بعمله, املهنية منها وال�سخ�سية.

اإنَّ الّطالع على خمتلف الخت�سا�سات �سمن املوارد 
بكافة  ــام  الإملـ ُيتيح  حيث  �ــســروري,  اأمــر  الب�سرية 
جوانب هذا الخت�سا�ص, والرتكيز على ما يتنا�سب 

مع مقومات العامل وخربته يف هذا املجال.
اإىل  للداخلني اجلدد  توجهونها  التي  الن�سيحة  ما   •
يف  عمل  عــن  والباحثني  الــطــالب  مــن  العمل  �ــســوق 

ال�سوق ال�سورية يف الو�سع الراهن؟ 
واقت�سادها  �سورية  تاريخ  من  القادمة  املرحلة  اإن 
ول�سيما  املـــهـــارات,  مــن  بالعديد  الت�سلح  تتطلب 
حياتنا  مناحي  الإنــرتنــت  ودخــول  العلوم  تطور  مع 
�سورية  يف  عمل  عن  الباحثني  على  يجب  جميعها. 
�سقل مواهبهم وخرباتهم, من خالل ال�ستفادة من 
خا�ص  وب�سكل  ال�سوق,  يف  املوجودة  ات  املن�سّ جميع 
التدريب والتاأهيل الذي يوفره املجتمع الأهلي ح�سب 

التخ�س�ص.
يف  احلا�سل  التطور  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  وهنا 
لقطاع  ال�سريع  التطور  عن  والناجت  الأعــمــال,  عامل 
ــالت احلياة  التــ�ــســال, ودخـــول الإنــرتنــت يف جمـ
ما  هو  الرقمي,  للعامل  الوا�سع  والنت�سار  كافتها, 
التطورات,  هــذه  ملواكبة  ال�سعي  من  مزيدًا  يتطلب 
والتمكن من التعاطي مع هذه املتغريات الهامة, والتي 

باتت جزءًا هامًا من حياتنا املهنية وال�سخ�سية.

كما اأود اأن اأوؤكد اأن اأمامنا اأعوامًا هامة تتطلب العمل 
بجد ومثابرة لتحقيق اإجنازات �سرورية؛ لذلك يجب 
انتهاز الفر�ص املمكنة جميعها للح�سول على كل ما 

ينفع ال�سباب يف م�سريتهم املهنية امل�ستقبلية.

• ما روؤيتكم مل�ستقبل التعاون بني جمعية اإدارة املوارد 
الب�سرية و�سركتكم؟ 

املــوارد  اإدارة  جمعية  مع  التعاون  تعزيز  اإىل  نتطلع 
الب�سرية, وباأن تكون هذه ال�سراكة ا�ستمرارًا للنجاح 

الذي حققناه خالل الأعوام ال�سابقة.

اأمر يف  ال�سراكة مع هيئة متخ�س�سة ورائدة هو  اإن 
غاية الأهمية بالن�سبة لنا, ونحن نتطلع اإىل لعب دور 
فاعل وحقيقي يف تطوير اأعمال اجلمعية, وامل�ساهمة 
قيامها  ي�سمن  الــذي  بال�سكل  الأعمال  هذه  دفع  يف 

بالدور املناط بها على اأمت وجه.
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IHRM توّقع مذّكرة تفاهم مع الجامعة الّسورّية 
الخاّصة SPU في 12 نيسان 2017

اجلامعة  مع  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جمعية  وّقعت 
تفاهم يف 2017/4/12  مذّكرة  ال�سورية اخلا�سة 
يف فندق �سرياتون يف دم�سق, بح�سور الدكتور منري 
عبا�ص ــ رئي�ص جمعية اإدارة املوارد الب�سرية ــ وعدد 
واملتطوعني  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  مــن 
ــ  اإبراهيم  نذير  الدكتور  الأ�ستاذ  وبح�سور  فيها, 
اجلامعة,  رئي�ص  نواب  وال�سادة  ــ  اجلامعة  رئي�ص 
وال�سادة عمداء الكليات واملدراء املركزيني, وعدد 

كبري من ال�سيوف الكرام.
نذير  الــدكــتــور  الأ�ــســتــاذ  ــد  اأّكـ املنا�سبة  هــذه  ويف 
اإبراهيم ــ رئي�ص اجلامعة ــ على اأهمية التعاون بني 

الفاعلة  الأهلية  واجلمعيات  التعليمية  املوؤ�س�سات 
ويعمل  الطلبة,  م�سلحة  يخدم  مبــا  املجتمع  يف 
اآليات  اإىل  والتعرف  العمل  �سوق  يف  دجمهم  على 
العمل وتزويدهم باملهارات واخلربات املطلوبة من 
اجلامعة  بها  تقوم  التي  التدريبية  الربامج  خالل 
لتدريب الطلبة يف ال�سركات واملوؤ�س�سات وتاأهيلهم 
اإىل  بالإ�سافة  للح�سول على فر�ص عمل متميزة, 
م�ساعدة الطلبة يف عملية التوجيه املهني ال�سحيح 
الأ�ستاذ  واأّكـــد  الــنــاجــح,  املهني  م�سارهم  لبناء 
الدكتور رئي�ص اجلامعة على دور اجلمعيات الأهلية 
التعليمة  املوؤ�س�سات  بني  الو�سل  �سلة  ت�سكيل  يف 

التعاون  هــذا  يحقق  اأن  ورجـــا  ــال,  ــم الأع وقــطــاع 
البدء  املرجوة منه, من خالل  الأهــداف  امل�سرتك 
تنفيذها  املقرتح  لالأعمال  تنفيذية  خطط  بو�سع 

بني الفريقني.
توقيع  اأن  اجلمعية  رئي�ص  عّبا�ص  د.  اأّكـــد  بـــدوره 
اأتى لتاأطري تعاون ابتداأ منذ عدة  مذكرة التفاهم 
اجلامعة  مــع  الآن  حتى  م�ستمرًا  ــازال  ومـ ــوام  اأعـ
اجلامعة  م�سرح  اأ�سبح  حيث  اخلا�سة؛  ال�سورية 
والتدريب  املعرفة  منابر  مــن  مــنــربًا  »الــاليــيــك« 
اجلمعية  بها  قامت  التي  املختلفة  والن�ساطات 
اخلا�سة.  ال�سورية  اجلامعة  مع  بالتعاون  وقدمتها 

ن�ضاطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2017



باأحد  عماًل  املذكرات  من  النوع  هذا  توقيع  وياأتي 
الأكداميية  الروابط  »بناء  وهي  اجلمعية  اأهــداف 
تــدّر�ــص  الــتــي  واملــعــاهــد  والكليات  اجلــامــعــات  مــع 
اخت�سا�ص اإدارة املوارد الب�سرية, وتقوية العالقات 
حيث   « وخّريجيها  ال�سورية  اجلامعات  طالب  مع 
اأن كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة ال�سورية تدّر�ص 
بالإ�سافة  الب�سرية«  ــوارد  املـ »اإدارة  اخت�سا�ص 
هذه  تاأتي  وبالتايل  الأُخـــرى,  الخت�سا�سات  اإىل 
التفاقيات لرتبط خريجي اجلامعات ب�سوق العمل 
واخلريجني  الطالب  وت�سقل  ذلــك,  لهم  وت�سّهل 
مبهارات للدخول اإىل �سوق العمل, وليجد اخلّريج 

املنا�سب مكانه املنا�سب يف منظمات الأعمال.
بنود  بتلخي�ص  التوقيع  حفل  عبا�ص  د.  وخــتــم 
توجيه  اإىل  تهدف  املــذكــرة  »اإّن  قــائــاًل:  املــذكــرة 
ال�سورية  للجامعة  والتعليمية  البحثية  الأن�سطة 
العمل  �ــســوق  متطلبات  مــع  وربــطــهــا  اخلــا�ــســة, 
النقاط  من  جمموعة  ت�سّمنت  حيث  واحتياجاته؛ 
الــهــامــة الــتــي اتــفــق الــفــريــقــان عــلــى الــتــعــاون يف 
وتطبيقية  علمية  اأن�سطة  تنظيم  مثل:  تنفيذها 
م�سرتكة, كتنظيم حما�سرات تخ�س�سية وور�سات 
كما  لطلبة اجلامعة,  مهنية  تدريبية  ودورات  عمل 
ت�سّمنت م�ساهمة جمعية اإدارة املوارد الب�سرية يف 

اجلامعة  لطلبة  اّطالعية  ميدانية  زيــارات  تنظيم 
مبختلف  الــ�ــســوريــة  واملــنــظــمــات  الــ�ــســركــات  اإىل 
لتعريف  وذلـــك  دوري؛  ب�سكل  اخت�سا�ساتها 
اآليات العمل املتبعة واملعتمدة يف هذه  الطلبة على 
يف  اجلمعية  م�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سركات, 
تدريبية  فر�ص  لتاأمني  اجلامعة  طلبة  م�ساعدة 
مع  التوا�سل  خــالل  من  توظيف  وفر�ص  جمانية 
خريجي  باأ�سماء  وتزويدهم  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
يتعاون  كما  الخت�سا�سات,  خمتلف  من  اجلامعة 
متخ�س�سة  علمية  موؤمترات  تنظيم  يف  الفريقان 

ومعار�ص خا�سة بفر�ص العمل.

ن�ضاطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2017
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اإدارة  جمعية  نــّظــمــت 
املـــــــــــوارد الـــبـــ�ـــســـريـــة 
ــع كــلــيــة  ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ بـ
يف  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ اإدارة 
ــة الــ�ــســوريــة  ــعـ ــامـ اجلـ
ــد  ــهـ ــعـ اخلــــا�ــــســــة واملـ
املالية  للعلوم  التقاين 
عمل  ور�سة  وامل�سرفية 
بعنوان  املــعــهــد  لطلبة 
اإىل  للدخول  »مــهــارات 
 Skills الــعــمــل«  �ــســوق 
 of Labor Market
وذلــــــك يـــــوم الثـــنـــني 
مقر  يف   2017/4/3
للعلوم  التقاين  املعهد 
ــة واملــ�ــســرفــيــة,  ــي ــال امل
الدكتور  الــور�ــســَة  ــّدم  ق
رئي�ص  ـــ  ـ عــبــا�ــص  مــنــري 
ــوارد  املـ اإدارة  جمعية 
ق�سم  ورئي�ص  الب�سرية, 
الب�سرية  ــوارد  امل اإدارة 
ال�سورية  اجلــامــعــة  يف 
حــيــث  ؛  ـــ  ــ ـ اخلـــا�ـــســـة 
مدير  ــَة  ــس ــور� ال افــتــتــح 
املــعــهــد بــكــلــمــٍة رّحـــب 
باحل�سور  خاللها  من 
جــمــيــعــهــم, بــعــد ذلــك 
منري  ــتـــور  الـــدكـ قـــــّدم 
عبا�ص حما�سرة لطلبة 
املــهــارات  حــول  املعهد 
اإىل  للدخول  املطلوبة 
ــعــمــل, و�ــســرح  ــوق ال ــس �
ــة  ــاب ــت ــم كــيــفــيــة ك ــهـ لـ
ال�سرية الذاتية باللغَتني 
والعربية.  الإنكليزية 
ــكــر يف  ــس ــ� ــال ــّدم ب ــ ــق ــ وت
اإىل  ــة  ــسـ ــور�ـ الـ نــهــايــة 
املعهد؛ جلهودها  اإدارة 
طالب  بتطوير  احلثيثة 
مع  والت�سبيك  املــعــهــد 
ــوارد  املـ اإدارة  جمعية 
ــاًل  ــاأمـ ــتـ الـــبـــ�ـــســـريـــة مـ
العمل  ور�ــســات  توا�سل 
تهم  التي  واملحا�سرات 
للدخول  املعهد  طــالب 

اإىل �سوق العمل.

IHRM تنّظم ورشة عمل »مهارات الّدخول إلى سوق العمل« مع 
المعهد الّتقانّي للعلوم المالّية والمصرفّية في 3 نيسان 2017

ن�ضاطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2017
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بالتعاون بني جمعية اإدارة املوارد الب�سرية ــ كراٍع 
ا�سرتاتيجي ــ واجلامعة ال�سورية اخلا�سة اأقامت 
اخلا�سة  ال�سورية  اجلامعة  يف  ال�سيدلة  كلية 
الأحــد  يــوم   - املهني  والتطوير  التوجيه  موؤمتر 
املزة  يف  العربي  الثقايف  املركز  2017/4/2يف 

ال�ساعة 11:00 �سباحًا. 
 وقد ح�سر املوؤمتر رئي�ص اجلامعة ونوابه وعمداء 
�سحة  ومــدراء يف  اجلامعة  واأ�ساتذة يف  الكليات 
دم�سق ومدراء م�ساٍف وعدد من �سركات الأدوية 
ال�سيوف  مــن  كبري  وعـــدد  �ــســوريــا  يف  ــدة  ــرائ ال

الأكارم والطالب وزوار املعر�ص. 
ترافق مع املوؤمتر عدة من كلمات الرعاة, واألقى 
الراعي  كلمة  عبا�ص  منري  د.  اجلمعية  رئي�ص 
ال�سرتاتيجي, و�سرح اأهمية وجود مراكز توجيه 
الأهلية  اجلمعيات  ودور  اجلامعات,  يف  مهني 
والــطــالب  الــتــوجــيــه  مــراكــز  بــني  الت�سبيك  يف 
ال�سركات  مــع  بالعمل  والــراغــبــني  اخلــريــجــني 
جمعية  بتجربة  وا�ست�سهد  للموظفني,  الطالبة 
اإدارة املوارد الب�سرية والدور الهام الذي مازالت 
كلها  القطاعات  يف  عمل  فر�ص  تاأمني  يف  تلعبه 

ال�سوري.  املجتمع  نحو  كم�سوؤولية جمتمعية منها 
باإعطاء  واملحا�سرين  ال�سيوف  من  عــدد  وقــام 
�سناعة  يف  العمل  فر�ص  عن  �سيقة  حما�سرات 
خا�ص  معر�ص  افــتــتــاح  مت  ــريًا  ــ واأخ ال�سيدلة, 
عدد  بوجود  ال�سيدلة  كلية  لطلبة  العمل  بفر�ص 
اأتيحِت  حيث  ومعاملها؛  الأدويـــة  �سركات  مــن 
الذاتية  �سريهم  لتقدمي  الطالب  اأمــام  الفر�سة 
ال�سركات  مع  والتوا�سل  لهم  توظيف  وطلبات 
العمل  فر�ص  على  للتعرف  املعر�ص  يف  املوجودة 

املتاحة.

IHRM الّراعي االستراتيجّي لمؤتمر الّتوجيه والّتطوير 
المهنّي لكّلّية الّصيدلة في الجامعة الّسورّية الخاّصة

ن�ضاطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2017
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في 12 آذار IHRM 2017 تنهي آخر مرحلة ِمن مشروع 
»مسح الّرواتب واألجور والّتعويضات«: 

ن�ضاطات اجلمعية
يف  الربع الأول من عام 2017

What’s Coming?

عــقــد املــ�ــســاركــون يف مــ�ــســروع 
ــور  ــ ــ ــب والأجـ ــ ــرواتـ ــ »مـــ�ـــســـح الـ
املرحلة  اجتماع   « والتعوي�سات 
النهائية من امل�سروع يف 12 اآذار 
 Globe �سركة  مقر  يف   2017
Med وهو امل�سروع الذي اأطلقته 
عام  مــن  اآب   23 يف  اجلمعية 
2016 مب�ساركة كربى ال�سركات 
العاملة  واملنظمات  واملوؤ�س�سات 
اخلـــا�ـــســـة  ــات  ــاعــ ــطــ ــ ــق ــ ال يف 
والأهــلــيــة يف خمتلف  والــعــاّمــة 
الــ�ــســنــاعــات يف �ــســوريــة. وقــد 
مت  الــذي  ال�ستبيان  ت�سليم  مت 
على  اجلمعية  قبل  من  توزيعه 

واملت�سمن  امل�ساركة  ال�سركات 
والأجـــور  الــرواتــب  عــن  بيانات 
كافتها  للوظائف  والتعوي�سات 
ليتم  املــ�ــســاركــة  الــ�ــســركــات  يف 
منها  وال�ـــســـتـــفـــادة  حتــلــيــلــهــا 
بتقرير يو�سح الرواتب والأجور 
والتعوي�سات املدفوعة للوظائف 
ال�سورية  الــ�ــســوق  يف  املختلفة 
لتكون اأول درا�سة من نوعها يف 
�سورية ي�ستفيد منها َمن يرغب 
لتو�سيع  بــبــيــانــاتــه  املــ�ــســاركــة 
ب�سكل  وال�ــســتــفــادة  الــدرا�ــســة 
العاملة  ال�سركات  لت�سمل  اأكرب 

يف �سورية كلها. 
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IHRM تطلق برنامج Six Keys to Success in Business Life  بالّتعاون مع 
كّلّية إدارة األعمال في الجامعة الّسورّية الخاّصة من 14 شباط إلى 5 آذار 2017

 Six اإدارة املوارد الب�سرية برنامج  اأطلقت جمعية 
Keys to Success in Business Life  »املفاتيح 
كلية  مع  بالتعاون  العمل«  �سوق  يف  للنجاح  ال�ستة 
اخلا�سة,  ال�سورية  اجلامعة  يف  الأعــمــال  اإدارة 
اآذار 2017 يف   5 اإىل  �سباط  امتد من 14  والــذي 
يف  »الالييك«  الأ�سد  با�سل  ال�سهيد  معهد  م�سرح 
وت�سمن  املوؤقت,  اخلا�سة  ال�سورية  اجلامعة  مقر 
توافرها  يجب  التي  الأ�سا�سية  املهارات  الربنامج 

لدى اأي �سخ�ص يرغب يف التمّيز والنجاح يف �سوق 
العمل. وقد كانت الدعوة عامة ح�سرها الطالب 
كلها  واخلا�سة  العامة  واملعاهد  اجلامعات  من 
املوظفني  من  كبري  وعــدد  عمل,  عن  والباحثون 

واملهتمني من خمتلف القطاعات والأعمار. 
وقد اأدار ور�سات العمل مدربون معتمدون من قبل 

اجلمعية ومدربون خمت�سون يف جمال عملهم. 
ويف نهاية الربنامج بتاريخ 12 اآذار 2017 , نظمت 

كلية  مع  بالتعاون  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جمعية 
اإدارة الأعمال يف اجلامعة ال�سورية اخلا�سة حفاًل 
لتوزيع �سهادات ح�سور الربنامج, يف م�سرح معهد 
بح�سور  وذلك  )الالييك(,  الأ�سد  با�سل  ال�سهيد 
وعميد  العلمية,  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب 
كلية اإدارة الأعمال, والدكتور منري عبا�ص ــ رئي�ص 
ــ , وجمموعة كبرية  جمعية اإدارة املوارد الب�سرية 
من املتدربني؛ حيث مت توزيع ال�سهادات للمتدربني 
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الذين ح�سروا على الأقل خم�ص ور�سات عمل من 
اأ�سل �ست ور�سات. 

ــ  اجلمعية  رئي�ص  ــ  عبا�ص  منري  د.  �سكر  بــدوره 
وت�سكر  وتعاونهم,  جهودهم  على  املدربني  ال�سادة 
وت�سكر  وكــادرًا,  اإدارًة  اخلا�سة  ال�سورية  اجلامعة 
الربنامج,  هــذا  يف  كلهم  وامل�ساركني  املتطوعني 
�سهادات  على  ح�سلوا  الــذيــن  املــتــدربــني  ــاأ  وهــّن
احل�سور, ورجا لهم التوفيق والنجاح يف م�سارهم 

املهني. 
ت�سمن الربنامج �ست ور�سات عمل كما يلي:

 CV Writing and Cover بعنوان  عمل  ور�سة 
 14 يف  عبا�ص«  منري  »د.  املــدرب  اأدارهـــا   Letter

�سباط 2017.
ور�سة عمل بعنوان Job Interview اأدارتها املدربة 

»نهى �سويحنة« يف 19 �سباط 2017.
ور�سة عمل بعنوان Career Path  اأدارها املدرب » 

اأحمد مع�سع�ص« يف 21 �سباط 2017.
 Effective Communication ور�سة عمل بعنوان 
 26 يف  كو�سر«  »كري�ستينا  املدربة  اأدارتها   Skills

�سباط 2017.
اأدارهــا   Leadership Skills بعنوان  عمل  ور�سة 

املدرب »اإيهاب اجلندي« يف 1 اآذار 2017.
اأدارها    Entrepreneurship بعنوان  عمل  ور�سة 

املدرب »مهند �سبحا« يف 5 اآذار 2017.
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MTN سوريا توقع مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة 
الموارد البشرية IHRM لعام 2017

وتعزيز  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها  تو�سيع  بهدف 
�سوريا   MTN وّقعت  الأهلي؛  املجتمع  مع  التعاون 
الذهبية  الــرعــايــة  على  تن�ص  تفاهم  ــرة  مــذّك
�سباط  بتاريخ 26  الب�سرية  املوارد  اإدارة  جلمعية 
مع  والتعاون  العمل  تعزيز  اإطار  يف  وذلك   2017
اجلمعية, انطالقًا من العالقة الناجحة والبّناءة 
خالل الأعوام املا�سية. وجاء توقيع التفاق خالل 
 IHRM اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  �سم  اجتماع 
ومدير  واملتطوعني,  املجل�ص  اأع�ساء  من  وعــددًا 
يف  التنظيمية  وال�سوؤون  الب�سرية  املــوارد  اإدارة 
العمل  فريق  مــن  ــددًا  وعـ �سوريا,   MTN �سركة 
�سوريا يف   MTN �سركة  وذلك يف مقر  بال�سركة, 

مدينة دم�سق.

وتن�ّص املُذّكرة على اأن تقوم �سركة MTN �سوريا 
الدعم  بتقدمي  ــ  ا�سرتاتيجيًا  �سريكًا  بو�سفها  ــ 
اجلمعية  تقوم  كما  الب�سرية,  ــوارد  املـ جلمعية 

مب�ساركة خربتها يف جمال املوارد الب�سرية وتقدمي 
ال�ست�سارات واملعلومات والتو�سيات الالزمة, هذا 
التي تقوم  الن�ساطات  امل�ساركة يف  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سورية,  واملعاهد  اجلامعات  يف  اجلمعية  بها 
واأهم املوؤمترات اأو الندوات املتخ�س�سة مبوا�سيع 

التطوير يف املوارد الب�سرية.
ووّقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور منري عبا�ص 
الب�سرية  املـــوارد  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ــ 
املــوارد  اإدارة  مدير  ــ  رم�سان  اأحمد  وال�سيد  ــ 
 MTN �سركة  يف  التنظيمية  وال�سوؤون  الب�سرية 
�سوريا ــ الأمر الذي ُي�سّكل تتويجًا للعالقة الهامة 
 MTN وال�سرتاتيجية, وهي ت�سب يف �سعي �سركة
وتوفري  الأهلي,  للمجتمع  الدعم  لتقدمي  �سوريا 
مبا  الأعــمــال  تطوير  ُتتيح  و�ــســراكــات  من�سات 

يخدم املجتمع ال�سوري.
واأ�ساد ال�سيد اأحمد رم�سان باأهمية هذه التفاقية, 
 MTN �سركة  �سعي  اإطــار  يف  تندرج  اأنها  موؤكدًا 

للمجتمع,  ومفيدة  �سراكات حقيقية  لبناء  �سوريا 
واملوؤ�س�ساتي  املثايل  الأداء  ي�سمن  الذي  بال�سكل 
لعمل الفريقني, وبالتايل توفري بيئة عمل منا�سبة 
وتتوافق متامًا مع اأهم الأ�ساليب املتبعة عامليًا يف 
اإدارة املوارد الب�سرية, وما تتطلبه املرحلة املقبلة 

يف القت�ساد ال�سوري.
�سوريا   MTN �سركة  »ح�سلت  رم�سان:  وي�سيف 
موؤ�س�سة  تقييم  يف  الف�سية  اجلائزة  على  موؤخرًا 
للتقييم  وفقًا  الب�سرية«,  املــوارد  يف  »امل�ستثمرون 
اأهّم  اإحدى  ــ  اخلا�ص الذي جتريه هذه املوؤ�ّس�سة 
املوارد  باأبحاث  ة  املخت�سّ ال�ست�سارّية  ال�ّسركات 
ـ وبذلك تكون MTN اأول �سركة  الب�سرّية يف العامَلـ 
يف �سورية تخ�سع لهذا التقييم, وحت�سل مبوجبه 
اإّن  متفّوقة.  وبدرجة  الــدويل  التقييم  هــذا  على 
هذا الأمر يدفعنا اإىل العمل مع الهيئات ال�سورية 
املتخ�س�سة, والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف دفع 
عملنا يف ال�سوق ال�سورية, وباملقابل توفري الدعم 
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املنا�سب لهذه الهيئات لتقوم بعملها باأف�سل �سكل 
ممكن«.

ــدوره حتـــدث الــدكــتــور مــنــري عــبــا�ــص, وو�ــســف  ــ ب
ل�سكل  املثالية  بال�سيغة  التفاهم  مذكرة  توقيع 
 MTN ــني اجلــمــعــيــة و�ــســركــة ــعــاون املــثــمــر ب ــت ال
الب�سرية  املوارد  اإدارة  جمعية  اأن  موؤكدًا  �سوريا, 
الفعال  التعاون  تعزيز  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  ت�سعى 
بهدف  �سورية,  يف  العاملة  الرائدة  ال�سركات  مع 
مهنة  يف  ال�سليمة  الأ�ساليب  ا�ستخدام  تطوير 
اإىل  بالإ�سافة  وترويجها,  الب�سرية  املوارد  اإدارة 
يف  الب�سرية  ــوارد  امل اإدارة  لأهمية  الوعي  زيــادة 
اإدارة ال�سركات لأعمالها, من خالل تعزيز ثقافة 
وامل�سورة  الن�سح  وتقدمي  الب�سرية  املــوارد  اإدارة 
ال�سركات  بناء  عملية  يف  ت�ساهم  التي  بالطريقة 

على اأ�س�ص علمية وتقنية واإدارية حديثة.
وي�سيف عبا�ص: اإن العمل مع �سركة MTN  �سورية 
وظائف  تطبيق  يف  ورائدة  حقيقية  كتجربة  ياأتي 

ترّوج  التي  وممار�ساتها  الب�سرية  املــوارد  اإدارة 
لها اجلمعية من خالل ن�ساطاتها وور�سات العمل 
اجلامعات  يف  اأي�سًا  تــدّر�ــص  التي  و  التدريبية, 
التطبيق  بني  الربط  ي�سبح  وبالتايل  واملعاهد؛ 
اأهمية  على  وا�ــســحــًا  دلــيــاًل  والــنــظــري  العملي 
ال�ستثمار براأ�ص املال الب�سري ويعطي مثاًل رائدًا 
 MTN ف�سركة  �سورية,  يف  تعمل  التي  لل�سركات 
ال�سحيح  ا�ستثمارها  بف�سل  ا�ستطاعت  �سورية 
يف مواردها الب�سرية ال�ستمرار بنجاحاتها حتى 
املوظفني  بــولء  تتميز  وهي  ــة,  الأزم فرتة  �سمن 

التنظيمي ور�ساهم الوظيفي فيها. 
تاأكيدًا  ُت�سّكل  التفاقية  هذه  اأن  ذكره,  واجلدير 
�سوريا   MTN �سركة  ا�سرتاتيجية  على  وا�سحًا 
بدعم  واملتمثلة  الجتماعية,  بامل�سوؤولية  املتعلقة 
من  الأهلي,  املجتمع  وموؤ�س�سات  املحلي  املجتمع 
خــالل فتح قــنــوات التــ�ــســال وتــبــادل اخلــربات 

لتحقيق الأهداف امل�سرتكة.

MTN حول

توفري  يف  الــرائــدة  ال�سركة  هــي  �ــســوريــا   MTN
متنح  والتي  والإنرتنت,  اجلوال  الهاتف  خدمات 
يف  الع�سرية  الأعــمــال  وحلول  اخللوية  التغطية 
�سوريا   MTN اإطــالق  مت  كافتها.  �سوريا  اأنــحــاء 
حلقبة  الــبــدايــة  كــانــت  حــيــث   ,2007 الــعــام  يف 
والال�سلكية  ال�سلكية  التــ�ــســالت  مــن  جــديــدة 
الهاتف  خدمات  �سوريا   MTN تقدم  البالد.  يف 
الثابت  الإنــرتنــت  املــتــطــورة وخــدمــات  اجلـــوال 
واملتنقل ال�سريع, ف�ساًل عن اخلدمات املجتمعية 
 MTN ال�سوري.  ال�سعب  تدعم  التي  وامل�ساريع 
�سوريا هي جزء من جمموعة MTN العاملية التي 
ال�سلكية  الت�سالت  �سركات  من  جمموعة  ت�سم 
يف  اإن�ساوؤها  مت  اجلن�سيات,  متعددة  والال�سلكية 
اأفريقيا  يف  بلدًا   22 يف  الآن  وتعمل   1994 عــام 

وال�سرق الأو�سط.
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جمعّية إدارة الموارد البشرّية تشارك في معرض فرص العمل 
“ابن البلد” في فندق الداما روز من 18 إلى 20 شباط 2017

جمعية  ــاركــت  ــس �
ــوارد  ــ ــ املـ اإدارة 
ــراٍع  ــ ــبــ�ــســريــة ك ال
معر�ص  يف  ذهبي 
»ابن  العمل  فر�ص 
امتّد  الــذي  البلد« 
 20 اإىل   18 مـــن 
فندق  يف  �ــســبــاط 
»داما روز«, اإميانا 
مـــنـــهـــا بــاأهــمــيــة 
مـــعـــار�ـــص فــر�ــص 
ــقــاط  ــل كــن ــمـ ــعـ الـ
طالبي  بني  التقاء 
وال�سركات  العمل 
للفر�ص  العار�سة 

الوظيفية. 
ــ  عبا�ص  منري  د. 
اجلمعية  رئــيــ�ــص 
ـــ �ـــســـرح الـــــدور  ــ ـ
للجمعية  ــام  ــهـ الـ
فر�ص  معر�ص  يف 
ــاًل: »  ــائـ الــعــمــل قـ
قـــامـــت اجلــمــعــيــة 
بـــجـــمـــع الـــ�ـــســـري 
ــة وعـــَمـــل  ــيـ ــذاتـ الـ
ن�سخ الكرتونية لها 
والحتفاظ بها يف 
ــات  ــان ــي ــدة ب ــاعــ ــ ق
ــة  ــي الــ�ــســري الــذات
اخلا�سة بها لتزود 
بـــهـــا الــ�ــســركــات 
الأعــــــ�ــــــســــــاء يف 
بال�سري  اجلمعية 
املطلوبة  الــذاتــيــة 
لــــــلــــــوظــــــائــــــف 
لديهم  الــ�ــســاغــرة 
ــًا لــتــقــوم  ــ ــانـ ــ جمـ
ــدور  ــ اجلــمــعــيــة ب
نـــقـــطـــة الـــو�ـــســـل 
العمل  �ــســوق  ــني  ب
ــثـــني عــن  ــبـــاحـ والـ

عمل«.
ويف نهاية املعر�ص 
عبا�ص  د.  ت�سلم 
امل�ساركة  جــائــزة 

يف املعر�ص. 
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IHRM تنّظم ورشة عمل »ماذا بعد الّتخّرج؟« مع المعهد 
الّتقانّي للعلوم المالّية والمصرفّية في 21 تشرين الّثاني 2016

مع  بالتعاون  الب�سرية  املوارد  اإدارة  جمعية  نّظمت 
املعهد التقاين للعلوم املالية وامل�سرفية ور�سة عمل 
 21 يف  التخرج؟«  بعد  »مــاذا  بعنوان  املعهد  لطلبة 
ت�سرين الثاين 2016 يف مقر املعهد التقاين للعلوم 
منري  الدكتور  الور�سة  وقــدم  وامل�سرفية,  املالية 

عبا�ص – رئي�ص جمعية اإدارة املوارد الب�سرية –. 
�سقور  د. جمــد  املــعــهــد  ــر  مــدي ــة  ــس ــور� ال افــتــتــح 
التطوعي  بعملها  والإ�ــســادة  باجلمعية  بالرتحيب 
اكت�ساب  وم�ساعدتهم يف  ال�سوري  ال�سباب  لتطوير 

العمل  �سوق  اإىل  للدخول  توؤهلهم  التي  املــهــارات 
ب�سكل اأف�سل. و�سكر د. منري عبا�ص رئي�ص اجلمعية 
اأن  العمل, ورجا  ور�سة  لإدارة  فورًا  الدعوة  لتلبيته 
لطالب  خم�س�سة  مهارات  �سل�سلة  هناك  تكون 
ال�ستفادة  لهم  ليت�سنى  املعهد  م�سرح  يف  املعهد 

ب�سكل اأكرب خالل عام الدرا�سة. 
لطلبة  حما�سرة  عبا�ص  منري  الدكتور  قّدم  بدوره 
العمل  �سوق  لدخول  املطلوبة  املهارات  حول  املعهد 
واحتمالت اإكمال الدرا�سة اجلامعية لطالب املعهد 

بعد التخرج لتح�سني امل�سار املهني للطالب وتطوير 
نف�سه واحل�سول على فر�ص وظيفية اأف�سل. ووعد 
باأن يقوم بتنظيم ور�سات عمل قادمة لأهم مهارات 
�سوق العمل يف بداية عام 2017.  وت�سكر يف نهاية 
للجهود  الإداري  ــادره  ــ وك املعهد  اإدارة  الــور�ــســة 
احلثيثة بتطوير طالب املعهد والت�سبيك مع جمعية 
اإدارة املوارد الب�سرية متاأماًل توا�سل ور�سات العمل 
اإىل  للدخول  املعهد  تهم طالب  التي  واملحا�سرات 

�سوق العمل.
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IHRM تشارك في المؤتمر الّتعريفّي األّول لدراسات الماجستير

املوؤمتر  يف  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جمعية  �ساركت 
التعريفي الأول لدرا�سات املاج�ستري يف �سورية يف 
دم�سق  جامعة  مركز  يف  الثاين  ت�سرين   13 و   12
حما�سرات  ع�سر  املــوؤمتــر  وت�سّمن  للموؤمترات. 
درا�ــســة  ــول  ح موا�سيعها  تنوعت  عمل  ور�ــســات 
متوا�سلني.  يومني  مدى  على  وامتدت  املاج�ستري, 
 – – رئي�ص اجلمعية  افتتح املوؤمتر د. منري عبا�ص 
املاج�ستري؟«  ندر�ص  »ملــاذا  عنوانها:  عمل  بور�سة 

الدرا�سات  اإكمال  اأهمية  الور�سة  خــالل  وناق�ص 
العليا كم�سار مهني ملن يرغب بالعمل الأكادميي, 
بالإ�سافة اإىل اأهمية املاج�ستري اأي�سًا يف منظمات 

الأعمال كرتبة اإدارية ومعرفية.
و�سرح  بالعمل.  العلم  ربــط  هــو  يــكــون  مــا  ــم  واأهـ
تعد  التي  التحفيز  ر�سالة  كتابة  كيفية  عبا�ص  د. 
اأو  منحة  على  احل�سول  يف  الأهــم  املرجح  املعيار 
الغربية. كما خل�ص  للدرا�سة يف اجلامعات  قبول 

تتيح  التي  واملعاهد  العامة  اجلامعات  عبا�ص  د. 
اإىل  بالإ�سافة  العليا  درا�ــســاتــه  اإكــمــال  للطالب 

جامعته التي تخرج فيها.
وماج�ستري  البحثي  املاج�ستري  بــني  الــفــرق  ــنّي  وب
التاأهيل والتخ�س�ص واأهمية كل منهما. ويف نهاية 
امل�ساركني  ت�ساوؤلت  د. عبا�ص على  اأجاب  الور�سة 
العليا  درا�ساتهم  باإكمال  واملهتمني  الطالب  من 

كّلها. 
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IHRM  تطلق شهر الموارد البشرّية  HR Month لعام /2016/ وللعام الّتاسع 
على التوالي بالّتعاون مع »مركز عيادات العمل« في جامعة دمشق

ثقافة  »ن�سر  الأ�سا�سي وهو  عماًل بهدف اجلمعية 
ال�سحيحة  وممار�ساتها  الب�سرية  املــوارد  اإدارة 
وزيادة  والأهلية,  واخلا�سة  العامة  القطاعات  يف 
ملوؤ�س�سات  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  لأهميتها  الوعي 
املوارد  اإدارة  جمعية  قدمت  �سورية«   يف  الأعمال 
مع  وبالتعاون  التوايل  على  التا�سع  للعام  الب�سرية 
ور�سات  �سل�سلة  دم�سق  جامعة  يف  العمل  عيادات 
املوارد  »�سهر  بعنوان  جمانية  وحما�سرات  عمل 
اإىل   6 مــن  ابــتــداء  كــامــل,  �سهر  ملــدة  الب�سرية« 
يف  العمل   عيادات  مركز  يف  الثاين  ت�سرين    27
دم�سق, وتوزعت ور�سات العمل على اأربعة اأ�سابيع 
ووا�سعة يف وظائف  موا�سيع غنية  �سملت  متتالية 
ال�سحيحة  وممار�ساتها  الب�سرية  املــوارد  اإدارة 
ومت  احلياتية,  واملــهــارات  العمل  �سوق  ومــهــارات 
تقدمي موا�سيع جديدة لأول مرة, قدمها مدربون 
خمت�سون  ومدربون  اجلمعية  قبل  من  معتمدون 
اخلا�ص  القطاع  �سركات  يف  ومــدراء  ومتطوعون 
املــوارد  �سهر  نهاية  ويف  اجلمعية,  مع  بالتعاون 

الــبــ�ــســريــة قـــام مــركــز عـــيـــادات الــعــمــل بتقدمي 
الذين  كلهم  للمدربني  وتقدير  �سكر  �ــســهــادات 
�ساركوا يف �سهر املوارد الب�سرية, وت�سمن ال�سهر 

املوا�سيع التالية: 
- الأ�سبوع الأول ت�سمن اأربع ور�سات عمل كالتايل: 
تكتب  »كيف  عمل  وور�ــســة  اجلمعية  عن  تعريف 
ال�سرية الذاتية ور�سالة املقدمة باللغة الإنكليزية؟« 
– رئي�ص جمل�ص  املدرب: »د.منري عّبا�ص«  اأدارها 
الإدارة – , وور�سة عمل »مدخل اإىل اإدارة اجلودة« 
قدمها ال�سيد »عمار العموري« –ع�سو خمت�ص يف 
التخطيط  اإىل  »مدخل  وور�سة عمل   ,  – اجلمعية 
الت�سغيلي« قدمها ال�سيد »حممد منت�سر الطحل«. 
بعنوان  عمل  ور�ــســة  الــثــاين  الأ�ــســبــوع  وت�سمن   -
د.  املدربة  اأدارتــهــا  املهنية«  ال�سخ�سية  »�سفات 

�سريين دالتي.  
عمل  ور�ــســات  اأربـــع  الثالث  الأ�ــســبــوع  وت�سمن   -

كالتايل:
د.  املــدرب«  اأدارهــا  بالنف�ص«  »الثقة  عمل  ور�سة 

اجلمعية,  يف  خمت�ص  ع�سو  اجلــنــدي«  اإيــهــاب 
والتدريب«  التطوير  »ا�سرتاتيجيات  عمل  وور�سة 
اأدارها املدرب »د. حممد النحا�ص« ع�سو جمل�ص 
»ا�ستقطاب  عمل  وور�ــســة  اجلمعية,  يف  اإدارة 
املهارات والكفاءات« اأدارتها الآن�سة »علياء الدقر« 
ع�سو يف اجلمعية, وور�سة عمل »تطوير الكفاءات 
اأدارتها املدربة »نهى  للح�سول على فر�ص عمل« 

�سويحنة« ع�سو جمل�ص اإدارة يف اجلمعية.
وت�سمن الأ�سبوع الرابع اأربع ور�سات عمل كالتايل: 
ور�سة عمل »مهارات القيادة« اأدارها املدرب »د. 
الكفاءات  »اإدارة  عمل  وور�سة  اجلندي«,  اإيهاب 
واملواهب« اأدارها ال�سيد »حممد ب�سيم ا�سماعيل« 
عمل  وور�ــســة   ,  – اجلمعية  يف  خمت�ص  ع�سو   –
ال�سيد  اأدارهــا  العمل«  عقود  ممار�سات  »اأف�سل 
 ,  – اجلمعية  يف  ع�سو   – اأنـــق«  اإقــبــال  »حمــمــد 
اأدارتها  العمل«  يف  ال�سغوط  »اإدارة  عمل  وور�سة 
اإدارة يف  – ع�سو جمل�ص  ال�سيدة »�سماح �سورى« 

اجلمعية–.
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IHRM تشارك في معرض لوحات لطّلاب كّلّية العمارة 
في جامعة الّرشيد الخاّصة

جمعّية إدارة الموارد البشرّية تشارك في معرض الّتوظيف 
وفرص العمل  JOBex من 29 إلى 31 تشرين األّول 2016

الب�سرية  املوارد  اإدارة  �ساركت جمعية 
يف  العمارة  هند�سة  كلية  معر�ص  يف 
�سالة  يف  اأقيم  الــذي  الر�سيد  جامعة 
العر�ص بدار الأوبرا بتاريخ 2 ت�سرين 
الثاين 2016 ؛ حيث قام طالب الكلية 
وذلــك  متميزة,  فنية  لــوحــات  بر�سم 
ونوابه  الر�سيد  جامعة  رئي�ص  بح�سور 
ونوابه  العمارة  هند�سة  كلية  وعميد 
ــدد كــبــري مــن اإداريــــــي اجلــامــعــة  وعــ

املــعــر�ــص  زوار  مــن  وحــ�ــســور ممــيــز 
الإبــداع  ح�ص  على  ال�سوء  األقى  الذي 
الكلية.  طــالب  لــدى  العالية  واملهنية 
اأثــنــى د. مــنــري عــبــا�ــص على  وبــــدوره 
اللوحات  يف  الرائعة  الطالب  جهود 
مهنية  وعك�ست  بالإتقان  متيزت  التي 
عميد  خا�ص  ب�سكل  و�سكر  الطالب, 
جهوده  على  الــعــمــارة  هند�سة  كلية 
امللمو�سة باأعمال الطالب الفنية. كما 

توجهت اإدارة اجلامعة ب�سكر اجلمعية 
عــلــى ور�ــســات الــعــمــل واملــحــا�ــســرات 
والندوات التي اأقامتها اجلمعية والتي 
العمارة  كلية هند�سة  ح�سرها طالب 
منها,  وا�ــســتــفــادوا  الر�سيد  بجامعة 
واإدارة  التوا�سل  مــهــارات  واأهــمــهــا: 
اإدارة  وطلبت  املهني,  وامل�سار  الوقت 
يف  ال�ستمرار  اجلمعية  من  اجلامعة 
يحتاجها  التي  املــهــارات  ثقافة  ن�سر 

الطالب للدخول اإىل �سوق العمل. فلم 
يعد كافيًا اأن يكون الطالب حائزًا على 
فر�سة  على  ليح�سل  جامعية  �سهادة 
عمل منا�سبة؛ بل اأ�سبح هناك �سرورة 
ملهارات  كتابة ال�سرية الذاتية وجتاوز 
املهني  امل�سار  وحتديد  العمل  مقابلة 
الوقت  واإدارة  والتفاو�ص  والتوا�سل 
الــتــي ت�سكل  املـــهـــارات  وغــريهــا مــن 

مفاتيَح للدخول اإىل �سوق العمل. 

معر�ص  يف  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جمعية  �ساركت 
ت�سرين   31 اإىل   29 بتاريخ   JOBex العمل  فر�ص 
مع  بالتعاون  الريا�سية  اجلــالء  مدينة  يف  الأول 
م�سارات للمعار�ص. وقد اأدت اجلمعية الدور املتميز 
وال�سركات  عمل  عن  الباحثني  بني  يربط  كطرف 
و�سرح  اجلمعية.  يف  الأع�ساء  خــالل  من  املوظفة 
دور   – اجلمعية  رئي�ص   – عبا�ص  منري  الــدكــتــور 
اجلمعية  ــامــت   "ق ــاًل:  ــائ ق املــعــر�ــص  يف  اجلمعية 

عمل  عــن  الباحثني  مــن  الذاتية  ال�سري  با�ستالم 
رابط  حتت  وجمعتها  الكرتونية  ن�سخ  اإىل  وحولتها 
الكرتوين زودت به ال�سركات الأع�ساء يف اجلمعية 
لالطالع على تلك ال�سري الذاتية, وهو الدور الذي 
ال�سوريني  ال�سباب  م�ساعدة  يف  اجلمعية  به  تقوم 
الباحثني عن عمل يف الو�سول اإىل الفر�سة املنا�سبة 
واملتطوعون  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  قام  كما  لهم. 
لزائري  وال�ست�سارات  الن�سح  بتقدمي  يف اجلمعية 

الذاتية  ال�سري  حــول  املعر�ص  يف  اجلمعية  جناح 
ومقابلة العمل وامل�سار املهني وغريها من الن�سائح 
الإر�سادية التي يحتاجها الباحث عن عمل". ُيذكر 
عن  زاد  باملعر�ص  �ساركت  التي  ال�سركات  عدد  اأن 
خم�سني �سركة, وعدد فر�ص العمل التي مت عر�سها 
ــاوزت 1500 فــر�ــســة عــمــل. وقــد  املــعــر�ــص جتــ يف 
اجلمعية  ووعــدت  ملحوظًا,  جناحًا  املعر�ص  لقى 

بامل�ساركة فيه يف الأعوام القادمة. 
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IHRM تشارك مع منّظمة UNRWA في ورشة عمل 
"مشاريع الّشباب" في 18 تشرين األّول 2016

نّظمت جمعية اإدارة املوارد الب�سرية وم�سروع دعم 
بعنوان  ور�سة عمل   UNRWA ال�سباب يف منظمة 
"م�ساريع ال�سباب Youth Projects"  يف 18 اأكتوبر 
2016 ومب�ساركة عدد كبري من متطوعي اجلمعية 
افتتح  واخلا�سة.  العامة  اجلامعات  من  وطــالب 
الور�سة د. منري عبا�ص – رئي�ص اجلمعية – بكلمة 
�سكر ملنظمة UNRWA ب�سكل عام وملديرة برنامج 
لهتمامهم  خــا�ــص؛  ب�سكل  فيها  ال�سباب  دعــم 
اآراء  ل�سماع  ذهني  ع�سف  عمل  ور�سات  بتنظيم 
ال�سباب  م�ساريع  برامج  من  امل�ستفيدين  ال�سباب 

هامًا  دورًا  تلعب  واجلمعية  ــروا.  الأونـ منظمة  يف 
املهتمة  والدولية  املحلية  املنظمات  مع  بالت�سبيك 
تاأمني  على  تعمل  والتي  ال�سوري  ال�سباب  بق�سايا 
من  النوع  هــذا  وياأتي  لهم.  وتدريب  عمل  فر�ص 
بتحقيق  اجلمعية  لهتمام  تتويجًا  العمل  ور�سات 
اجلامعات  خريجي  بني  والربط  الت�سبيك  هدف 
فر�ص  حيُث  من  العمل  و�سوق  وطالبها  ال�سورية 

العمل وفر�ص التدريب.
بدورها ال�سيدة "لينا عو�ص– " مديرة برنامج دعم 
ال�سباب يف منظمة الأونروا – �سكرت جمعية اإدارة 

املوارد الب�سرية لهتمامها وتنظيمها ور�سة العمل, 
واأثنت على ديناميكية العمل مع اجلمعية و�سرعة 
لعدة  العمل  ور�ــســة  ا�ستمرت  ــد  وق ال�ــســتــجــابــة. 
�ساعات تخللها ا�سرتاحة مت خاللها ع�سف ذهني 
للم�ساريع التي يرغب ال�سباب بوجودها يف ال�سوق 
ال�سورية. ووعدت مديرة الربنامج اأن تاأخذ الأفكار 
�سمن  �سياغتها  لتتم  الور�سة  خالل  كلها  املقدمة 
امل�ساريع املقرتحة لالأعوام القادمة للح�سول على 
منح دولية لدعمها وحتويلها مل�ساريع حقيقية – اإن 

اأمكن – تخدم رغبات ال�سباب ال�سوري. 
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في اجتماع الّطاولة المستديرة في 23 آب 2016 وألّول مّرة في سورية 
تطلق جمعّية إدارة الموارد البشرّية مشروعي »مسح الّرواتب واألجور 

والّتعويضات« ومشروع »معايير إدارة الموارد البشرّية«

 IHRM الب�سرّية  ــوارد  املـ اإدارة  جمعّية  اأقــامــت 
اآب/   /23 بتاريخ  امل�ستديرة«  »الّطاولة  اجتماع 
2016 يف فندق اأمّية يف دم�سق, ملناق�سة م�سروعي: 
الّرواتب  و«م�سح  الب�سرّية«  املوارد  اإدارة  »معايري 
عدٌد  ح�سره  واإطالقهما,  والّتعوي�سات«  والأجور 
كبرٌي ِمن اأع�ساء اجلمعّية ومدراء املوارد الب�سرّية 
ة والعاّمة وامل�سرتكة  يف �سركات القّطاعات اخلا�سّ
والأهلّية, ومهتّمون من خمتلف القّطاعات البنكّية 
وقّطاعات  والّتعليمّية  والغذائّية  ناعّية  وال�سّ
الألب�سة وغريها, وكذلك ح�سره عدٌد ِمن طاّلب 
كبرٌي  وعدٌد  واملتطّوعني,  واخلّريجني  اجلامعات 

من املهتّمني والإعالمّيني.

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ـ  عــّبــا�ــص«  »منري  الــّدكــتــور 
بالّتاأكيد  الّلقاء  ا�ستهّل  ـ  الب�سرّية  املوارد  جمعّية 
لأّول  واإطالقهما  امل�سروعني  هذين  اأهّمّية  على 
مّرة يف �سورية وب�سكٍل خا�صٍّ يف ظّل الأزمة اّلتي 
»معايري  م�سروع:  فاأهمّية  العزيز.  بلدنا  بها  ميّر 
مهنة  تنظيم  ِمــن  تنبع  الب�سرّية«  املـــوارد  اإدارة 
خمتلف  يف  �سورية  يف  الب�سرّية  املـــوارد  اإدارة 
القّطاعات ابتداًء ِمن مراجعة معايري مهنة اإدارة 
يف  املطلوبة  والكفاءات  الّدولّية  الب�سرّية  املــوارد 
و�سوًل  لها  واملمار�سني  املهنة  هذه  يف  ني  املخت�سّ
ــوارد  املـ اإدارة  مهنة  ملــعــايــري  ــوذج  منـ بــنــاء  اإىل 
كخطوة  ياأتي  امل�سروع  وهذا  �سورية.  يف  الب�سرّية 

اإىل  لتحويلها  للجمعّية  الّطموح  الهدف  يف  بداية 
نقابة مهنّية لإدارة املوارد الب�سرّية يف �سورية. 

الّثاين:  امل�سروع  اأهّمّية  »اإّن  د.عّبا�ص:  واأ�ساف 
تقّل  ل  والّتعوي�سات«  ــور  والأجـ الــّرواتــب  »م�سح 
�سورية  يف  مــّرة  فــالأّول  �سابقه.  اأهّمّية  عن  �ساأنًا 
والأجــور  الــّرواتــب  لدرا�سة  مب�سروع  القيام  يتمُّ 
الــقــّطــاع  �ــســركــات  م�ستوى  عــلــى  والــّتــعــويــ�ــســات 
القّطاعات  مب�ساركة  وذلك  وموؤ�ّس�ساته,  اخلا�ّص 
ناعّية  وال�سّ والغذائّية  البنكّية  منها  �سواء  كّلها 
درا�سة  اإىل  امل�سروع  ويهدف  وغريها.  والّتعليمّية 
وتعوي�ساتها  واأجورها  ووظيفة  مهنة  كّل  رواتــب 
يف خمتلف القّطاعات و�سوًل اإىل �سورة وا�سحة 
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م�ستوى  على  وتعوي�ساتها  وظيفة  كّل  راتب  حول 
معرفة  يف  ال�ّسركات  وي�ساعد  كاّفتها,  ال�ّسركات 
ترتيبها يف ال�ّسوق ِمن ناحية الّرواتب والّتعوي�سات 
اّلتي تدفعها ملوّظفيها, كما ي�سّجع ال�ّسركات على 
ناعة  ال�سّ يف  مبناف�سيها  مقارنًة  رواتبها  حت�سني 
الّراغبني  للّطاّلب  موؤ�ّسرًا  يعطي  واأي�سًا  نف�سها, 
ذلك  م�ستقبل  حول  معنّي  اخت�سا�ص  درا�سة  يف 
يعطي  كما  املحّلّي,  العمل  �سوق  يف  الخت�سا�ص 
للباحث عن عمل نقطَة البداية ملعرفة تعوي�سات 
مهنته يف �سوق العمل, ويجعله قادرًا على الّتفاو�ص 
للح�سول على ما ي�ستحّقه عند الّتقّدم اإىل وظيفة 

يف اأّي �سركة يرغب العمل فيها«. 

كما اأّكد د.عّبا�ص على اأّن امل�سارِكني يف امل�سروَعني 
يف  الب�سرّية  املــوارد  اإدارة  يف  ني  املخت�سّ ِمن  هم 
قانونّيون,  وا�ست�سارّيون  الــقــّطــاعــات,  خمتلف 
على  وي�سرف  ومتطّوعون,  عليا,  درا�سات  وطلبة 
اجلمعّية  اإدارة  جمل�ص  كامل  ب�سكل  امل�سروَعني 
ممّثاًل مبن�ّسق عن كّل م�سروع, علمًا اأّن اجلمعّية 
لنطالق  الأ�سا�سّية  اخلــطــوات  ــاإعــداد  ب قــامــت 
للّرواتب  ا�ستبيان  تطوير  حيُث  من  امل�سروعني 
املطلوبة  البيانات  جلمع  والّتعوي�سات  والأجـــور 
من ال�ّسركات امل�ساركة, ونّظمت خطوات م�سروع 
املعايري بناًء على درا�سة اأهّم املعايري الّدولّية ملهنة 
ِمن  املطلوبة  والكفاءات  الب�سرّية  املــوارد  اإدارة 

وتطويرها  تعديلها  يتّم  اأْن  على  املهنة,  ممار�سي 
كاّفة بناًء على راأي امل�ساركني يف كّل م�سروع.

وختم د.عّبا�ص بالقول: »اإّن اجلمعّية اعتادت على 
تقدمي م�ساريع رائدة ابتكارّية �سرورّية للمجتمع 
الوا�سحة,  املنهجّية  على  تقوم  وهــي  الــ�ــّســورّي, 
ودرا�سة املعايري العاملّية وتعديلها مبا ينا�سب بيئة 
العمل يف ال�ّسوق ال�ّسورّية, ونذكر من تلك امل�ساريع 
يف  مّرة  لأّول  املعتمد«  املــدّرب  »معايري  الّرائدة: 
 ,2015 عام  يف  اجلمعّية  قّدمته  ــذي  واّل �سورية, 
اآملني اأْن تتكّلل جهود اجلمعّية بالّنجاح ِمن خالل 
الّرائدة  امل�سروعات  يف  امل�ساركني  جهود  ت�سافر 

اّلتي اأعلّنا انطالقها يف يومنا هذا وتعاونهم«. 

اإميانًا باأهمية التوجيه الأكادميي واملهني يف م�ساعدة الطالب يف اختيار م�ستقبله الدرا�سي 
اإدارة املوارد الب�سرية يف امللتقى  والذي �سيحدد بدوره م�ستقبله املهني؛ �ساركت جمعية 
التوجيهي الثاين »كومبا�ص COMPASS« من 14 اآب اإىل 17 اآب 2016 يف فندق اأمية يف 
دم�سق. والذي ي�ساعد طالب ال�سهادة الثانوية يف اختيار م�سارهم الدرا�سي ب�سكل اأف�سل 
وذلك مب�ساركة اأكرث من 30 موؤ�س�سة وجامعة ومركز توجيه اأكادميي ومهني عاملني يف 
�سورية. وزار املعر�ص عدد كبري من الطالب والزوار واملهتمني. وقدمت اجلمعية بدورها 
العمل  �سوق  �سيختارونها يف  التي  الخت�سا�سات  م�ستقبل  للطالب حول  املهني  التوجيه 
بحكم اطالع اجلمعية املبا�سر على �سوق العمل ال�سورية والفر�ص الوظيفية املوجودة فيها. 

جمعّية إدارة الموارد البشرّية تشارك في الملتقى الّتوجيهّي 
الّثاني - كومباس COMPASS في 14 آب 2016
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IHRM تطلق برنامج »شهر المهارات الحياتّية« بالّتعاون 
مع مركز عيادات العمل في جامعة دمشق: 

برنامج  الب�سرية  املـــوارد  اإدارة  جمعية  اأطلقت 
مركز  مــع  بالتعاون  احلياتية«  املــهــارات  »�سهر 
عيادات العمل يف جامعة دم�سق من تاريخ 2 اأيار 
ت�سع  الربنامج  وت�سمن    2016 حــزيــران   2 اإىل 
ور�سات عمل اأدارها عدد من املدربني املعتمدين 
من  وعـــدد  الب�سرية,  املـــوارد  اإدارة  جمعية  يف 
املدربني وامل�ست�سارين, ومدراء واأ�ساتذة جامعات 

واأع�ساء يف اجلمعية. 
على  اجلمعية  رئي�ص  عبا�ص  منري  د.  �سّدد  وقــد 
العمل  �سوق  اإىل  داخل  لكل  املهارات  هذه  اأهمية 
يف  يرغب  موظفًا  اأم  جديدًا  خريجًا  اأكــان  �سواء 
م�ساره  تغيري  يف  يرغب  فــردًا  اأم  وظيفته  تغيري 
ويرغب  عمله  يف  مــازال  �سخ�سًا  حتى  اأم  املهني 
يحتاجها  احلياة  فمهارات  مهاراته.  تطوير  يف 

كل فرد �سواء اأكان طالبًا اأم خريجًا اأم موظفًا اأم 
مديرًا اأم م�سوؤوًل عن اأ�سرة اأم متطوعًا. وت�سّمن 
الربنامج موا�سيَع هامة وحديثة ا�ستمرت بح�سور 
كبري طيلة الأ�سابيع الأربعة. وكانت الور�سات كما 

يلي: 
ور�سة عمل »اإدارة الوقت« اأدارها املدرب املعتمد 
من اجلمعية »د. منري عّبا�ص« - رئي�ص اجلمعية 

. -
ور�ستا عمل »اإدارة ال�سغط النف�سي« و »ا�ستخدام 
 « ــدرب  امل اأدراهــمــا  العمل«  يف  العاطفي  الــذكــاء 

عّمار العّمورّي« - ع�سو خمت�ص يف اجلمعية - . 
اأدارهــا  املهنية«  وال�سالمة  »ال�سحة  عمل  ور�سة 

املدرب »حممد منت�سر الطحل«. 
املهنية  ال�سخ�سية  لبناء  »ن�سائح  عمل  ور�سة 

اجلمعية  مــن  املعتمد  املـــدرب  اأدارهـــا  الفعالة« 
»اأحمد مع�سع�ص«. 

ور�سة عمل »مفاهيم اإدارة النظم يف اإدارة املوارد 
الب�سرية« اأدارها املدرب »حكم اأبو �سعري« - ع�سو 

يف اجلمعية - . 
اأف�سل«  عمل  لعقد  قانونية  »ن�سائح  عمل  ور�سة 
- ع�سو يف  اأنــق«  اإقبال  املحامي »حمّمد  اأدارهــا 

اجلمعية - . 
ور�سة عمل »اأمناط ال�سخ�سية وتاأثريها على اأداء 
ع�سو   - �سويحنة«  »نهى  املدربة  اأدارتها  العمل« 

جمل�ص اإدارة يف اجلمعية - .  
واأخريًا ور�سة عمل »الثقة بالنف�ص« اأدارها املدرب 
املعتمد من اجلمعية »د. حممد اإيهاب اجلندي« - 

ع�سو يف اجلمعية - . 

ن�ضاطات اجلمعية 2016
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انضم اىل وايلد ديسكفري 
فــإن  وديب،  وســورية  لبنــان  يف  ديســكفري  وايلــد  رشكــة  لــدى  الســفر  مكاتــب  شــبكة  وتطــور  منــو  بعــد 
متطلباتــك  وتنظيــم  إدارة  يف  يســاعدك  للــركات   املقدمــة  الخاصــة  الســياحة   و  الســفر  خدمــات  برنامــج 
الخدمــة. ونوعيــة  التعامــل  ومرونــة  للميزانيــة  بالنســبة  الخاصــة  احتياجاتــك  يالئــم  مبــا  الســفر  يف 
تتقــدم رشكــة وايلــد ديســكفري مبنــح حســم خــاص اىل أعضــاء جمعيــة إدارة املــوارد البرشيــة عــى كافــة 

الخدمــات التــي تقدمهــا يف مجــال الســياحة و الســفر.

Holiday Packages & Experiences | Tailor - Made Holidays | Cruises | Weddings Abroad & Honeymoons 
Airline Tickets | Villa & Yacht Rental | Worldwide Hotel Reservations | Corporate Services | Incoming Tourism

Syria - Fardos Street - Wahat Al Fardos Bldg • Tel: +963 11 23 24 888 • Fax: +963 11 23 15 418

www.wilddiscoverysyria.com - info@wilddiscoverysyria.com

الخدمات املقدمة:  
تذاكر طريان عىل جميع رشكات الطريان •

حجوزات فندقية / آجار شقق•

خدمات آجار سيارات محلية ودولية•

خدمات نقل من وإىل املطار محيل ودويل•

خدمات للمجموعات السياحية و املؤمترات •

رحالت سياحية كاملة لجميع انحاء العامل •

استئجار طائرات خاصة للمجموعات السياحية•

تأمني صحي للسفر•

 رحالت شهر العسل•

جوالت ترفيهية•

تنظيم الربامج الخاصة للركات:•

التحضري للمناسبات الخاصة من ندوات •

مؤمترات - اجتامعات عمل 

فريق عمل خاص من وايلد ديسكفري•

 لالهتامم بخدمات الركات 

مكافأة الزبائن الدامئني•

ملاذا اختيار وايلد ديسكفري؟
فريق يتمتع بالخربة الطويلة•

ساعات عمل متواصلة •

•IATA جميع الفروع موثقة من

خدمة 24 لحاالت الطوارئ•

عروض مغرية ومشجعة يف وايلد ديسكفري•

توصيل مجاين لجميع أوراق السفر•
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بتقدمي ور�ستي عمل   – اإدارة يف اجلمعية  – ع�سو جمل�ص  »�سماح �سورى«  املدّربة  قامت 
تطوعيتني يف مركز عيادات العمل يف جامعة دم�سق يف �سهر اآذار 2016 . كانت الأوىل 
اآذار,   8 بتاريخ  العاملني«  اأداء  على  وتاأثريها  ال�سخ�سية  واأمنــاط  »ال�سلوك  بعنوان: 
ّحّي » بتاريخ 29 اآذار,  والور�سة الثانية بعنوان: »مهارات البيع يف القّطاَعني الّطّبّي وال�سّ
وح�سر ور�ساِت العمل املهتمون من الطالب واخلريجني والعاملني يف القطاعات الدوائّية 
ّحّية. وكان مو�سوع الور�سات جديدًا وم�سممًا ب�سكل خا�ص لفئة املهتمني  والّطّبّية وال�سّ

بقطاَعي ال�سحة والدواء.

ورشات عمل تخّصصّية تطلقها IHRM في القّطاَعين الّطّبّي والّصّحّي

جمعّية إدارة الموارد البشرّية للعام الّثاني على الّتوالي تطلق "سلسلة 
مهارات سوق العمل - الجزء الّثاني" بالّتعاون مع كّلّية إدارة األعمال في 

الجامعة الّسورّية الخاّصة من تاريخ 16 آذار إلى 13 نيسان لعام 2016: 

برنامج  لقاهما  الّلَذين  والإقــبــال  النجاح  ب�سبب 
"�سل�سلة مهارات �سوق العمل" بجزاأيه الأول والثاين 
لعام 2015, والنجاح الذي لقاه بجزئه الأول للعام 
احلايل, اأطلقت اجلمعية برنامج "�سل�سلة مهارات 
�سوق العمل" اجلزء الثاين بالتعاون مع كلية اإدارة 
يف  وذلــك  اخلا�سة  ال�سورية  اجلامعة  يف  الأعمال 
مقرها املوؤقت يف مدر�سة الالييك؛ حيث مت دعوة 
طالب كليات اجلامعات العامة واخلا�سة كافتهم, 
تلك  حل�سور  التدريبية  واملراكز  املعاهد  وطــالب 
للعلم  منارة  ليكون  الالييك؛  م�سرح  يف  الور�سات 
الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جلمعية  وو�سيلًة  واملعرفة, 
ال�سحيحة  املمار�سات  لن�سر  اأهدافها  حتقيق  يف 
الطالب  مع  والتوا�سل  الب�سرية   املــوارد  اإدارة  يف 

واخلريجني والباحثني عن عمل لتاأهيلهم مبهارات 
�سوق العمل, وقد ت�سمنت ال�سل�سلة خم�ص ور�سات 
معتمدون  خمت�سون  مدربون  بتقدميها  قام  عمل 
من اجلمعية ومدربون اآخرون ذوو كفاءات عالية. 

ــ  وقام الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق ال�سيخ عي�سى 
رئي�ص اجلامعة ال�سورية اخلا�سة ــ بافتتاح ال�سل�سلة 
على عمل اجلمعية  واأثنى  الأوىل,  العمل  ور�سة  يف 
الطالب  تــزويــد  يف  الرئي�سي  ودورهـــا  التطوعي 
ــدًا لــلــدخــول اإىل  واخلــريــجــني مبــهــارات هــامــة جـ
�سوق العمل, واأكد على ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني 
املوارد  اإدارة  وجمعية  اخلا�سة  ال�سورية  اجلامعة 
خالل  من  ـ  اجلمعية  مدربو  يعد  حيث  الب�سرية؛ 
دخول  نقطة  ـ  بها  الطالب  يــزودون  التي  املهارات 

الوقت  نف�ص  العمل, ويف  �سوق  اإىل  الطالب  لهوؤلء 
تقوم ال�سركات الأع�ساء يف اجلمعية ممثلة مبدراء 
املوارد الب�سرية با�ستقطاب هوؤلء الطلبة للتدريب 
بني  املبا�سر  الــلــقــاء  ــالل  خ مــن  لديها  العمل  اأو 
والطلبة واخلريجني يف ور�سات  الأع�ساء  املدربني 

العمل. 
من  الربنامج  هذا  "اإّن  عي�سى:  الدكتور  واأ�ساف 
ب�سوق  الأكــادميــيــة  املوؤ�س�سات  ربــط  بــرامــج  اأهــم 
لفر�ص  معار�ص  مبثابة  ــدورات  ــ ال وهــذه  العمل, 
تقدمي  مهارات  على  الطالب  فيها  يح�سل  العمل 
التوا�سل  ومهارات  العمل  ومقابلة  الذاتية  ال�سرية 
الالزمة لتقدمي نف�سه واإقناع ال�سركات باأنه املر�سح 

املنا�سب للوظيفة اأو فر�سة التدريب املتاحة. 
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برنامج كيف تقود مؤّسستك للّنجاح؟ في مركز اإلرشاد 
الوظيفّي في وزارة العمل من 13 وحتى 17 آذار 2016

برنامج  تــقــّدم  الب�سرية  ــوارد  املـ اإدارة  جمعية 
مع  بالتعاون  للنجاح؟"  موؤ�س�ستك  تقود  "كيف 
بتاريخ  العمل  وزارة  يف  الوظيفي  الإر�ساد  مركز 
حتى  متتالية  اأيــام  خم�سة  وملــدة   2016 اآذار   13
بناء  الربنامج  تنفيذ  مت  وقــد   .2016 اآذار   17
على النجاح الذي لقاه برنامج "خطوتك الأوىل 
 .2016 �سباط   21 يف  العمل"  �سوق  اإىل  للدخول 
موظفي  مــن  كبري  عــدد  الــربنــامــج  ح�سر  وقــد 
من  الــنــوع  هــذا  ويعد  ومــدرائــهــا.  العمل  وزارة 
العاملني  من  معينة  لفئات  خم�س�سًا  التدريب 
امل�سوؤولية  و�سمن  ووزاراتـــهـــم  منظماتهم  يف 
به  تقوم  ــذي  ال التطوعي  والــتــدريــب  املجتمعية 
اجلمعية منذ تاأ�سي�سها, وت�سّمن الربنامج خم�ص 

ور�سات عمل ملدة خم�سة اأيام متتالية كما يلي:
ال�سرية  وتقراأ  تكتب  "كيف  بعنوان  ور�سة عمل   -
العربية  باللغتني  املــقــدمــة   ور�ــســالــة  الــذاتــيــة 
رئي�ص   – عبا�ص  منري  د.  اأدارهــا  والإنكليزية؟" 

جمل�ص الإدارة – .
اأدارتــهــا  العمل"  "مقابلة  بعنوان  عمل  ور�سة   -

الآن�سة علياء الدقر – ع�سو يف اجلمعية – .
املهني"  امل�سار  "تخطيط  بعنوان  عمل  ور�سة   -

جمل�ص  ع�سو   – �سورى  �سماح  ال�سيدة  اأدارتــهــا 
اإدارة يف اجلمعية – .

"مهارات التوا�سل" اأدارها  - ور�سة عمل بعنوان 
املدرب اإيهاب اجلندي – ع�سو يف اجلمعية – .

اأدارها  العمل"  "اأخالقيات  بعنوان  ور�سة عمل   -
ال�سيد خليل ر�سالن – ع�سو يف اجلمعية – .

وقد مت يف نهاية برنامج الدورة التدريبية توزيع 
�سهادات ح�سور ملن ح�سر ور�سات العمل اخلم�ص 
موقعة من اجلمعية ووزارة العمل وبح�سور معاون 
ورئي�ص  اإبــراهــيــم,  راكـــان  ال�سيد  العمل  وزيـــرة 

جمل�ص اإدارة اجلمعية د. منري عبا�ص.
جمل�ص  رئي�ص  ـ  عبا�ص"  منري  "الدكتور  و�سكر 
الإدارة ـ بدوره رئي�ص اجلامعة ال�سورية اخلا�سة 
لها  وت�سجيعه  اجلمعية  بن�ساطات  ترحيبه  على 
لور�سات  ومنارة  الالييك كمركز  م�سرح  وتقدمي 
�سوق  وداخلو  واخلريجون  الطلبة  يحتاجها  عمل 
العمل كلهم, واإن الأهم من ذلك الدعوة العامة 

لكل َمن يرغب يف ح�سور تلك الور�سات. 
وقد ت�سمنت ال�سل�سلة املوا�سيع التالية:

 - ور�سة عمل "اإدارة الوقت"  اأدارها املدرب "د. 
منري عبا�ص– " رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية – .   

اأدارتها  النف�سي"  ال�سغط  "اإدارة  عمل  ور�سة   -
. UNRWA املدربة "هبة الأطر�ص" من منظمة

املدرب  اأدارهــا  الزبائن"  "خدمة  عمل  ور�سة   -
يف  اإدارة  جمل�ص  ع�سو   " – النحا�ص  "حممد 

اجلمعية – .
اأدارتها  الجتماعية"  "امل�سوؤولية  عمل  ور�سة   -
املدربة "نهى �سويحنة– " ع�سو جمل�ص اإدارة يف 

اجلمعية – . 
- ور�سة عمل "الإدارة يف الأزمات" اأدارها املدرب 

"خليل ر�سالن."
�سهادات  تــوزيــع  مت   2016 ني�سان   26 وبــتــاريــخ 
ح�سور لكل الذين ح�سروا ور�سات عمل ال�سل�سلة 
الثانية من املهارات, وقد زاد عددهم عن )50( 
ال�سورية  اجلامعة  برعاية  مت  حفل  يف  �سهادة 
اخلا�سة وبح�سور ال�سيد رئي�ص اجلامعة ال�سورية 
الأعمال  اإدارة  كلية  وعميد  ومعاونيه  اخلا�سة 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية. وقد وعد د.عبا�ص 
اأن يتم ال�ستمرار يف تقدمي �سل�سلة مهارات �سوق 
ال�سورية  اجلامعة  مع  بالتعاون  ب�سقيها  العمل 
ــدة ومــفــيــدة  ــدي ــدمي مــوا�ــســيــع ج ــق اخلــا�ــســة وت

للجميع. 
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اآذار 2016 عقدت اجلمعية  من  اخلام�ص  يف 
اجلمعية  يف  للمتطوعني  ال�سنوي  اجتماعها 
مناق�سة  خالله  مت  اجلمعية,  اإدارة  وجمل�ص 
اأ�سئلة  على  والوقوف  ال�سنوية,  العمل  خطة 
املتطوعني والرد عليها من قبل اأع�ساء جمل�ص 
املتطوعني  اإىل مقرتحات  وال�ستماع  الإدارة, 
مبا يخ�ص حت�سني عمل اجلمعية وتطويرها. 

5 آذار 2016 اجتماع متطّوعي الجمعّية الّسنوّي

IHRM تطلق برنامج »خطوتك األولى للّدخول إلى سوق 
العمل« مع وزارة العمل في 21شباط 2016

�سعيًا من اجلمعية يف ن�سر ممار�سات اإدارة املوارد 
العام  القطاع  منظمات  يف  ال�سحيحة  الب�سرية 
الب�سرية  املــوارد  اإدارة  جمعية  اأطلقت  �سورية,  يف 
برنامج »خطوتك الأوىل للدخول اإىل �سوق العمل« 
بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ومركز الإر�ساد 
املهني يف وزارة العمل, وذلك بح�سور معاون وزيرة 
العمل ال�سيد راكان اإبراهيم, وعدد من املدراء يف 

الوزارة.

وزيرة  معاون  ـ  اإبراهيم«  »راكان  ال�سيد  اأبدى  وقد 
املوارد  اإدارة  جمعية  مع  بالتعاون  �سعادَته  ـ  العمل 
الب�سرية وال�ستفادة من ور�سات العمل واملحا�سرات 
التي تقدمها للمنظمات العاملة يف �سورية كلها على 
رغبته  عن  وعــرّب  بــه,  تقوم  الــذي  العمل  اختالف 
الكبرية يف ا�ستمرار التعاون بني الوزارة واجلمعية 
ال�سحيحة  الب�سرية  ــوارد  املـ اإدارة  ثقافة  لن�سر 
يف  ملا  احلياتية؛  واملــهــارات  العمل  �سوق  ومهارات 

ذلك من اأهمية كبرية يف تطوير الكوادر التي تعمل 
باأهمية  الكبري  اإميانه  عن  عــرّب  كما  ــوزارة,  الـ يف 
لهذه  الكبرية  ــوزارة  ال وحاجة  املتوا�سل  التدريب 
ا�ستعداده  واأبدى  اجلمعية,  تقدمها  التي  املهارات 
يف  كلها  واملحا�سرات  العمل  ور�سات  ل�ست�سافة 
ليت�سنى  الــوزارة  يف  املركزية  الإدارة  تدريب  قاعة 
عمله  يعّطل  اأن  دون  احل�سور  كله  العامل  للكادر 

اليومي. 
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IHRM تحتفل بعيدها السنوي التاسع برعاية شركة 
تنمية الّصناعات الغذائّية “كتاكيت”في 3 شباط 2016

قامت �سركة تنمية ال�سناعات الغذائية "كتاكيت" 
لتاأ�سي�ص  التا�سع  ال�سنوي  العيد  حفل  بــرعــايــة 
اجلمعية يف 3 �سباط 2016 يف فندق اأمية يف دم�سق 
ال�سوؤون  وزيـــرة  ــــ  قـــادري  رميــة  ال�سيدة  بح�سور 
الجتماعية والعمل ــ , وال�سيد معاون وزير ال�سوؤون 
الجتماعية والعمل, ومعاونة وزير التنمية الإدارية, 
والهيئات  للمنظمات  العامني  املـــدراء  من  وعــدد 
العامة واخلا�سة,  والبنوك  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
اخلا�سة  اجلامعات  من  ودكاترة  وعمداء  وروؤ�ساء 
والعامة, وعدد كبري من روؤ�ساء اجلمعيات الأهلية 
من  كبري  وعدد  تدريبية,  مراكز  ومــدراء  الفعالة, 

اأع�ساء اجلمعية واملهتمني وال�سحافة والإعالم. 
جمل�ص  رئي�ص  عبا�ص  منري  الدكتور  احلفل  افتتح 
ــرة  وزي بال�سيدة  ترحيب  بكلمة  اجلمعية  اإدارة 
ال�سيوف  وال�سادة  والعمل,  الجتماعية  ال�سوؤون 
م�سور  ب�سكل  يلخ�ص  فيلم  عر�ص  ومت  ــارم,  الأكـ
ملدة   2016 عــام  خــالل  اجلمعية  ن�ساطات  وموثق 
كلمًة  الوزيرة  ال�سيدة  األقِت  ثم  ومن  دقائق,  ع�سر 
�سكرت فيها اجلمعية على ن�ساطها وا�ستمرارها يف 
عملها يف بناء املجتمع ال�سوري وتطويره من خالل 
وتدريب,  عمل  ور�ــســات  من  امل�ستمرة  ن�ساطاتها 
وت�سبيك  ثقافية,  ونــدوات  عمل,  فر�ص  ومعار�ص 
العام  القطاعني  يف  اأ�سكالها  بكافة  املنظمات  مع 
اإدارة  جمل�ص  اإىل  بال�سكر  وتوجهت  واخلــا�ــص, 
الأع�ساء  والــ�ــســادة  الــراعــيــة  وال�سركة  اجلمعية 

واحل�سور الأكارم. 
تفتخر  قائاًل:  بكلمته  منريعبا�ص  الدكتور  وتقدم 
 /2015/ عام  خالل  باإجنازاتها  اليوم  اجلمعية 

ر�سالتها  وحتقيق  خدماتها  بتقدمي  وا�ستمرارها 
وب�سكل  �سوريا  بها  متــر  التي  ــة  الأزمـ فــرتة  طيلة 
املا�سية, حيث زاد عدد ور�سات  الأعوام  يفوق كل 
العمل املقدمة على /100/ ور�سة عمل, وبلغ عدد 
امل�ستفيدين ما يزيد على /3100/ م�ستفيدًا, وبلغ 
معار�ص  ثالثة  فيها  �ساركت  التي  املعار�ص  عــدد 
على  العمل  طالبي  بني  اللقاء  خاللها  من  حتقق 
اختالف فئاتهم مع ال�سركات التي لديها �سواغر, 
الأول  الأعمال  رياديات  ملوؤمتر  لرعايتها  بالإ�سافة 
الأعمال  مبخيم  مرة  لأول  وا�سرتاكها  �سورية,  يف 
طالب  وي�سع  �ــســوريــة,  يف  الثانية  للمرة  ليقام 
اجلامعات يف مواجهة مبا�سرة مع م�سكلة يف عامل 
وتتبنى  اإبــداعــي,  ب�سكل  بحلها  ليقوموا  الأعــمــال, 
ال�سركة ذلك احلل ليتم و�سل الفجوة بني ما يتعلمه 

الطالب يف اجلامعة والعمل الواقعي. 

لعام  �سعارها  برفع  م�ستمرة  اجلمعية  ومــازالــت 
الب�سري؛"  العن�سر  اإعمار  "اإعــادة  وهو   /2016/
حيث توؤمن اجلمعية باأن عملية اإعادة الإعمار تبداأ 
باإعمار العن�سر الب�سري, واأن ال�ستثمار ال�سحيح 
وو�سعت  الب�سري.   املــال  ــص  راأ� يف  ال�ستثمار  هو 
خطة عمل طموحة لتحقيق ذلك من خالل ت�سجيع 
التوا�سل  وحتقيق  التطوعيني,  والعمل  التدريب 
املنظمات  و  ال�سركات  مــع  العمل  عــن  للباحثني 
التوا�سل  مواقع  بتفعيل  قامت  كما  لهم,  الطالبة 
اإىل  الو�سول  لتاأمني  كلها  بها  اخلا�سة  الجتماعي 

اأكرب عدد من امل�ستفيدين من خدماتها. 
بدوره اأبدى "د. منري عبا�ص" ـ رئي�ص جمل�ص اإدارة 

للتعاون مع  ـ ا�ستعداد اجلمعية ومدربيها  اجلمعية 
�سورية  الــوزارات يف  اأوائل  لتكون من  العمل  وزارة 
التي ت�ستفيد من برامج اجلمعية املقدمة للمجتمع 
ال�سوري بكافة اأطيافه ويعد هذا النوع من التدريب 
خم�س�سًا لفئات معينة من العاملني يف منظماتهم 
والتدريب  املجتمعية  امل�سوؤولية  و�سمن  ووزاراتهم 
التطوعي الذي تقوم به اجلمعية منذ تاأ�سي�سها يف 
عام 2007 وحتى الآن. وا�ستمرت ور�سات الربنامج 
�سباط    25 اإىل   21 من  متتالية  ــام  اأي خم�سة  ملــدة 

وت�سمن ور�سات العمل التالية: 
ال�سرية  وتقراأ  تكتب  "كيف  بعنوان  عمل  ور�سة   -
ــة  بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة  ــدم ــق ــة امل ــال ــس ــة ور� ــي ــذات ال
رئي�ص   – عبا�ص  منري  د.  اأدارهـــا  والإنكليزية؟" 

جمل�ص الإدارة – . 
- ور�سة عمل بعنوان "مقابلة العمل" اأدارتها الآن�سة 

علياء الدقر – ع�سو يف اجلمعية – .
املهني"  امل�سار  "تخطيط  بعنوان  عمل  ور�ــســة   -
اأدارتها ال�سيدة �سماح �سورى  –ع�سو جمل�ص اإدارة 

يف اجلمعية  –.
اأدارهــا  العر�ص"  "مهارات  بعنوان  عمل  ور�سة   -

املدرب اإيهاب اجلندي – ع�سو يف اجلمعية – .
اأدارهــا  العمل"  "اأخالقيات  بعنوان  عمل  ور�سة   -

ال�سيد خليل ر�سالن – ع�سو يف اجلمعية – .
توزيع  مّت  التدريبية  الـــدورة  برنامج  نهاية  ويف 
العمل اخلم�ص  �سهادات ح�سور ملن ح�سر ور�سات 
موقعة من اجلمعية ووزارة العمل, وبح�سور معاون 
وزيرة العمل ال�سيد راكان اإبراهيم, ورئي�ص جمل�ص 

اإدارة اجلمعية د. منري عبا�ص. 
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املحامي: حممد اقبال عزالدين اأنق
مدرب يف قانون العمل واالأعمال وحما�شر جامعي

القانونية  الأحكام  بيان  اإىل  املقالة  هذه  تهدف 
ال�سوري  العمل  قانون  وفق  املــراأة  لعمل  الناظمة 
يف  ــق  واملــطــّب  2010 لــعــام   /17  / رقـــم  الــنــافــذ 
وامل�سرتكة,  والتعاونية,  اخلــا�ــســة,  القطاعات 

وذلك من خالل النقاط الآتية :
اأوًل- مبداأ عدم الّتمييز:

بني  ال�سورية  العربية  اجلمهور  د�ستور  �ــســاوى 
ــات,  ــواجــب وال احلــقــوق  يف  جميعهم  املــواطــنــني 
النوع الجتماعي )اجلن�ص(,  ب�سرف النظر عن 
الفر�ص  للمراأة  تكفل  الــدولــة  اأن  على  اأكــّد  كما 
التي تتيح لها امل�ساهمة الفعالة والكاملة  جميعها 
والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلــيــاة  يف 
العمل  قانون  عليه  �سار  ما  وهــذا  والقت�سادية. 
الــذي   2010 /لــعــام   17/ رقــم  النافذ  الــ�ــســوري 
ا�ستخدم تعبري "العامل" على حٍد �سواء دون متييز 

بني الرجل واملراأة.
من   /2  / املـــادة  ت  ن�سّ فقد  ذلــك,  على  عـــالوًة 
خمالفة  عن  المتناع  وجــوب  على  العمل  قانون 
 " املعاملة  يف  واملــ�ــســاواة  الفر�ص  تكافوؤ   " مــبــداأ 
التمييز  ول�سيما  ال�سبب,  كــان  اأيــًا   , جتــاوزه  اأو 
اأوالــنــوع  الــلــون  اأو  الــعــرق  حيُث  مــن  العمال  بــني 
اأو  الــزوجــيــة  احلــالــة  اأو  )اجلــنــ�ــص(  الجتماعي 
العقيدة اأو الراأي ال�سيا�سي اأو النتماء النقابي اأو 
اجلن�سية اأو الأ�سل الجتماعي اأو الّزّي اأو اأ�سلوب 
ال�سخ�سية,  احلرية  مع  يتعار�ص  ل  مبا  اللبا�ص 
بتنظيم  اأو  بال�ستخدام  يتعلق  ما  كل  يف  وذلــك 
اأو  بالأجر  اأو  املهني  والتدريب  بالتاأهيل  اأو  العمل 
بالرتّفع اأو بال�ستفادة من المتيازات الجتماعية 
بالت�سريح  اأو  التاأديبية  والتدابري  بالإجراءات  اأو 

من العمل.
وهذا ما عّززته املادة / 119 /من قانون العمل؛ 
ت على اأن ت�سري على الن�ساء العامالت  حيث ن�سّ
العمال جميعها متى  لت�سغيل  الناظمة   الن�سو�ص 

متاثلت اأو�ساع عملهم.
هذا  مــن   /67/ املـــادة  اأّن  اإىل  ــارة  ــس الإ� وجتــدر 
عامل  اأي  ت�سريح  جواز  عدم  على  ن�ست  القانون 
الجتماعي  اأوالنوع  اللون  اأو  بالعرق  يتعلق  ل�سبب 
)اجلن�ص(, اأو احلالة الجتماعية, بالإ�سافة اإىل 

عدة اأ�سباب اأُخرى.
ثانيًا- قاعدة الأجر املت�ضاوي للعمل املت�ضاوي:
القاعدة  هذه   )2012( ال�سوري  الد�ستور  كّر�ص 

عندما ن�ّص على اأّن لكل عامل اأجرًا عادًل ح�سب 
احلد  عن  يقل  اأّل  على  مـــردوده,  و  العمل  نوعية 
احلياة  متطلبات  ي�سمن  الــذي  لــالأجــور  الأدنـــى 

ها. َ املعي�سية وتغريُّ
يف  و�ــســوح  بكل  ال�سوري  العمل  قــانــون  جــاء  كما 
العمل  �ــســاحــب  يــلــتــزم  اأن  ــوب  وجـ عــلــى  الــنــ�ــص 
ذات  الأعمال  عِن  املت�ساوي  الأجــر  مبداأ  بتطبيق 
القيمة املت�ساوية على العاملني لديه جميعهم, دون 
متييز قائم على العرق اأو اللون اأو اجلن�ص )النوع 
اأو  العقيدة  اأو  الزوجية  احلالة  اأو  الجتماعي(  
الراأي ال�سيا�سي اأو النتماء النقابي اأو اجلن�سية اأو 

الأ�سل الجتماعي.
ذات  بالأعمال  املق�سود  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
تتطلب  الــتــي  الأعــمــال  "هــي  املت�ساوية:  القيمة 
العلمية  املوؤهالت  من  موازيًا  قــدرًا  العامِلني  من 
واملعارف املهنية, تثبتها وثيقة اأو �سهادة خربة يف 

العمل".

ثالثًا- حماية قانون العمل للأمومة:
منح قانون العمل )املاّدة 120 منه( املراأة العاملة 
�ساحب  لــدى  مت�سلة  اأ�سهر  �ستة  اأم�ست  التي 
 120: مدتها  الأجر,  بكامل  اأمومة  اإجازة  العمل, 
يوًما عِن الولدة الأوىل, يف حني تنزل اإىل 90 يوًما 
الولدة  يوًما عن  لت�سبح 75  الثانية,  الولدة  عِن 

الثالثة فقط.
اأمومة  اإجـــازة  منحها  تطلب  اأن  للعاملة  ويجوز 
ال�سهرين الأخريين من احلمل, كما يجوز  خالل 
ــازة اأمــومــة  منح َمــن تــرغــب ِمـــَن الــعــامــالت اإجــ

اإ�سافية مدتها �سهر واحد بدون اأجر.
ــمــراأة الــعــامــلــة مــا ن�ست  ــل ــّد حــمــايــة ل ــع وممـــا ُي
�ساحب  على  حظرت  التي   /  122  / املــادة  عليه 
اأثــنــاء  خدمتها  اإنــهــاء  اأو  العاملة  ف�سل  العمل 
اأن  على  العمل  قانون  ن�ص  كما  الأمــومــة.  اإجــازة 
الأربعة  خالل  طفلها  تر�سع  التي  ــ  للعاملة  يكون 
والع�سرين �سهًرا التالية لتاريخ الو�سع ف�ساًل عن 
ــ احلقُّ يف فرتتني اإ�سافيتني  مدة الراحة املقررة 
يف  �ساعة  ن�سف  عن  منهما  كل  تقل  ل  للر�ساعة 
الفرتتني,  هاتني  �سم  يف  احلــق  وللعاملة  اليوم, 
وحُت�َسب الفرتتان الإ�سافيتان من �ساعات العمل, 

ول يرتتب عليهما اأي تخفي�ص يف الأجر.
للمراأة  يجوز  اأنــه   /  124  / املــادة  اأ�سافت  كما 
العاملة يف املن�ساأة التي ت�ستخدم اأكرث من خم�سة 
ع�سر عاماًل طلب احل�سول على اإجازة دون اأجر 
ملدة ل تتجاوز عامًا واحدًا وذلك لرعاية طفلها, 

بعد  عملها  اإىل  بالرجوع  بحقها  احتفاظها  مــع 
انتهاء هذه الإجازة, وتفقد هذا احلق اإذا عملت 
ول  املـــدة,  هــذه  اآخـــر خــالل  لــدى �ساحب عمل 
ت�ستحق هذه الإجازة لأكرث من ثالث مرات طوال 

مدة خدمتها.
ت�سغيله  حال  يف  العمل  �ساحب  على  ويجب  هذا 
خم�ص عامالت اأو اأكرث, اأن يعلن ب�سكل ظاهر يف 
نظام  من  ن�سخة  العامالت  اأو جتمع  العمل  مكان 

ت�سغيل الن�ساء.
ي�ستخدم  الـــذي  العمل  �ساحب  على  يجب  كما 
دارًا  يوّفر  اأن  واحــد  مكان  يف  فاأكرث  عاملة  مئة 
للح�سانة اأو يعهد اإىل دار للح�سانة برعاية اأطفال 
عن  الأطفال  هوؤلء  عدد  يقل  اأّل  على  العامالت, 
عن  اأعمارهم  تزيد  ول  طفاًل,  وع�سرين  خم�سة 
ال�سروط  تــوافــر  عــدم  حــال  ويف  ــوام.  اأعــ خم�سة 
العمل  �ساحب  على  ال�سابقة,  املــادة  يف  الـــواردة 
عاملة  ع�سرين  عــن  يقل  ل  مــا  ي�ستخدم  الـــذي 
عهدة  يف  يــكــون  منا�سب  مــكــان  تهيئة  مــتــزوجــة 
مربية موؤهلة لرعاية اأطفال العامالت الذين تقل 
اأعمارهم عن خم�سة اأعوام فيما اإذا كان عددهم 

ل يقل عن ع�سرة اأطفال.
رابعًا ـ مراعاة طبيعة املراأة اجل�سدية وال�سحية:

اأن  على  العمل  قانون  / من  املــادة / 120  ن�ست 
واملنا�سباِت  واحلالِت  الأعماَل  العمِل  وزيُر  يحّدد 
العمل  فــرتة  يف  الن�ساء  ت�سغيل  فيها  يجوز  التي 
الليلي, وكذلك الأعمال ال�سارة بالن�ساء �سحيًا اأو 
اأخالقيًا, وغريها من الأعمال التي ل يجوز ت�سغيل 

الن�ساء فيها.
اأن   2010 لــعــام   /  16/ رقـــم  ــرار  ــق ال بـــنّي  فــقــد 
املق�سود بفرتة العمل الليلي: "هي الفرتة الواقعة 
ال�سابعة  وال�ساعة  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  بني  ما 
امل�سموح  الأعــمــال  بــني  ــن  ِم اأّن  وبـــنّي  �سباحًا", 
بامل�ست�سفيات  يتعلق  مــا  الــفــرتة  هــذه  خــالل  بها 
والــعــيــادات وو�ــســائــل الإعــــالم, يف حــني ل يجوز 
املتعلقة  والأعمال  ال�سناعات  يف  الن�ساء  ت�سغيل 
وغريها  احل�سرية  واملبيدات  الأ�سمدة  ب�سناعة 

من الأعمال اخلطرة.
الّنتيجة: 

اأي  دون  والإنــاث  الذكور  بني  العمل  قانون  �ساوى 
متييز يف الأحكام بالن�سبة اإىل اجلن�سني يف قواعد 
القانونية  القواعَد  اأّن  جند  كما  العمل,  قانون 
املنّظمة لت�سغيل الن�ساء, بع�سها ورد ب�سفة حقوق 
على  التزامات  ب�سفة  ورد  الآخــر  وبع�سها  لهن, 

�ساحب العمل اجّتاه الن�ساء العامالت.

المرأة وقانون العمل
Women’s work in the light of Labour Law
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علياء الّدقر
م�شوؤولة فريق عمل، مكتب تن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية

Team Associate - UNOCHA

ي�ساأل الكثريون: هل نحن َمن ن�سنع واقعنا وم�ستقبلنا اأم 
اإنه اأمر واقع, وعلينا الر�سوخ له كما هو؟ وي�ساأل اآخرون: 
هي  احلياة  اإن  اأم  اإليه,  و�سلنا  عّما  م�سوؤولون  نحن  هل 
البع�ص  يذهب  حني  يف  الواقع؟,  هذا  اإىل  اأو�سلتنا  التي 
املحيطة  الأو�ساع  و�ستم  ب�سّب  يبدوؤون  ذلك,  من  لأبعد 
واحلكومات الأجنبية والغرب و و ............, ويعتقدون 
اأو  كاملال  اأقدامهم  حتت  الفر�ص  اأتت  قد  الناجحني  اأن 
املن�سب اأو حتى ما ي�سمى يف اللغة الدارجة )الوا�سطة(. 
يف  مــوجــود  فهو  هـــذا,  اإنــكــار  ن�ستطيع  ل  نحن  وطــبــعــًا 
هو  نريده  ما  ولكن  الأزمــان,  مر  وعلى  كلها  املجتمعات 
اأن نعلم اأن الناجحني معظمهم الذين و�سلوا اإىل ما هم 
عليه اليوم بدوؤوا م�سرية جناحهم من ال�سفر, والبع�ص 
�سنعها من ل �سيء, والبع�ص الآخر راأى جناحه قبل اأن 

يراه على اأر�ص الواقع.
بلدنا  يف  الراهنة  الأو�ــســاع  ن�سوب  بعد  الكثريين  راأيــت 
دول  اإىل  اللجوء  قّرر  البع�ص  وتذبذب,  قلق  يف  احلبيب 
اأخرى, وبع�سهم قرر العمل اأيُا كانت نوعية هذا العمل, 
اأو  الأمــل  ميلك  يعد  ومل  الياأ�ص  اأ�سابه  الآخــر  والبع�ص 
الثقة حتى يف اأقرب النا�ص اإليه. ولكن, كان ذلك الرجل 
خمتلفًا متامًا, من الوا�سح اأنه امتلك قرارًا ب�سنع حياته 
ومل يتنازل عنه, اأراد اأن ي�سنع حياته واأن يبني م�ستقبله, 
اأو ال�سب نتيجة  مل يلتفت اإىل الأحداث, مل يقم بال�ستم 
الواقع الذي اأحاط بنا فجاأة وعلى غري ا�ستعداد مّنا, كان 
ينظر اإىل م�ستقبل م�سرق بعيدًا عن كل هوؤلء ال�سلبيني 
الذين مل يكونوا اإل م�سدر طاقة �سلبية واإحباط وك�سل, 
بخًطا  �سار  بل  يومًا؛  يلتفت  مل  وطاقة,  اأماًل  ي�سع  راأيته 
كل  حتــت  �ــســواه.  اأحــد  يعلمه  ل  ــذي  ال هدفه  نحو  ثابتة 
يعمل  بجدٍّ  طريقه  اأكمل  نعي�سها,  التي  الظروف  هــذه 
الدكان  ذلك  يف  معه  وَمــن  هو  امل�ساء  اإىل  ال�سباح  من 
املتوا�سع, دكان ل�سنع الع�سائر املثلجة, حتى ذاع �سيته 
اأكرث واأكرث, اأ�سبح النا�ص يتوافدون اإليه بزيادة ملحوظة 
يومًا بعد يوم, بعد ذلك بداأ بتلقي الت�سالت من اأنا�ص 
على  باحل�سول  منهم  رغبًة  بعيدة  اأماكن  يف  يقطنون 
بخدمة  يقوم  اأن  يف  حلظة  يرتدد  ومل  املميزة,  منتجاته 
البعيدة,  الأماكن  البيوت حتى يف  اإىل  التو�سيل املجاين 
لي�ست  بفرتة  وبعدها  يوم.  بعد  يومُا  عليه  الطلب  ازداد 
بالق�سرية قراأت اإعالن افتتاح الفرع الثاين لهذا املحل 
مل  ولكن  كثريًا,  فرحت  الراقية,  دم�سق  اأحياء  اأحد  يف 
اأنه  اإ�سراره  راأيت  مذ  اأعلم  كنت  اأبدًا,  الذهول  ي�سبني 
�سي�سل اإىل اأكرث من هذا, اأعلم يقينًا اأن اإرادته ب�سنع 
حياته لن يقف يف وجهها اأي عائق, رجل يذلل ال�سعاب 

للو�سول اإىل ما يريد.
بهذه  مــ�ــســاءًة  الدنيا  واأرى  الــطــائــرة  يف  اأكـــون  عندما 
امل�سابيح كلها التي ت�سع كاأنها ال�سم�ص يف منت�سف الليل 
اأقول يف نف�سي: "هل راأى اأدي�سون هذا, اأم اإنه مات ومل يَر 
الدنيا م�ساءة كما نراها اليوم؟" ويكون اجلواب: "نعم, 
نف�سه  قــرارة  راآهــا يف  راآهــا مبخيلته,  ــا,  راآه لقد  طبعًا 
اأن يوجدها يف  اأوجدها يف عقله قبل  اأراد,  وباإميانه مبا 

الواقع".
قوانني  اأن  اخلوارزمي  يعلم  كان  هل  اأحيانًا:  واأت�ساءل 
كاأ�سا�سيات  الآن  ت�ستخدم  بيده  خطها  التي  الريا�سيات 
�ست�سمى  مادة  واأن  معظمها,  العامل  دول  يف  اجلرب  علم 
با�سمه يف لغات العامل كلها )اخلوارزميات(؟ اأقول وبكل 
ثقة: نعم, من املوؤكد اأنه علم ذلك وراآه, رغم اأنه قد فارق 
هذه الدنيا منذ قرون م�ست, رغم كل ما عاناه لإيجاد 
هذه القوانني التي يعتمد عليها العامل اأجمعه اليوم, راأى 
الريا�سيات  يف عقله ويف  اليوم يف علوم  اإليه  ما و�سلنا 

خميلته قبل اأن يوجدها اأرقامًا وقواننَي على الورق.
يرى الناجح جناحه يف عقله وير�سمه يف خميلته موؤمنًا 
اإليه م�ساألة  باأن و�سوله  باأن ح�سوله ل �سك فيه, موقنًا 
العقبات  جتــاوز  على  قدرته  يقينًا  يعلم  ــرث,  اأك ل  وقــت 
من  �سيكون  طبعًا  يريد,  ما  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  كلها 
"اإن هذا الإميان بهذه القوة �سيكون  اأن نقول:  ال�سذاجة 
اأبــدًا,  �سهاًل  لي�ص  "اإنه  نقول:  اأن  ال�سدق  ومن  �سهاًل", 

ولكنه موؤكد احل�سول يف حال اأردنا ذلك".
املطلوبة  اخلطوات  وما  ذلك؟  يكون  كيف  كيف؟,  ولكن 
للو�سول اإىل حتقيق حياتنا بال�سكل الذي نريده ونرغب 
ل�سنع  الأ�سا�ص  هو  اإمياننا  اأن  على  اتفقنا  اإذا  فيه؟, 
اخلطوات  فــاإّن  نريده,  الــذي  بال�سكل  واأهدافنا  حياتنا 

للو�سول اإىل الهدف بالطريقة ال�سحيحة هي:
1- الإميان واليقني: هو نواة النطالق, فالإميان ل يكون 
حياتنا  روؤية  هو  اإمنا  لرغباتنا؛  جماراة  جمرد  اأو  عبثيًا 
كما نريدها اأن تكون, علينا اأن نراها يف عقلنا ونر�سمها 
الذي  هدفنا  ونرى  وجمالها,  اأبعادها  بكل  خميلتنا,  يف 
حلة,  واأبهى  ممكنة,  �سورة  باأجمل  اإليه  الو�سول  نريد 
ونوؤمن الإميان كله بو�سولنا اإىل ما نريد؛ بل ونذهب اإىل 
اأكرث من ذلك, دعونا ن�ست�سعر و�سولنا اإىل احلياة التي 

نريدها, دعونا ن�سعر بهدفنا وكاأنه حتقق كما نريد.
جهاز  على  اأو  اخلــا�ــص,  دفــرتك  على  حلمك  اكتب   -2
الكمبيوتر اأو على ورقة واجعلها حتت و�سادتك, اأو ار�سمه 
وثّبته على جدار غرفتك اأو فوق �سريرك, اكتبه اأو ار�سمه 
, افعل ما تريد, املهم اأن تراه دائمًا, اجعله يت�سرب رويدًا 
به  وت�سعر  عقلك  ميــالأ  حتى  الباطن  عقلك  اإىل  رويــدًا 

وكاأنه حقيقة ولي�ص جمرد حلم اأو رغبة.
هل  ولكن  حلم,  اإنــه  قلنا  فقد  نعم  ا�ستيقظ,  الآن   -3
؟؟؟  خيالتك  يف  معه  وت�سبح  بــه  حتلم  نائمًا  �ستبقى 
اجعله  حلمًا,  تبِقه  ل  غايتك,  لتحقق  وانه�ص  ا�ستيقظ 
ورقــة  اأم�سك  بتنفيذه,  ــداأ  وابـ انه�ص  ملمو�سًا,  واقــعــًا 
ما  اإىل  للو�سول  كلها  املطلوبة  اخلطوات  واكتب  وقلمًا 
حال  يف  البديلة  اخلطة  واكتب  التفا�سيل,  اكتب  تريد, 
واكتب  كلها,  الحتمالت  �سع  الأ�سا�سية,  اخلطة   ِ تعرثُّ

ال�سعوبات املتوقعة, و�سع حلوًل لها.
والآخر  الأجــل,  قريب  الأول  لق�سمني:  هدفك  اق�سم   -4
اأن  على  حدة,  على  واحد  لكل  خطة  و�سع  الأجــل,  بعيد 
بغية  البع�ص؛  لبع�سهما  مكملتني  اخلطتني  كال  تكون 
ذهنك,  يف  ر�سمتها  التي  الكاملة  ال�سورة  اإىل  الو�سول 
على  جدًا  ووا�سح  ملمو�ص  ب�سكل  �سياعد  التق�سيم  هذا 

تنفيذك حللمك بطريقة فّعالة.
5- �سع مراحَل لكل من الهدف القريب والهدف البعيد؛ 
ول  حلمك,  حتقيق  يف  ال�سحيح  ال�سري  ل�سمان  وذلــك 

تن�َص اأبدًا و�سع اخلطط البديلة دائمًا. 
من  الكثري  ا�ستخدمها  واأ�سا�سية  ب�سيطة  خطوات  هذه 
واأهدافهم  حياتهم  ل�سنع  خططوا  الذين  الأ�سخا�ص 
بال�سكل الذي اأرادوا الو�سول اإليه, وقد جنحوا يف ذلك 

جناحًا ي�سهد له التاريخ.
املــذكــورة  واملــراحــل  اخلــطــوات  نخالف  قــد  بالطبع, 
الأهــداف  بكيفية  مرتبط  فهذا  نرغب,  ما  ح�سب  اآنفًا 
والغايات التي نرغب بالو�سول اإليها, فقد تتطلب الأمور 
يكون حتقيق  وقد  اأُخــرى,  اأمور  من  اأطول  وقتًا  بع�سها 
هذه  اأخرى,  اأحالم  من  بكثري  اأ�سعب  بع�سها  الأحالم 
اإمنا  حمــدد؛  مكاين  اأو  زمني  معيار  لها  لي�ص  الأمـــور 
التام  واليقني  الإميـــان  على  اأ�سا�سي  وب�سكل  ترتكز 

والروؤية التي منلكها.
البع�ص  يرغب  والتي  املحفزات,  عن  نتحدث  اأن  بقي 
اإل  لي�ست  هي  احلقيقة  يف  ولكن  معوقات,  ت�سميتها  يف 
�سعوبة  الإن�سان  تخطى  فكلما  وحمــفــزات,  م�سجعات 
وعيًا  اأكرث  اأ�سبح  وكلما  وقوة  ن�سجًا  ازداد  كلما  واجهته 
ملا يقوم به. وبناًء على ذلك فمن الطبيعي جدًا اأن نقوم 
فهذه  ر�سمناها,  التي  اخلطط  على  بالعتماد  بالتغيري 
وعينا  من  �ستزيد  نواجهها  التي  )املعوقات(  املحفزات 
اجتاه احلياة بطريقة خمتلفة عن ال�سابق مما يعني تغري 
نظرتنا اإىل احلياة ب�سكل يوؤدي اإىل تغري بع�ص اخلطط 
التي كنا قد و�سعناها م�سبقًا وكذلك بع�ص الطرائق التي 
ن�سري  اأننا  يعني  وهــذا  حياتنا.  حتقيق  يف  عليها  نعتمد 
طريقة  قي  نف�سه  التغيري  لأن  ال�سحيح؛  الطريق  على 
تفكرينا وطرائق كنا قد اعتمدنا عليها م�سبقُا يعد نوعُا 
من النقد الذاتي والذي يكون بحد ذاته عامل تطور كبري 
الناحية  من  وكذلك  الفكرية  الناحية  من  الإن�سان  يف 
العملية, حيث ي�ساعد النقد الذاتي لل�سخ�ص نف�سه على 
اأهدافه  نحو حتقيق  قدمًا  وامل�سي  اأكرب,  ب�سرعة  التطور 

بطريقة اأف�سل واأ�سرع.
التي يقوم  بعد كل هذا, هل هناك داٍع لذكر املحبطات 
من  اأكــانــوا  �ــســواء  بنا  املحيطني  الأ�سخا�ص  بع�ص  بها 
رمبا  بنا,  املحيط  املجتمع  من  كانوا  اأم  نف�سها  الأ�سرة 
نقدًا  نواجه  اأن  الطبيعي  فمن  هذا,  ذكر  �سروريًا  لي�ص 
البع�ص من باب ح�سن  اأ�سريُا وجمتمعيُا, حيث يقوم به 
النية لأنه يرى الأمور من زاوية اأخرى غري التي نراها, 
والبع�ص الآخر لالأ�سف ميتلك نية غري �سليمة واأ�سبابها 
وغريها  والعجز  والــغــرية,  باحل�سد,  كال�سعور  كثرية 
وجه  يف  للوقوف  بالآخرين  تدفع  التي  امل�ساعر  هذه  من 

الإن�سان ملنعه من متابعة طريقه.
ولكن, هل تعلم اأ�سواأ ما قد يقوله البع�ص, يقول لنف�سه: 
املادية  قدراتي  مب�ستوى  حلمًا  ب�سيطًا,  حلمًا  "�ساأحلم 
واملهنية",  الثقافية  خرباتي  قــدر  وعلى  والجتماعية, 
فاحللم  القاع,  اإىل  باحللم اجلميل  �سيهبط  الذي  وهذا 
دع  والــ�ــســروط,  القيود  عليه  و�سعت  لو  حلمًا  يغدو  لن 
وكن  حــدود  بال  وانطلق  بالأفق,  لتحلق  لنف�سك  العنان 

واثقًا, فاهلل لن يخذلك اأبدًا.
ط حلياتك, اآمن باأهدافك,  فلتكن اأنت ملك نف�سك, خطِّ
وام�ِص قدمًا نحوها, ل تلتفت مينًة اأو ي�سرة, دِع الآخرين 
ولتكن حياتك  تريد,  اأنت ما  ولتكن  ي�ساوؤون,  ما  يقولون 

قرارك. 

حياتك قرارك
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���وؤون االإدارّي�������ة يف  م��دي��ر امل�����وارد ال��ب�����ش��رّي��ة وال�������شّ
�شركة/ اإي�شرتن تيليكوم �شريفي�شز ليمتد/

امل��وارد  اإدارة  "جمعّية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
الب�شرّية"

اكت�ضاف  خلللل  ِمللن  الّنا�س  لغز  "حلللُّ 

اأربعة اأمناٍط �ضخ�ضّيٍة قابلٍة للّتمييز"

اإّن القدرة على قراءة الآخرين هي واحدٌة ِمن اأهّم 
اّلذين  فالّنا�ص  العمل؛  يف  حتتاجها  اّلتي  املهارات 
اإ�ساراٍت  اإليك  ُير�سلون  يوميٍّ  ب�سكٍل  معهم  تتعامل 
خمتلفًة, واإذا تعّلمت ما اّلذي يجب عليك اأْن تراقبه 
وت�ستمع اإليه, فاإّن كّل �سخ�صٍ �سيخربك متامًا كيف 

ميكنك الّتعامل معه بفّعالّيٍة. 
الحتياجات  اأحــد  تلبية  اإىل  الّنا�ص  ميل  يختلف 
الّتقدير,  ــاز,  الإجنـ وهــي:  الأ�سا�سّية,  الإن�سانّية 
وكذلك  الآخــريــن,  مــع  العالقات  الــّنــظــام,  وجــود 
الّن�سبّية  الأهمّية  ح�سب  الّنا�ص  �سخ�سّيات  تختلف 
هذه  ِمــن  احــتــيــاٍج  لكّل  �سخ�صٍ  كــّل  ي�سعها  اّلــتــي 

الحتياجات الأربعة الأ�سا�سّية.

اإذْن, ما الإ�سارات اّلتي ير�سلها الآخرون اإلينا واّلتي 
ميكننا قراءتها لفهمهم ب�سكٍل اأف�سَل؟

وتّية  توَجد الع�سرات ِمن الإ�سارات ــــــ الّلغوّية وال�سّ
اأْن  عليك  يجب  متى  تخربك  اّلتي  ــــــــ  والب�سرّية 
على  ترّكز  اأْن   , فيه  تبطئ  اأو  احلديث  يف  ت�سرع 
ال�ّسخ�سّية.  العالقة  على  ترّكز  اأْن  اأو  الّتفا�سيل, 
ولأّن طبائع الّنا�ص خمتلفٌة عن بع�سها البع�ص؛ فاإّن 
ا�ستخدام الّتقنّية نف�سها مع الأ�سخا�ص جميعهم لن 

يكون فّعاًل.
معهم  والّتعامل  الآخرين  تف�سيالت  معرفة  ميكن 
على هذا الأ�سا�ص ِمن خالل ت�سنيف �سلوكهم بناًء 
على عامَلني اأ�سا�سّيني هما: درجة النفتاح, ودرجة 

املبا�َسرة.

النفتاح مقابل احلذر:
النفتاح: هو ا�ستعداد ال�ّسخ�ص ورغبته يف الّتعبري 
ب�سكٍل علنيٍّ عن م�ساعره وعواطفه, وكذلك تطوير 

العالقات ال�ّسخ�سّية.
ي�سف الآخرون الأ�سخا�ص املنفتحني يف عالقاتهم 
الآخرين,  مع  ومتفاعلون  دافئون,  هادئون,  باأّنهم 

ول يتعاملون بر�سمّية. ومييل هذا الّنمط ِمن الّنا�ص 
اإىل الهتمام بالعالقات ال�ّسخ�سّية, وُهم ي�ساركون 
م�ساعرهم ال�ّسخ�سّية اأثناء احلديث مع الآخرين, 
وكذلك يروون الق�س�ص والّنوادر, كما مييلون اأي�سًا 
وهم  باملواعيد,  يتعّلق  فيما  َمِرنني  يكونوا  اأْن  اإىل 
يّتخذون قراراتهم بناًء على احلْد�ص واآراء الآخرين 
بدًل ِمن العتماد على احلقائق والبيانات الّدقيقة.

كــمــا ُيـــعـــرّبون عــن اأفــكــارهــم ومــ�ــســاعــرهــم اأثــنــاء 
الوا�سحة  ج�سدهم  لــغــة  خـــالل  ِمـــن  احلـــــوارات 
غرَي   راجعًة  تغذيًة  لالآَخرين  وير�ِسلون  واملــعــرّبة, 

لفظّيٍة.
ر�سمّيني  احلـــذرون  الأ�سخا�ص  ُيعّد  املقابل,  ويف 
اإىل  مييلون  كما  الآخرين,  مع  تعاملهم  يف  ولئقني 
ال�ّسخ�سّية  عالقاتهم  يف  حتّفظًا  اأكــرث  يكونوا  اأْن 
الأ�سخا�ص  ِمــن  الّنمط  هــذا  ويّتبع  والجتماعّية. 
القوانني حرفّيًا, وهم يّتخذون قراراِتهم بناًء على 
مهتّمني  يكونون  ما  وعادًة  ودقيقٍة,  جامدٍة  حقائَق 
باأداء املهاّم, ومن�سبطني فيما يتعّلق باملواعيد, كما 
يف  واإخفائها  م�ساعرهم  على  الّتحّفظ  اإىل  مييلون 

حال وجود الآَخرين. 

املبا�ضر مقابل غري املبا�ضر:
والقّوة  الّتحّكم  درجــة  اإىل  املبا�سرة  درجــة  ت�سري 
خمتلف  على  ممار�ستها  ال�ّسخ�ص  يــحــاول  اّلــتــي 

الأ�سخا�ص واملواقف.
مييل الأ�سخا�ص املبا�سرون اإىل الّتقّدم بقّوٍة, واأخذ 
املبادرات الجتماعّية, وخلق انطباعاٍت اأّولّيٍة قوّيٍة, 
كما يتمّيزون باأّنهم اأ�سخا�ٌص ذوو خًطا مت�سّرعٍة يف 
ون  العمل؛ حيث يّتخذون قراراٍت �سريعًة, كما يتحدَّ

املخاطر.
على  رب  ال�سّ قليلي  املبا�سرون  الأ�سخا�ص  ُي�سبح 
يف  �سرعتهم  مواكبة  ي�ستطيعون  ل  مّمن  الآخرين 
باأنف�سهم  وواثقون  ن�سيطون  اأ�سخا�ٌص  وهم  العمل, 
وم�سيطرون, ومييلون اإىل الّتكّلم اأكرث ِمن ال�ستماع, 
كما ُيعربِّ الأ�سخا�ص املبا�سرون عن اآرائهم ب�سهولٍة, 

وي�ستخدمون لغًة تاأكيدّيًة قوّيًة.
وعلى اجلانب الآَخر فاإّن الأ�سخا�ص غري املبا�سرين 
كما  ومتحّفظون,  هادئون  باأّنهم  النطباع  ُيعطون 
�سهلٍة,  طــبــاٍع  وذوي  لالآخرين  م�ساندين  َيــبــدون 
وهم  للمخاطر,  واعـــني  يكونوا  اأْن  اإىل  ومييلون 
يتقّدمون ببطٍء, ويتفّكرون يف قراراتهم, ويتجّنبون 
لبناء  وي�ساألون  جّيدون,  م�ستمعون  وهم  املخاطر, 
ويقّدمون  عــادًة,  باآرائهم  ويحتفظون  اأف�سَل,  فْهٍم 
اآراًء مرتّددًة عندما ي�سطّرون اإىل اّتخاذ موقٍف ما.

دمج  عند  �سخ�سّية  اأمنـــاٍط  اأربــعــُة  لدينا  يت�سّكل 
ــهــذه الأمنـــاط  ــوَرّي النــفــتــاح واملــبــا�ــســرة, ول ــ حمـ

�سلوكّياٌت معتادٌة ميكن مالحظتها والّتعّرف اإليها.
والأمناط ال�ّسخ�سّية الأربعة اّلتي تت�سّكل لدينا هي: 

الجتماعّي, املدير, املفّكر, واملُنتمي.

غري مبا�سر منفتح  مبا�سر 
الجتماعيّ املُنتمي   
املُـفّكر  املدير   

حذر   

الجتماعّي: منفتح ومبا�ضر
ون�سيطًا.  حد�سّيًا,  حيوّيًا,  بكونه  الجتماعّي  يّت�سم 
ُينَظر  اأفكاٍر وحامٌل, ولكْن قد  وهو �سخ�ٌص �ساحُب 
اإليه كاأّنه متالعٌب, طائ�ٌص, �سريع النفعال, وذلك 

عند قيامه بت�سّرٍف ُيعّد غرَي منا�سٍب للموقف.
ــٍع  ــ ــري ــ ــس ــ منــــــــٍط � والجتماعّي �سخ�ٌص ذو  
وقراراٍت وت�سّرفاٍت عفوّيٍة, وهو ل يهتّم باحلقائق 
وتفا�سيل الأمور, ويحاول جتّنبها قدر الإمكان, مّما 
يجعله يف بع�ص الأحيان ُي�سّخم احلقائق والأرقام 

اأو يّدعيها. 
ينجح الجتماعّي يف الّتفاعل مع الآخرين, كما يعمل 
عادًة مع الآخرين ب�سرعٍة وحما�سٍة, ودائمًا يبدو اأّنه 
يطارد الأحالم, وهو ميتلك قدرًة غريبًة على جعل 
الآَخرين ي�ساعدونه يف حتقيق هذه الأحالم؛ ب�سبب 
ب�سكٍل  ي�سعى  اأّنــه  كما  لديه,  اّلتي  الإقناع  مهارات 
دائٍم للح�سول على الّثناء واملديح ب�سبب اإجنازاته, 

وهو �سخ�ٌص مبدٌع وديناميكّي, يفّكر ب�سرعٍة. 

م�ضاهمات

المهارة اّلتي طالما رغبَت فيها 

كيف يمكنَك قراءة الّناس فورًا؟



37

املدير: حذر ومبا�ضر
َيظهر احلزم يف عالقاته مع الآخرين, وهو مدفوٌع 
الّنهائّية,  والّنتائج  ــداف  الأهـ وحتقيق  بالإنتاج 
رب,  ال�سّ عــدم  العناد,  ال�ّسمات:  بهذه  ويرتبط 
ومييل  ال�ّسيطرة.  اإىل  املــيــل  وحــتــى  ــرامــة,  الــ�ــسّ
الّتحّكم  يف  الــّرغــبــة  اإىل  الّنمط  هــذا  اأ�ــســحــاب 
حــازٌم  واملــديــر  املختلفة.  وبــاملــواقــف  بــالآَخــريــن 
جّدًا,  عاليٍة  ب�سرعٍة  ويعمل  وقراراته,  اأفعاله  يف 
ل  وعندما  الّتاأخري.  على  نهائّيًا  �سبوٍر  غري  وهو 
ي�ستطيع الآَخرون مواكبته يف �سرعته فاإّنه يعّدهم 
الأ�سخا�ص:  ِمن  الّنمط  هذا  ف�سعار  اأكفياء.  غري 
"اأريد عمل الأمور ب�سكٍل �سحيٍح, واأريدها منَجزًة 
الآن". وهو ب�سكٍل طبيعيٍّ ِمن اأ�سحاب الإجنازات 
الكبرية, وُيظهر مهاراٍت اإدارّيًة عاليًة, وُيجيد فعل 
اأّنه ي�ستمّر يف اإ�سافة  اآٍن واحٍد, كما  اأموٍر عّدة يف 
فيه  يت�ساعد  ب�سكٍل  لإجنــازهــا  ــوٍر  واأمـ حتــّديــاٍت 
غط اإىل الّدرجة اّلتي ُيدير فيها �ساحب هذا  ال�سّ
معًا,  ينهار  �سيء  كّل  ويجعل  لالأمور  الّنمط ظهره 

وِمن ثّم يعود ليبداأ العملّية ِمن جديٍد.

املُفّكر: حذٌر وغرُي مبا�ضٍر
امل�سكالت,  حــّل  يف  ومنهجيٌّ  مثابٌر  �سخ�ٌص  وهــو 
اأو  متحّفٌظ  �سخ�ٌص  كاأّنه  اأي�سًا  اإليه  ُينَظر  ولكن 
منعزٌل, وناقٌد, ي�سعب اإر�ساوؤه. املُفّكر �سخ�ٌص واٍع 
ب�سّدٍة ملخاطر الأمور, ولديه نزعٌة قوّيٌة ليكون على 
�سواٍب, مّما يقوده اإىل العتماد ب�سكٍل مفرٍط على 
عن  بحثه  معر�ص  ويف  واملعلومات,  البيانات  جمع 
املعلومات مييل اإىل طرح اأ�سئلٍة كثريٍة حول تفا�سيَل 

بيئَة  ل  وُيف�سِّ ولوحده,  ببطٍء  املُفّكر  يعمل  حمّددٍة. 
وا�سحٍة. ومييل  وذات هيكلّيٍة  منّظمًة  فكرّيًة  عمٍل 
يرى  اأْن  ُيحّب  كما  مت�سّككًا,  يكون  اأْن  اإىل  املُفّكر 
حّل  على  عاليٌة  قدرٌة  ولديه  مكتوٍب,  ب�سكٍل  الأمور 
الــقــرارات؛  اّتخاذ  يف  �سعيٌف  ــه  اأّن اإّل  امل�سكالت, 
ب�سكٍل  واملعلومات  البيانات  جمع  اإىل  ميله  ب�سبب 
يتجاوز  اأّنه قد  يتجاوز فيه احلدَّ املطلوب, لدرجة 

الوقت اّلذي يجب اأْن يتمَّ فيه اّتخاذ القرارات.

املُنتمي: منفتٌح وغرُي مبا�ضٍر
وحميٌم,  ودوٌد  وهو  جــازٍم,  غرُي  املُنتمي  ال�ّسخ�ص 
اإليه  ُينَظر  ولكْن  عليه.  وُيعتَمد  لالآخرين,  داعــٌم 
كثرُي  �سخ�ٌص  ــه  كــاأّن ــن  الآخــري ِقــَبــل  ــن  ِم اأحــيــانــًا 
مّيال  اأي  ُمــْذِعــن؛  حــنــوٌن,  القلب,  لــنّي  ال�ّسكوى, 
الأمان  عِن  املُنتمي  ويبحث  الآَخرين.  اآراء  لقبول 
اّتخاذ  يف  بطيٌء  ــــــــ  كاملُفّكر  ــــــــ  وهو  والنتماء, 
ِمن  الّت�سويف  اإىل  ميله  وينبع  والأفعال,  القرارات 
الغام�سة  ــّظــروف  وال املخاطر  جتّنب  يف  رغبته 
�سعور  معرفة  اإىل  بحاجٍة  ــه  اأّن كما  لــه,  بالّن�سبة 
هو  يّتخذه  قد  ت�سّرٍف  اأو  قراٍر  اأّي  حول  الآَخرين 
الآَخرين  على  تركيزًا  الأكرث  الّنمط  وهو  بنف�سه. 
ــّم اأهــدافــه  ــد اأهـ ــة, واأحـ ــع ــن بــني الأمنـــاط الأرب ِم
و�سخ�سّيٍة  ودودٍة  عــالقــاٍت  على  احل�سول  هــو 
بٍة اإىل الآَخرين, وهو ل يحّب الّنزاعات بني  ومقرَّ
اأّنه راأي  ُيعرّب فيها عّما يعتقد  الأ�سخا�ص, لدرجٍة 
الآخرين اّلذي يرغبون يف �سماعه بدًل ِمن الّتعبري 
. كما اأّنه ميتلك مهاراٍت هائلًة  عن راأيه ال�ّسخ�سيِّ
على  كبريًة  وقــدرًة  لالآَخرين,  الُنّ�سح  تقدمي  يف 

م�ستمعًا  كونه  اإىل  بالإ�سافة  لهم.  الّدعم  تقدمي 
فّعاًل ب�سّدٍة. وب�سبب مهاراته الفّعالة يف ال�ستماع 
عندما  لــه  ُين�ستون  ــن  الآخــري ــاإّن  فـ لــالآَخــريــن, 
احل�سول  يف  ممتازًة  قــدرًة  يعطيه  مّما  يتحّدث, 

على دعم الآَخرين له. 

مهارة متييز الأمناط الأربعة:
اإّن تعلُّم متييز هذه الأمناط الأربعة لدى الآخرين 
يحتاج اإىل وقٍت و تدريٍب, اإّل اأّن الّتمّكن ِمن معرفة 
اأمناط الأ�سخا�ص ِمن خالل �سلوكّياتهم املختلفة, 
مع  الّتعامل  على  كــبــريًة  قـــدرًة  ال�ّسخ�ص  ُيعطي 
اإىل  موؤّديًا  كونه  اإىل  بالإ�سافة  وفهمهم,  الآَخرين 

فهم ال�ّسخ�ص لنف�سه ومعرفته اإّياها.
ولكْن كيف ميكننا تنمية مهارات قراءة الآخرين؟

ونحاول  اأنف�سنا,  يف  نفّكر  اأْن  علينا  يجب  بدايًة, 
الّتعّرف اإىل منطنا الغالب؛ اإْذ ميكن لنا اأْن نطلب 
بني اإلينا مّمن يعرفوننا جّيدًا  ِمن الأ�سخا�ص املقرَّ
اأْن ي�ساعدونا يف الّتعّرف اإىل منطنا الغالب؛ حيُث 
الأربعة  الأمنــاط  و�سف  يــقــروؤوا  اأْن  منهم  نطلب 
عِن  ب�سوؤالهم  ونــقــوم  املقالة,  هــذه  يف  املــذكــورة 
الّنمط اّلذي يعتقدون اأّننا منتلكه, وِمن ثّم نحاول 
خالل  ِمن  �سخ�سّياتنا  يف  ال�ّسلبّيات  على  الّتغّلب 

معرفتنا لها, والعمل على تطويرها.
الرّتكيز  يتّم  حيث  زمنّيًا؛  جدوًل  ن�سع  ذلك  وبعد 
اأ�سبوع, ونقوم بعد درا�سة  ملّدة  اأحد الأمناط  على 
تت�سّمن  قائمة  بكتابة  عليه  نتدّرب  اّلــذي  الّنمط 
اأّنهم  ونعتقد  نعرفهم  مّمــن  الأ�سخا�ص  اأ�سماء 
ينتمون اإىل هذا الّنمط, وكذلك كتابة �سلوكّياتهم 

التي تدّل على هذا الّنمط. 
اأْن  الآخــريــن  مع  توا�سلنا  اأثناء  نحاول  ــريًا,  واأخـ
وا�سٍح,  ب�سكٍل  الّنمط  هذا  ميتلكون  عّمن  نبحث 
على  تدّلنا  اّلتي  و�سلوكّياتهم  اأفعالهم  ونــراقــب 

منطهم. 
ة يف الّتعّرف اإىل  بعد انتهاء مّدة الأ�سبوع ُنعيد الَكرَّ
الّنمط الّثاين, وهكذا حّتى يتّم اكت�ساب املهارة يف 

الّتعّرف اإىل الأمناط الأربعة لدى الآَخرين.
هاّمٍة,  مالحظٍة  على  نوؤّكد  اأْن  يجب  الّنهاية  ويف 
وهي اأّن الإن�سان يتغرّي, واأّننا جميُعنا منلك بع�سًا 
ِمن هذه الأمناط, اإّل اأّنه يوجد منٌط غالٌب لدينا. 
قوالَب  �سمن  الآَخــريــن  و�سع  هو  الهدف  ولي�ص 
جامدٍة؛ واإمّنا الّتعّرف اإىل منطهم الغالب وكذلك 
لنتمّكن  احلالة,  ح�سب  اإليه  مييلون  اّلذي  الّنمط 

ِمن الّتعامل معهم وفقًا لذلك.

 Alessandra, T. (2014, August 12).
 The skill you’ve always wanted: How
 to instantly read people. Success
Magazine. Retrieved from http://
www.success.com/article/the-skill-
you%E2%80%99ve-always-wanted-

how-to-instantly-read-people
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