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 إثنا عشر عامًا من التميز والعطاء
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EDITOR’S CORNER
كلمة رئي�س التحرير

د. منري عباس 
 IHRM رئيس جملس إدارة

بعض  مشاركتكم  أود   2019 عام  بداية  يف 
تكون  أن  عسى  ونصائح  املستفادة  الدروس 

مفيدة لعامكم اجلديد. 
- الفرصة أنت فقط مَنيحدد أهنا فرصة أم ال؛ 
ألن كل شخص يرى فرصة اآلخرين فرصة ال 
عليك  التشويش  حياولون  حولك  ومَن  تعوض، 
بالندم  تشعر  وجيعلونك  ذهنك،  وتشتيت 
لرفضك أموراً التوافق مبادئك وقيمك وأسلوب 
وادرس  شخص،  ألي  أذنك  فالتعطِ  حياتك؛ 
الفرصة اليت تناسبك أنت؛ ألنك يف النهاية أنت 

الوحيد الذي سيدفع مثن خياراتك.
الدنيا، وتذكر  - الحتاول أن تأخذ كل شيءيف 
ومتلك  كلها  الفرص  تأخذ  أن  ميكنك  ال  أنه 
الدنيا كلها، وحاول أن تشارك اخلري مع غريك، 
وصدقين عندما تزرع اخلري فإنك لن حتصد إال 
بأي شيء  أحداً  متنن  أأال  جيداً  وتذكر  اخلري. 
قدمته له؛ ألنك حينها تكون قد ضيعت اخلري 

الذي عملته معه كله.
التواضع واالبتسامة أفضل خلقني تتحلى هبما، 
ومها سالحك لدخول قلوب اجلميع، وتذكر بيت 
بتواضٍع  تنحين  السنابل  »مألى  القائل:  الشعر 
--- والشاخمات رؤوسهن فوارغ«؛ فال يتواضع 
إال الكريم والذي عنده علم ومعرفة، واليتكرب إال 
البخيل الذي ليس لديه شيء يعطيه لآلخرين. 
واالبتسامة جيب أال تفارق وجهك، وحتى لو مل 
على االبتسامة، مترن عليها؛ ألهنا  تكن معتاداً 

الطاقة اإلجيابية وقلوب اآلخرين، وسر  مفتاح 
من أسرار النجاح.

-اترك قدميك على األرض، والتطر وتعش يف 
أحالم حتى يف ظروف أنت تراهاالتصدَّق، اترك 
قدميك على األرض، وعش احلقيقة أوالً، ومن 

ثم احلم ثانياً.
وإذا صار ووصلت إىل مركز رفيع، والكل حيلمون 
به؛ استثمر مركزك لتكسب حمبة الناس، وليس 
ماكانت  لغريك  دامت  "لو  أهنا  وتذكر  عداوهتم؛ 
وصلت إليك" وبالنهاية ال نأخذ معنا إال عملنا 

ومسعتنا الطيبة مع اآلخرين.
من حولك،  الذين  كل  أعطِ  أعطاك  اهلل  إذا   -

وشاركهم بالنعم اليت أنعم اهلل هبا عليك،وتذكر 
دفرت  يف  يسجَّل  الذي  هو  تعطيه  الذي  أن 
توزيعه  ثواب  تضيّع  تكتنزه  والذي  حساباتك، 
وغداً  أعطاك  اهلل  واليوم  غريك.  وعلى  عليك 

سيعطي غريك؛ فاترك ذكراك باخلري دائماً.
وليس  قائمتك،  رأس  على  وأهلك  عائلتك   -
ُفرضوا  لو  وحتى  عنهم،  تتخلى  أن  بإمكانك 
تصغرهم  وعندما  األصل،  فهم  بالدم  عليك 
ومقياس  تكرب،  هبم  تكرب  وعندما  معهم،  تصغر 
الدنيا كلها هو »مَن ليس به خري ألهله لن يكون 
به خري ألي شخص« فاحرص عليهم؛ ألهنم لن 

يتكرروا.
اليت  الدنيا  يف  ثروتك  هم  أصدقاؤك   -
ستظهرهبا، وصديقك هو الذي يسندك عندما 
املستحيل  واعمل  تقف.  عندما  ويفرحلك  تقع، 
لتحافظ على أصدقائك؛ ألنه صعب جداً أن جتد 
مثل أصدقائك، وكل صديق جديد ستكسبه هم 
معارف يلزمهم زمن من االختبارات ليصلوا إىل 
مرحلة صديق. لذلك تعلّم أن تغفر ألصدقائك 
كثرياً، وأال تقف على كل صغرية؛ ألنه يف النهاية 

حنن بشر، وخنطئ أحياناً.
هبا  تؤمن  أن  جيب  عبارة  القصة«  كل  »أنت   -
حبالك  هتتم  أن  عليك  جيب  أي  وتفهمها؛ 
صحياً ونفسياً ومادياً واجتماعياً وروحانياً؛ كي 
تستطيع أن هتتم باآلخرين من حولك. إياك أن 
هتمل نفسك؛ ألنه يف هذه احلالة لن تستطيع 
وصحتك  نفسك  على  انتبه  غريك.  تساعد  أن 
أواًل؛ كي تستطيع أن تكمل املشوار وتعني غريك. 
يف  األمنيات  وحتقيق  السعادة  كل  لكم  وأرجو 

عام، 2019 وكل عام أنتم بألف خري.

دروس مستفادة ونصائح لعام 2019 
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كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية
السادة المهتمين باالنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية نفيدكم علمًا أن آلية االنتساب للجمعية كما يلي: 

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

• إرفاق صورة شخصية مع طلب االنتساب االلكتروني.

ومن ثم االنتظار للحصول على الموافقة على العضوية وتحديد نوعها من قبل مجلس اإلدارة.
وفي حال تمت الموافقة يتم إرسال إيميل إلى المنتسب الجديد الستكمال األوراق الالزمة لملف العضوية باإلضافة إلى الرسوم المستحقة وتتضمن:  

1- رسم االنتساب الثابت )يدفع لمرة واحدة عند االشتراك ألول مرة وقدره 2500(،  مضافًا إليه 
2-رسم االشتراك السنوي المحدد حسب نوع العضوية المحددة للمنتسب الجديد واستكمال األوراق التالية:

- صورة شخصية 
)Code of professional conducts( نسخة موقعة من ميثاق القواعد الناظمة لسلوكيات األعضاء -

- صورة عن الهوية الشخصية
- ويتم تسليم األوراق المطلوبة مع الرسوم المستحقة إلى مسؤول مكتب الجمعية الكائن في مركز التوجيه المهني – أستراد المزة القادم من ساحة األمويين 

– بناء الدراسات العليا في المدينة الجامعية – الطابق األول فني علما أن:
  ihrmsy@gmail.com رقم جوال الجمعية )0991113777(، وإيميل الجمعية

وبعد ذلك يستلم العضو رسالة ترحيب من قبل مجلس اإلدارة ويتم إعالمه باإليميل عندما تجهز بطاقة العضوية عند الرغبة. 

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

كما نود تذكيركم أن أنواع العضوية في الجمعية كما يلي: 

أواًل: أعضاء عاملين في إدارة الموارد البشرية: ويضم هذا النوع من العضوية نوعين من األعضاء:
1. أعضاء عاملين اختصاصيين: Professional وهم األشخاص الذين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية، ولديهم الحق في الترشيح والتصويت في 

االنتخابات في الجمعية، ولديهم الحق في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ويحققون أحد الشروط التالية: )يقررها ويعتمدها مجلس إدارة الجمعية(
- خبرة ال تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.

- عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية 3 سنوات على األقل.
- استشاري ومدرّب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة التقل عن ثالث سنوات.

- رسم االشتراك السنوي 4000 ل.س + 1000 رسم بطاقة العضوية + رسم االنتساب ألول مرة 2500
2. أعضاء عاملين عامين:  General وهم األشخاص الذي عملهم يدخل في مجال إدارة الموارد البشرية وال يحققون متطلبات وشروط األعضاء 

االختصاصيين، ويكون لديهم الحق في التصويت في انتخابات مجلس اإلدارة ولكن ال يملكون الحق في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ويحققون مايلي:
- خبرة التقل عن سنة في مجال إدارة الموارد البشرية )يعتمدها ويقررها مجلس إدارة الجمعية(

- رسم االشتراك السنوي 4000 ل.س + 1000 رسم بطاقة العضوية + رسم االنتساب ألول مرة 2500
ثانيًا: أعضاء مؤازرين: هذا النوع من األعضاء ليس لديهم الحق في التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، ويضم هذا النوع األشخاص الذين ال 

يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية وال يحققون شروط الفئات السابقة، ولكن لديهم االهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية.
- رسم االشتراك السنوي 3000 ل.س + 1000 رسم بطاقة العضوية + رسم االنتساب ألول مرة 2500

ثالثًا: أعضاًء طالبًا: Student ويضم الطالب الذي لديهم اهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية، أو أعضاء في فروع المؤسسة لدى الجامعات. 
- رسم االشتراك السنوي 1000 ل.س + 1000 رسم بطاقة العضوية + رسم االنتساب ألول مرة 2500

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

معلومات

الدكتور منري عباس – رئيس جملس اإلدارة
البشرية  املوارد  إدارة  يف  معتمد  ومدرب  استشاري 
 15 عن  تزيد  خبربة  القدرات  وبناء  التنظيمي  والتطوير 
و    UNDP دولية   منظمات  عدة  يف  العمل  من  عاماً 
استشارات  ومنظمات   EU ومشاريع   ICRC و   UNRWA
عمله  إىل  باإلضافة   GFA و   GOPA و   GIZ مثل  املانية 
كاستشاري ومدرب يف كربى شركات القطاع اخلاص يف 

خمتلف القطاعات واملنظمات احلكومية والوزارات واملنظمات األهلية الدولية 
منها واحمللية. 

 .IHRMو ICT و ILO مدرب معتمد من عدة منظمات دولية وإقليمية وحملية
حائز على شهادة الدكتوراه يف إدارة األعمال – اختصاص إدارة املوارد البشرية 

والقيادة برتبة أستاذ مساعد. 
اخلاصة  السورية  اجلامعة  يف  البشرية  املوارد  إدارة  اختصاص  قسم  رئيس 

SPU ودكتور زائر يف عدة جامعات دولية وإقليمية وحملية. 

أسامة الزيين – نائب رئيس جملس اإلدارة
عدة  يف  اإلدارية  والشؤون  البشرية  للموارد  كمدير  عمل 
شركات ومنظمات ملدة تزيد عن عشر سنوات تتوزع على 
التعليم  عدة قطاعات وهي االتصاالت، اهلندسة والبناء، 
عن  كمسؤول  عمل  كما  يابانية،  سيارات  ووكالة  العايل، 
برامج التعاون عن قطاعي التعليم والبيئة يف منظمة دولية 
اليابانية للتعاون الدويل )جايكا(، نائب  الوكالة  يابانية - 

رئيس جملس إدارة مجعية املوارد البشرية منذ العام 2013 وحتى اآلن، مدرب 
معتمد من مجعية إدارة املوارد البشرية ولديه خربة أكثر من عشر سنوات يف 

التدريب وتطوير الكفاءات.
حائز على ماجستري يف إدارة األعمال من املعهد العايل إلدارة األعمال )هبا( يف 

دمشق بالتعاون مع جامعة أوتونوما، بربشلونا، إسبانيا.

مساح شورى – عضو جملس اإلدارة - أمني السر
العاملية  البشرية يف منظمة الصحة  املوارد  إدارة  مسؤولة 

WHO يف سورية 
عضو متطوع يف  اجلمعية اخلريية الشركسية  يف سوريا

حصلت على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال وشهادة 
االفرتاضية  اجلامعة  من  البشرية  املوارد  يف  املاجستري 

السورية
صناعات  عدة  مشلت  العديد   البشرية  املوارد  جمال  يف  املهنية   مسريهتا 
كشركات األدوية والتوزيع واهلندسة واخلدمات والتعليم. عملت مديرة املوارد 
البشرية يف شركة  شام للهندسة و التعهدات CEC واجلامعة السورية اخلاصة 
، وشغلت مناصب خمتلفة كمسؤول موارد بشرية يف جمموعة معتوق   SPU

MG ومشرف املوارد البشرية يف جمموعة سكر.  

د. حممد النحاس – عضو جملس اإلدارة -  أمني الصندوق
املعلومات  /نظم  اختصاص  األعمال،  إدارة  يف  دكتوراه 
لإللكرتون  بطرسبورغ  سانت  جامعة   ،MIS اإلدارية 

والتكنولوجيا.
الرئيس التنفيذي-شركة خياط إخوان الصناعية )ماجيال، 

بينيتون، وولف 77

املدير التنفيذي- مركز الدراسات التسويقية واإلدارية.
السورية  االفرتاضية  اجلامعة   – األعمال  إدارة  قسم  يف  ومدرس  مشرف 

.SVU
املعلومات  لتكنولوجيا   Join-Med األورومتوسطي  الربنامج  يف  عضو 

ICT واالتصاالت

غادة حرفوش - عضو جملس اإلدارة
البشرية يف شركة تنمية الصناعات  املوارد  إدارة  مديرة 

الغذائية - كتاكيت
ماجستري يف إدارة األعمال 

عضو جملس إدارة ومدرب معتمد يف مجعية إدارة املوارد 
IHRM البشرية

خربة 25 عاماً يف إدارة املوارد البشرية يف عدة قطاعات )النفط، االتصاالت، 
التأمني، التجزئة، الصناعات الغذائية(

خمتصة يف كافة جماالت إدارة املوارد البشرية: وضع االسرتاتيجات اخلاصة 
السياسات  إعداد  الشركات،  اسرتاتيجة  مع  يتوافق  مبا  البشرية  باملوارد 
واإلجراءات ومناذج العمل وختطيط وحتليل وتطوير املوارد البشرية وغريها. 

ليلى قدور – عضو جملس اإلدارة
اليت  قدرات  شركة  ومدير  مالك  منصب   حالياً  أشغل 
واالستشارات  والتقييم  املتابعة  خدمات  بتقديم  تعنى 

اإلدارية والربامج التدريبية اإلدارية.
كامربيدج  كلية  من  البشرية  املوارد  إدارة  يف  ماجستري 
الدولية، ودبلوم يف إدارة املشاريع من جامعة ماسرتخيت 
يف هولندا ودبلوم عايل يف إدارة األعمال من املعهد العايل 

للتنمية اإلدارية.
املنظمات  من  عدد  يف  املشاريع  إدارة  جمال  يف  املناصب  من  عدداً  شغلت 
الدولية كمنظمة UNRWA ومؤسسة كريم رضا سعيد، ومنظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة إسعاف أويل الفرنسية، وبرنامج 
التدريبية يف  الربامج  العديد من  تقديم  اإلمنائي، فضالً عن  املتحدة  األمم 
العاملة  واجلمعيات  للمنظمات  املشاريع  وإدارة  البشرية  املوارد  إدارة  جمال 

يف سورية ولبنان. 

فواز الفريح - عضو جملس اإلدارة
عمليات  كمدير  البادية  امسنت  شركة  يف  حالياً  يعمل 

إدارة املوارد البشرية منذ شهر حزيران 2010. 
جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  بكالوريوس  على  حائز 

تشرين اختصاص متويل واستثمار.
باإلضافة  و  األمريكية  البشرية  املوارد  مجيعة  عضو 
لتقدميه العديد من اخلدمات االستشارية يف جمال إدارة 

املوارد البشرية لكربى الشركات الصناعية.
عمل سابقاً يف جمموعة شركات كنامة كمشرف إدارة املوارد البشرية منذ 
عام 2008 و لغاية 2010 و قبلها كمسؤول إدارة املوارد البشرية ملدة سنة و 
كمحاسب مبيعات ملدة سنة يف نفس الشركة و بدأحياته املهنية يف جمموعة 

الغنام كمدير فروع منذ عام 2000 ولغاية 2004.
حيضر حالياً لشهادة احرتافية يف إدارة املوارد البشرية)SPHR( يف مجعية 

.)SHRM( املوارد البشرية األمريكية

تعرف على أعضاء مجلس إدارة IHRM  لعام 2019
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أجرى الدّكتور منري عبّاس – رئيس حترير جملّة 
Think HR- لقاءً خاصاً مع السيد حممد بسيم 

امساعيل، مديردائرة تطوير الكفاءات يف شركة 
MTN سوريا، وكان احلوار كاآلتي:

االسرتاتيجي  الــشــريــك  هــي   MTN شــركــة  إنّ 
الثاني على  جلمعية إدارة املوارد البشرية للعام 
التوايل، طبعاً بعد أن كانت الراعي الرمسي هلا 
خالل عامي 2010 و2011. كيف تُقيّمون هذه 

الشراكة؟

تتعلق  واضحة  اسرتاتيجية   MTN شركة  لــدى 
من  واليت  سورية،  يف  االجتماعية  مبسؤوليتها 
مؤسسات  مــع  ــات  شــراك خلق  بــنــودهــا  ضمن 
إدارة  مجعية  وتُعترب  احمللية،  األهلي  اجملتمع 
املوارد البشرية من اجلمعيات اهلامة اليت تُسهم 
يف نشر ثقافة إدارة املوارد البشرية يف سورية، 
األمر الذي يضع شراكتنا مع مجعيتكم الكرمية 
لربنامج  الرئيسية  الفعاليات  قائمة  ضمن 

املسؤولية االجتماعية.

إن هذه الشراكة توفر األرضية املناسبة لتفعيل 
املؤسسات  حمتلف  يف  البشرية  ــوارد  ــ امل دور 
السورية، والذي يساهم بشكل مباشر يف تنمية 

الشباب السوري. 

MTN مِن شركات االتصاالت املتعددة اجلنسيات 

واملتواجدة يف 21 بلداً يف أفريقيا وآسيا والشرق 
واجهتكم مبا  اليت  الصعوبات  أهم  ما  األوسط، 
خيص املوارد البشرية خالل السنوات األخرية؟ 

وكيف متت معاجلتها؟
وسالمة  أمــن  مسألة  كانت  ــة  األزم بداية  منذ 
وقد  اهتماماتنا،  قائمة  رأس  على  املوظفني 
الالزمة  اإلجــراءات  كافة  الشركة باختاذ  قامت 
للحفاظ على أمن وسالمة موظفيها، ومن ضمن 
السياسات  من  تطبيق سلسلة  اإلجــراءات  هذه 
املهنية،  والسالمة  باألمن  املتعلقة  واإلجــراءات 
واعــتــمــاد ســيــاســات حــضــور وانـــصـــراف أكثر 
مرونة، مع احلفاظ على خطة واضحة ودقيقة 

لضمان استمرارية العمل. 

التحديات  أهم  الكفاءات كانت من  ولعل هجرة 
األخـــرية،  الــســنــوات  يف  واجــهــت شركتنا  الــيت 
األعمال  قطاعات  كافة  منه  عانت  الذي  األمر 
العديد  بتبين  الشركة  قامت  وقــد  ســوريــة،  يف 
الفعالة ملواجهة هذه األزمة  من االسرتاتيجيات 
واليت منها االعتماد على عملية تطوير الكفاءات 
والرعاية  الــدعــم  وتقديم  الشركة  داخـــل  مــن 
أعلى،  مناصب  لتويل  الكفاءات  هلذه  الالزمني 
قصوى  أمهية  إيالء  مع  األمر  هذا  تزامن  وقد 
من  القيادة  لوظيفة  ملا  القادة،  تطوير  لعملية 
الوظيفي  االرتباط  مستوى  تعزيز  يف  كبري  أثر 
فرص  نــدرة  ذلك  إىل  أضف  البشري،  للعنصر 
التدريب احمللية وصعوبة احلصول على خدمات 
تدريب من خارج البالد، والذي قمنا بتفاديه من 
خالل االستفادة من اخلربات من داخل الشركة 
كاستخدام  بديلة،  تدريبية  حلول  إىل  واللجوء 
وسائل التدريب االفرتاضية من خالل اإلنرتنت.

هل تأثرت امليزانية املرصودة لربنامج املسؤولية 
ومــاذا  السابقة؟  السنوات  خــالل  االجتماعية 

فعلت الشركة للتكيف مع األزمة؟
حافظت شركة MTN على دورها االجتماعي يف 
سورية، مع الرتكيز على بعض األولويات الوطنية. 
هنا جتب اإلشارة إىل أن الشركة سامهت خالل 
التنموية،  املشاريع  من  بالعديد  األزمــة  سنوات 

واليت كان هلا آثر كبري على حياة السوريني.

الرائدة  الشركات  من  سوريا   MTN شركة  تُعدّ 
العنصر  االســتــثــمــار يف  بــأمهــيــة  تــؤمــن  الـــيت 
البشري أيضاً. هل ميكنك أن تُعرّفنا على املزيد 
البشري  العنصر  يف  لالستثمار  سياستكم  عن 

وتطويره؟ 
كفاءات  بتطور  مرهون  الشركة  أداء  تطور  إن 
من خالل  إليه  الوصول  والــذي ميكن  موظفيه 
تطوير  عملية  إن  مــدروســة،  استثمار  عملية 
الكفاءات يف شركتنا تعتمد على ثالث وظائف 
تتكامل مع بعضها،أوهلا عملية إدارة األداء واليت 
املتوازنة  البطاقات  "نظام  فلسفة  على  تعتمد 
وظيفة  وثانيها   ،"Balanced Scorecards

التدريب والتطوير، وثالثها وظيفة إدارة الكفاءات 
تطوير  عملية  الشركة يف  تعتمد  كما  القيادية. 
الكفاءات أسلوب تقييم 360 درجة، والذي يعطي 
نظرة مشولية للفرد حول نقاط القوة والضعف 
لتطوير  الــفــرص  مــن  العديد  الشركة  وتــوفــر 
كفاءات موظفيها من خالل برامج خمتلفة تعنى 
كما  وسلوكياً،  وأكادميياً  فنياً  املوظف  بتطوير 
وسائل  استخدام  ميزة   MTN موظفو  ميتلك 
يف  متاحة  تكون  ال  قد  متقدمة  وبــرامــج  عمل 
بإطالق  الشركة  قامت  كما  أخـــرى،  شــركــات 
املوظفني يف  تُساعد  اليت  املبادرات  من  العديد 
عملية تطوير الكفاءات، منها على سبيل املثال 
الذي  األكادميية"  الرعاية  "برنامج  احلصر  ال 
األكادميي  تعليمهم  إكمال  يف  املوظفني  يساعد 
أو  املاجستري  أو  اجلامعية  ــازة  اإلجـ درجــة  يف 
مادية  ومبساعدة  االحــرتافــيــة  الفنية  الــربامــج 
جزئية أو كلية، و"برنامج أفضل متعلم" لتشجيع 
املوظفني يف عملية التطوير الذاتي وغريها من 
ما  كل  إىل  باإلضافة  املختلفة.  التطوير  فرص 
فإن  املعروفة  العاملية  الدراسة  وحبسب  سبق، 
70% من عملية التطوير تتم من خالل املمارسة 
األمر  MTN هذا  للمهارة وتؤمن شركة  الفعلية 

مقابلة مع الّسّيد محمد بسيم اسماعيل –
مديردائرة تطوير الكفاءات في شركة MTN سوريا
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من خالل إعطاء الفرص للكفاءات واملواهب يف 
اليت  املشاريع  من  العديد  يف  الفعالة  املشاركة 
وال  وتطويرها،  مهاراهتم  صقل  يف  تساعدهم 
ننسى بأن فرص التعلم يف شركات االتصاالت 
املستمر  التقين  للتطور  نظراً  هائلة  فرص  هي 
تعمل شركتنا جاهدة على مواكبته بكل  والذي 

الطرق املمكنة. 

إىل أي مدى استطاعت شركة MTN رفد سوق 
صناعة  يف  املطلوبة  بالكفاءات  السوري  العمل 

االتصاالت خالل مدة عملها يف سورية. 
لقد حققت املوارد البشرية يف شركتنا إجنازات 
كبرية على هذا الصعيد فقد أصبح العديد من 
اهلامة جداً  الزمالء منضمن أصحاب اخلربات 
حيث  اختصاصاهتم،  نطاق  ضمن  سورية  يف 
العديد منهم بتقديم حماضرات وعروض  يقوم 
للطالب،  الــســوريــة  اجلــامــعــات  يف  تقدميية 
ــة بــاخلــربة  ــادميــي هبـــدف ربـــط املــعــلــومــات األك
املسؤولية  نشاطات  ضمن  من  وذلــك  العملية 
أن  إىل  اإلشـــارة  وجتــدر  للشركة.  االجتماعية 
MTN قــد مت  األكــفــاء يف  الــزمــالء  العديد مــن 
انتداهبم إىل شركات جمموعة MTN لالستفادة 
وذلك  الــدول،  هــذه  يف  وخرباهتم  كفاءاهتم  من 
وإدارة  كالتسويق،  خمتلفة  اختصاصات  ضمن 
املالية  واإلدارة  الشبكات،  وإدارة  املعلومات، 

وإدارة املوارد البشرية وغريها.

حزيران  شهر  يف   Career Day بفعالية  قمتم 
2018 وكان له صدى كبري يف اإلعالم للتعريف 
احلضور  ووعــدمت  شركتكم،  داخــل  العمل  عن 
العامة  اجلــامــعــات  خمتلف  مــن  الــطــالب  مــن 
شركتكم.  يف  للتدريب  يتقدموا  بأن  واخلاصة 
التدريب  فرص  عن  أن حتدثنا  املمكن  من  هل 
اليت قدمتموها وما الدروس املستفادة من هذه 

الفعالية يف سورية. 
ضمن  مــن   Career Day فعالية  كــانــت  لقد 
مبادرات الشركة املختلفة فيما خيص املسؤولية 
االجتماعية للشركة واليت القت ترحيباً وإقباالً 
إجيابي  أثر  هلا  وكــان  الطالب  قبل  من  كبريين 
مشرتك على كل من طالب اجلامعات والشركة 
الفعالية  هامش  على  الشركة  قامت  وقد  معاً. 
بعنوان  فيسبوك  على  صفحة  بإنشاء  املذكورة 
MTN Career Forum يتم من خالهلا اإلعالن 

عن الفرص التدريببية وعن فرص العمل املتاحة 
للخرجيني اجلدد.   

نعلم أن شركتكم حصلت على الدرجة الفضية يف 
تقييم مؤسسة "املستثمرون يف املوارد البشرية"، 
على  واحلصول  قدماً  للمضي  خططٍ  من  هل 

جوائز أُخرى؟
البشرية"  املـــوارد  يف  "املستثمرون  معايري  إن 
ألحــدث  الــشــركــة  تطبيق  تضمن  معايري  هــي 
يف  والقيادة  البشرية  املــوارد  إدارة  نظم  وأهــم 
الشركات وقد قررت إدارة الشركة تطبيق هذه 
العمل  بيئة  املعايري سعيا منها إىل رفع مستوى 
أثر  من  ذلــك  يف  ملا  اإلجيابية  الثقافة  وتعزيز 
إجيابي على حتسني مستوى االرتباط الوظيفي 
لتطبيق  ونتيجة  عموماً.  الشركة  أداء  ومستوى 
على  احلصول  الشركة يف  املعايري جنحت  هذه 
درجة التقدير الفضية، وحنن اآلن بصدد إعداد 
املعايري  هــذه  على  للحفاظ  الــالزمــة  اخلطط 
وتطويرها. وجتدر اإلشارة إىل أن اعتماد هذه 
إدارة  فريق  من  فقط  جهداً  يتطلب  ال  املعايري 
وتنسيق  يتطلب ختطيط  وإمنا  البشرية  املوارد 
وتنظيم اجلهود ضمن كافة اإلدارات ومبشاركة 
أن  إذ  الــقــادة،  السيما  الشركة  موظفني  كافة 
بيئة  بناء  يف  األساسيون  املسامهون  هم  القادة 
وأساسي يف  ولديهم دور حموري  عمل إجيابية 

تطبيق هذه املعايري واحلفاظ عليها.

هل لكم أن حتدثونا عن برنامج تدريب الطالب 
يف شركتكم الذي سيمتد خالل كامل العام ولن 
قدرة  وماهي  معينة؟  زمنية  فرتة  على  يقتصر 
خالل  الطلبة  املتدربني  من  شركتكم  استيعاب 
العام وماهي املعايري لقبول املتدربني ضمن هذا 

الربنامج؟
من  املتدربني  من  عدداً  تستقبل شركتنا سنوياً 
عدد  جتــاوز  وقد  املختلفة  السورية  اجلامعات 
ضمن  متدرب  مائة   2018 العام  يف  املتدربني 
بصدد  اآلن  والشركة  االختصاصات،  خمتلف 
توسيع هذا الربنامج خالل العام 2019 ليتضمن 
تدريب عدد أكرب مع تأمني جمال أوسع لالخنراط 
املتدربني يف  يتم تقييم  العملية، وطبعاً  باحلياة 
املتدربني  تعيني  إمكانية  لبحث  الربنامج  هناية 
بشكل دائم يف ظل الشواغر املتوفرة، وقد كان 
للشركة عدة قصص جناح يف هذا الصدد حيث 
دائم. يف  بشكل  املتدربني  من  العديد  تعيني  مت 
الوقت احلايل سنقوم بتعيني أربعني متدرب يف 

جمال النشاطات التجارية.
للطالب  هي  التدريب  طلبات  لقبول  األولوية 
السنتني  يف  املتقدمة  الــدارســيــة  املــراحــل  يف 
يستوجب  الذين  أولئك  وخصوصاً  األخريتني، 

أو خترجهم حضور  ألخــرى  سنة  من  جناحهم 
برنامج تدريب يف الشركات وال يلزم من أوراق 
ثبوتية أكثر من كتاب طلب من قبل اجلامعة مع 
بعض  قبول  أيضاً  ميكن  ولكن  الذاتية،  السرية 
ثم  ومن  الطلبات  دراســة  تتم  التخرج.  حديثي 
يتم اختيار املتدربني بعد مطابقة اختصاصاهتم 
مع عدد الفرص التدريبية املتاحة. يف السنوات 
السابقة كان يتم هذا األمر خالل فرتة الصيف 
استقدام  حالياً  الشركة  تـــدرس  ولــكــن  فقط 
اآلن  سنقوم  وحيث  العام  مــدار  على  املتدربني 
النشاطات  ضمن  مــتــدرب  أربــعــني  باستقدام 

التجارية وملدة ثالثة أشهر.  

إدارة  مجعية  بني  التعاون  ملستقبل  رؤيتكم  ما 
املوارد البشرية وشركتكم؟ 

عامة  اسرتاتيجية  ســوريــا   MTN شــركــة  ــدى  ل
خبـــصـــوص املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة. هــذه 
العريضة  عناوينها  يف  تتضمن  االسرتاتيجية 
عموماً  األهــلــي  اجملتمع  مؤسسات  مــع  العمل 
بأننا يف أمس احلاجة لوجود  ومما الشك فيه 
ناظمة  هيئة  متثل  أن  ميكن  اعــتــبــاريــة  جهة 
قامت  وقد  سورية،  يف  البشرية  ــوارد  امل إلدارة 
شركتنا بدعم اجلمعية منذ انطالقها إمياناً منا 
إدارة  ثقافة  نشر  اهلــام يف  اجلمعية  هذه  بــدور 
كافة  تعترب  الــذي  العلم  ذلــك  البشرية،  املــوارد 
مثل  مثله  إليه  احلاجة  بأمس  األعمال  شركات 
االختصاصات األخرى من تسويق وإدارة مالية 
الذي  العنصر  هو  البشري  فالعنصر  وغريها، 
يدير كل املوارد األخرى وال شك بأن إدارة هذا 
املورد باالسلوب السليم له أثر كبري جداً يف تقدم 

عمل الشركات وحتسن أدائها العام.

الراغبني  للشباب  توجهوهنا  اليت  النصيحة  ما 
باالنضمام للمجتمع األهلي، يف ضوء خربتكم يف 

جمال املسؤولية االجتماعية؟ 
فرد  كــل  واجتماعية  إنسانية  نظر  وجهة  مــن 
ــاه اجملــتــمــع. ثقافة  ــه مــســؤولــيــة جتـ ــدي مــنــا ل
التطوع تساعد اإلنسان يف رفع مستوى احلس 
وتعزز  املــتــطــوع  شخصية  تنمي  بــاملــســؤولــيــة، 
النشاطات  فــإن  أخــرى  جهة  من  بنفسه.  ثقته 
وتعزز  املهين  التطور  فــرص  تدعم  التطوعية 
عمل  فــرص  على  احلصول  يف  املتطوع  فــرص 
تطوير  التطوعي يف  العمل  جيدة حيث يساعد 
املهارات الفنية والسلوكية ومن املفيد جدا ذكر 

هذا النوع من النشاطات يف السرية الذاتية.

Interview

9

لقاء العدد
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مؤتمر التوجيه المهني ومعرض فرص العمل  بالتعاون مع جامعة 
الجزيرة الخاصة الثالثاء 16 نيسان 2019 في مكتبة األسد الوطنية

ن�شاطات اجلمعية
يف  الربع االأول من عام 2019

بالتعاون مع  البشرية  املوارد  إدارة  نّظمت مجعية 
جامعة اجلزيرة اخلاصة مؤمتر التوجيه والتطوير 
املهين وذلك يوم الثالثاء 16/4/2019 يف مكتبة 
عبد  الدكتور  األستاذ  حبضور  الوطنية  األسد 
الرزاق شيخ عيسى رئيس اجلامعة، والدكتور منري 
عباس رئيس مجعية إدارة املوارد البشرية، والسادة 
أمني  والسيد  األقسام،  ورؤساء  الكليات  عمداء 
اجلامعة، وجمموعة من أعضاء اهليئة التدريسية 
يف اجلامعة، وممثلني عن كربى الشركات السورية، 

وعدد كبري من الطلبة واملهتمني.
افتتح املؤمتر بكلمة السيد رئيس جامعة اجلزيرة، 
لألساتذة  اجلامعة  شكر  عن  خالهلا  من  عبّر 
تواجدت  اليت  السورية  الشركات  كربى  ممثلي 
دور  وشرح  العمل،  فرص  ومعرض  املؤمتر  يف 
لطلبتها؛  املهين  التوجيه  يف  التعليمية  املؤسسات 
املمكن  من  اليت  الصعوبات  تذليل  ملساعدهتم يف 
الراجعة  التغذية  على  واحلصول  تواجههم،  أن 
اجلامعة  خرجيي  مستوى  عن  العمل  سوق  من 
رئيس  عباس  د.منري  حتدّث  ثم  ومن  وبراجمها، 

مجعية إدارة املوارد البشرية عن أمهية هذا النوع 
املهارات  على  الضوء  تسليط  يف  املؤمترات  من 
األساسية الالزمة لدخول سوق العمل ومساعدة 
احلكومية  السورية  واملعاهد  اجلامعات  خرجيي 
هلم،  ناجح  مهين  مسار  بناء  يف  واخلاصة  منها 
خالل  من  مناسبة  عمل  فرصة  على  واحلصول 
من  جمموعة  يقدّمها  اليت  واإلرشادات  النصائح 
أهم املتحدثني االختصاصيني واملديرين يف كربى 

الشركات يف سورية. 
خرباهتم  بتقديم  املتحدثون  السادة  بدأ  ثم  ومن 
والتدريب  العمل  فرص  وعرض  ونصائحهم 
املتوفرة يف شركاهتم للسادة احلضور، حيث كان 

ترتيب الكلمات على الشكل اآلتي:
املوارد  إدارة  مدير  معسعس:  أمحد  األستاذ 

البشرية يف جمموعة مسا الشام.
جمال  يف  مستشارة  شوحينة:  هنى  األستاذة 
التطوير املؤسساتي واملوارد البشرية لشركة سكر 

وشركة فلورا للمنتجات الصحية.
جمال  يف  استشاري  يعقوب:  جهاد  الدكتور 

اجلامعة  يف  ومدرس  املهين  والتطوير  التدريب 
العربية الدولية.

املوارد  إدارة  مديرة  حرفوش:  غادة  األستاذة 
البشرية يف شركة كتاكيت.

األستاذ حممد بسيم إمساعيل: مدير التطوير يف 
 MTN Syria. شركة

املهندس مهند قنديل: مديرة تقانة املعلومات يف 
بنك عودة – سورية.

وتالها جلسة حوار مفتوحة أجاب فيها املتحدثون 
الطالب  من  احلضور  السادة  استفسارات  عن 
جامعة  رئيس  السيد  قام  ذلك  وبعد  واملهتمني. 
إدارة  مجعية  رئيس  والسيد  اخلاصة  اجلزيرة 
للسادة  شكر  شهادات  بتقدم  البشرية  املوارد 
املؤمتر.  يف  القيمة  مشاركتهم  على  املتحدثني 
هبو  يف  العمل  فرص  معرض  افتتاح  مت  وبعدها 
من  كبري  عدد  مبشاركة  الوطنية  األسد  مكتبة 
الشركات الكربى يف خمتلف القطاعات يف سورية 
واملهتمني  واخلرجيني  الطالب  بتدريب  واملهتمة 

بالفرص املتوفرة لديها وتوظيفهم.
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ن�شاطات اجلمعية
يف  الربع االأول من عام 2019

بالتعاون مع معهد إدارة األعمال والتسويق قدمت 
بعنوان  عمل  ورشة  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية 
د.منري  أدارها  العمل«  سوق  إىل  الدخول  »مفتاح 
عباس رئيس جملس إدارة اجلمعية يوم األحد 13 
نيسان 2019 يف مقر املعهد يف منطقة املزة. حتدث 
فيها د.عباس عن أهم ما يكتب يف السرية الذاتية، 
وأهم مالحظات اجتياز مقابلة العمل وآلية اختيار 
املسار املهين يف سوق العمل اليت حيتاجها املتخرج 

اجلديد من اجلامعات ليدخل إىل سوق العمل.
بدوره د.جمد صقور عميد املعهد أثنى على جهود 
اجلمعية ودورها اهلام يف تدريب اخلرجيني اجلدد 
وتأهيلهم من خالل نشاطاهتا التطوعية واجملانية 
على مدار العام واملتاحة للجميع، ومعارض فرص 
يف  الشركات  كربى  حبضور  هبا  تقوم  اليت  العمل 
النشاطات  قطاع األعمال يف سورية، وأمهية تلك 
العمل.  سوق  إىل  اجلامعات  طالب  دخول  يف 

ويلزمها  األكادميية،  املعلومة  تقدم  فاجلامعات 
سوق  ومهارات  العملية  والتجربة  املهنية  اخلربة 
الرائدة مثل  بتقدميها اجلمعيات  تقوم  اليت  العمل 
تشكر  الورشة  هناية  ويف  البشرية.  املوارد  مجعية 
على  عباس  منري  الدكتور  بدوره  املعهد  عميد 
من  ورجا  للطالب،  قدمها  اليت  املفيدة  الورشة 
اجلمعية استمرار تلك النشاطات على مدار العام، 

ومت أخذ بعض الصور التذكارية. 

IHRM تقدم ورشة عمل بعنوان »مفتاح الدخول إلى سوق العمل« 

بالتعاون مع معهد إدارة األعمال والتسويق يوم األحد 14 نيسان 2019
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ن�شاطات اجلمعية

اجتماع مجلس إدارة الجمعية األول بعد انتخاب أعضائه الجدد
CBC يوم الثالثاء 2 نيسان 2019 في مركز

يف  الربع االأول من عام 2019

يف  األول  باجتماعه  اجلمعية  إدارة  قام جملس 
2 نيسان 2019 يف مركز CBC النتخاب رئيس 
وأمني  السر  وأمني  له  ونائب  اإلدارة  جملس 
لعام  للمجلس  اجلديدة  الوالية  لفرتة  الصندوق 
2019 ومناقشة مشاريع عام 2019 واإلشراف 

انتخابات  نتائج  وكانت  وتطبيقها،  عليها 
اجلمعية كما يلي: 

د.منري عباس: رئيس جملس اإلدارة.
السيد حممد أسامة الزيين: نائب رئيس جملس 

اإلدارة. 

حرفوش،  غادة  اآلنسة  شورا،  مساح  السيدة 
والسيد  حناس،  د.حممد  قدور،  ليلى  اآلنسة 
ألف  اإلدارة.  جملس  أعضاء   - فريح  فواز 
مبارك للجمعية جملس إدارهتا اجلديد ومبارك 

ألعضاء جملس اإلدارة. 

اجلمعية  أعضاء  من  كبري  عدد  اجتمع 
اهليئة  أعضاء  فيهم  مبا  فئاهتم  بكافة 
والطالب،  واملؤازر،  والعام،  »املختص،  العامة 
مركز   يف   2019 آذار   27 يف  واملتطوعون« 
اليت  العامة  اهليئة  أجندة  ملناقشة   CBC
عن  اإلدارة  جملس  تقرير  عرض  تضمنت 
أعمال اجلمعية من 2013 وحتى هناية 2018، 
والتصديق على البيان اخلتامي للسنة املالية 

وإبراء  اخلتامية،  امليزانية  وكذلك  املنتهية 
ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنني املالية 
التقديرية  املوازنة  مشروع  وإقرار  املنصرمة، 
لعام 2019، وتسمية مدقق حسابات، وأخريًا 
ملقرتحات  واالستماع  اإلدارة،  انتخاب جملس 

أعضاء اهليئة العامة. 
ويف هناية االجتماع قام أعضاء اهليئة العامة 
التالية  اإلدارة  جملس  ألعضاء  بالتصويت 

أمساؤهم:
أسامة  حممد  السيد  عباس،  منري  الدكتور 
الدكتور حممد  السيدة مساح شورا،  الزيين، 
النحاس، اآلنسة غادة حرفوش، اآلنسة ليلى 
أعضاء  ورجا  الفريح.  فواز  والسيد  قدور، 
اهليئة العامة التوفيق والنجاح ألعضاء جملس 
بعض  أخذ  ومت  اجلديدة،  واليتهم  اإلدارة يف 

الصور التذكارية.

اجتماع الهيئة العامة السنوي االعتيادي للجمعية في 27 آذار 2019
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ن�شاطات اجلمعية
يف  الربع االأول من عام 2019
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ن�شاطات اجلمعية
يف  الربع االأول من عام 2019

IHRM تصدر نتائج مسح األجور والتعويضات لعام 2018  في 12 آذار 2019

قامت مجعية إدارة املوارد البشرية ممثلة بنائب 
رئيس جملس إدارهتا ومدير مشروع مسح األجور 
والتعويضات، السيد أسامة الزيين، بتسليم نتائج 
املشروع للعام 2018 للجهات املشاركة وذلك يوم 

الثالثاء املوافق تاريخ 2019-03-12.
واجلدير بالذكر أنه شارك يف املشروع 36 جهة 
املصارف،  االتصاالت،  قطاعات  على  تتوزع 
الصناعات  الدوائية،  الصناعات  التأمني، 
العايل  التعليم  األلبسة،  صناعة  الغذائية، 
التسويق  اإلعالم،  اخلاصة(،  )اجلامعات 
واإلعالن، وقطاع املعلوماتية والربجمة، وغريها.

وقد مشل التقرير النهائي احلدود الدنيا والعليا 
وذلك  القطاعات  حبسب  األجور  ومتوسط 
املقبوض،  الدخل  وإلمجايل  للراتب  بالنسبة 
القطاعات  حبسب  الرواتب  متوسطات  وكذلك 
املشاركة موزعة على ست فئات من أعوام اخلربة 

وهي:
1( جديد.

2( أقل من 3 أعوام.
3( ما بني 3 إىل أقل من 6 أعوام.

4( ما بني 6 إىل أقل من 10 أعوام.
5( ما بني 10 إىل أقل من 15 عامًا.

6( 15 عامًا فما فوق.
التعويضات  عن  دراسة  التقرير  تضمن  كما 
والبدالت املقدمة باإلضافة إىل املبادئ اليت يتم 
االعتماد عليها يف زيادة الرواتب ونظام املكافآت 
الدورية وغري الدورية والسنوية وإجراءات الدوام 

واإلجازات وسياسات العمل لدى الغري.
بإطالق  ستقوم  اجلمعية  أن  ذكره،  واجلدير 
ملسح  وذلك  اخلصوص  هبذا  الثالث  املشروع 
سيتم  حيث   2019 للعام  والتعويضات  األجور 
 2019 العام  من  الثاني  الربع  يف  عنه  اإلعالن 

وذلك ليتم تسليمه قبل هناية العام.
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ن�شاطات اجلمعية
يف  الربع االأول من عام 2019
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اجتماع متطوعين جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي
في 2018-12-29

JCI مع جمعية  Gala Dinner حضور حفل عشاء
في فندق الفورسيزن 16 - 12-2018

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018

أدارت اجلمعية اجتماع متطوعي اجلمعية السنوي 
كافيه«،  »أوبون  مطعم  يف   2018-12-29 يف 
وحضره أكثر من 20 متطوع يف اجلمعية وأعضاء 
جملس اإلدارة، مت فيه مناقشة مشاريع وخطة عمل 
2019 وتشكيل فرق عمل للجمعية لتنظيم العمل 

العالقات  فريق  متضمنة:  اجلمعية  يف  التطوعي 
العامة، فريق إدارة مكتب اجلمعية، فريق التسويق، 
التواصل  وصفحات  اجلمعية  موقع  إدارة  وفريق 
اقرتاح  مت  كما  الفرق...  من  وغريها  االجتماعية، 
مشروع تطوير مهنة التطوع يف اجلمعيات األهلية. 

مبادرات  أخذ  على  املتطوعني  تشجيع  مت  كما 
من  هم  يكونون  مشاريع  القرتاح  ومجاعية  فردية 
يديروهنا ولكن بإشراف أحد أعضاء جملس اإلدارة 
ودعم كامل من جملس إدارة اجلمعية، ومت اختتام 

االجتماع بأخذ صور تذكارية. 

شاركت اجلمعية ممثلة بأعضاء جملس 
غرفة  جلمعية  السنوي  العشاء  إدارهتا 
وهنأت  دمشق،  يف  الفتية  التجارة 

للجمعية  اجلدد  اإلدارة  جملس  أعضاء 
مناقشة  مت  العشاء  وخالل   2019 لعام 
آليات للتعاون بني اجلمعيتني خالل عام 

اجلمعيتني  أهداف  فيها  تتقاطع   2019
واملستفيدين  األعضاء  مصلحة  فيه  ملا 

من خدماهتم. 
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ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018
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ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018

جمعية إدارة الموارد البشرية تشارك برعاية احتفالية »اليوم العالمي ألصحاب 
الهمم« بتاريخ 11 كانون األول 2018 تزامنا مع اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

وزارة  مع  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية  شاركت 
العاملي  »اليوم  احتفالية:  برعاية  السياحة 
»اإلعاقة  فريق  نظمها  اليت  اهلمم«  ألصحاب 
يف   2017 األول  كانون   11 بتاريخ  انطالقة« 
من  عدد  ومبشاركة  دمشق   – الشرياتون  فندق 
املتحدثني ميثلون فعاليات وجهات حكومية وأهلية 
وخاصة داعمة لالحتياجات اخلاصة يف سورية، 
وغري  الرمسية  اجلهات  من  كبري  عدد  وحبضور 
وعمداء  وفنانني  األهلية،  واجلمعيات  الرمسية 
من  ومتطوعني  وطالب  جامعيني  وأساتذة  كليات 
اجلمعيات، وعدد كبري من املهتمني وحبضور كريم 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  لكافة  والفت 

واملقروءة.
اإلعاقة  فريق  مؤسِّسة  عمقي  منى  اآلنسة 
احلفل  بافتتاح  قامت  للحفل  واملنظمة  انطالقة 
املتحدثني  الراعية للحفل والسادة  بشكر اجلهات 
والفنانني واجلهات املشاركة ووسائل اإلعالم كافة 
وشكرت بشكل خاص مجعية إدارة املوارد البشرية 
تأسيسه  بداية  منذ  للفريق  اسرتاتيجي  كشريك 
وأكدت  اآلن.  وحتى   2017 األول  كانون   4 يف 
اهلمم  أصحاب  من  األشخاص  دمج  أمهية  على 
الكرمية  واحلياة  التعليم  يف  املشاركة  يف  وحقهم 
وبناء جمتمعهم وإعادة اإلعمار وأن ذوي اهلمم هم 
إرادة  أشخاص قادرون على صنع املستحيل وهلم 

يتواجدون  قوية متيزهم عن غريهم يف كل مكان 
التعامل  السوري  جمتمعنا  على  جيب  وأنه  فيه، 
معهم كأشخاص أسوياء بعيدًا عن التعامل السليب، 
وأنا كفرد من ذوي اهلمم ومؤسسة لفريق اإلعاقة 
انطالقة أالمس وضع ذوي اهلمم وأسعى جاهدة 
القطاعات يف  الداعمني من خمتلف  الشركاء  مع 
حتسني الوضع االجتماعي لذوي اهلمم للعيش يف 

جمتمع حاضن للجميع ومستدام. 
اجلهة  عن  كممثل  عباس  منري  الدكتور  بدوره 
الراعية مجعية إدارة املوارد البشرية ورئيس جملس 
إدارهتا أثنى على التنظيم املتميز من فريق اإلعاقة 
انطالقة هلذه االحتفالية ورحب بالسادة املتحدثني 
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بالسادة  ورحب  الدعوة  تلبية  على  وشكرهم 
احلضور كافة واستهل حديثه بالقول: »إن وقوفنا 
مسؤولية  هو  القوية  واإلرادة  اهلمم  ذوي  جلانب 
جتاه  مسؤولياتنا  حتمل  مجيعًا  وعلينا  جمتمعية 
معهم  والتعاون  اجملتمع  من  الرائعة  الفئة  هذه 
إن أحد معايري  الكامل يف اجملتمع حيث  لدجمهم 
قياس اجملتمعات املتقدمة هو » درجة اندماج ذوي 

االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع«.
كما ذكر د. عباس أن مجعية إدارة املوارد البشرية 
كانت قد رعت فريق اإلعاقة انطالقة منذ تأسيسه 
يف 4 كانون األول 2017 وقدمت له الدعم بكافة 
األشكال وأدخلته شريًكا يف معارض فرص العمل 

وأيًضا   2018 العام  طوال  التدريبية  ونشاطاهتا 
توفر رابًطا الكرتونيًا للسري الذاتية املتميزة لذوي 
املوارد  مديري  أعضاء  لكل  متاحًا  ليكون  اهلمم 
البشرية األعضاء يف اجلمعية ليقوموا بدورهم يف 
توظيف ذوي اهلمم ودجمهم يف منشآهتم، واجلمعية 
ستستمر بدعمها لفريق اإلعاقة انطالقة الداعم 

لذوي اهلمم بكافة األشكال اليت تستطيعها.
اآلنسة عمقي  د.عباس مع  قام  ويف هناية احلفل 
إدارة  مجعية  قدمتها  تكريم  شهادات  بتوزيع 
طوال  شاركت  اليت  اجلهات  لكل  البشرية  املوارد 
يف حتقيق  انطالقة  اإلعاقة  فريق  دعم  يف  العام 
املتحدثني  السادة  كل  تكريم  مت  وأيًضا  أهدافه، 

الشؤون  لوزارة  واملمثلني  االحتفالية  املشاركني يف 
وجمموعة  سرييتل  وشركة  والعمل  االجتماعية 
 JCI مسا الشام واألمانة السورية للتنمية ومجعية
وأيًضا فريق اإلعاقة انطالقة واملتطوعني معهم يف 
الفريق وعدد كبري من املدربني الذين سامهوا يف 
خالل  اهلمم  ذوي  دورات  من  املستفيدين  تدريب 
على  عباس  منري  د.  تكريم  مت  كما   ،2018 عام 
جهوده الشخصية يف دعم فريق اإلعاقة انطالقة 

وأيًضا كممثل عن مجعية إدارة املوارد البشرية. 
وختم بالقول: نشكر كل شخص قام بدور يساهم 
يف دمج ذوي اهلمم يف جممعنا ونرجو من اجلميع 

املسامهة يف جمتمع حاضن للجميع ومستدام.
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حفل تكريم المدربين وتوزيع شهادات حضور لبرنامج »خمس مهارات 
للحصول على عمل مناسب« في 2019-12-4في مسرح الالييك

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018

رئيس  من  كل  قام   2018 األول  كانون   4 ويف 
إبراهيم  نذير  د.  اخلاصة  السورية  اجلامعة 
د.منري  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية  ورئيس 
اجلامعة  رئيس  نواب  وحبضور  عباس 
ومستشاريه وعدد من دكاترة اجلامعة وحشد 
واملتطوعني  واملستفيدين  الطالب  من  كبري 
املدربني  بتكريم  الكرام  والضيوف  واملديرين 
مهارات  »مخس  برنامج  خالل  دربوا  الذي 

للحصول على عمل مناسب« والذي امتد من 
تاريخ 23 تشرين األول وحتى 27 تشرين الثاني 
للمستفيدين  حضور  شهادات  وتوزيع   2018

من الربنامج.
احلفل  خالل  اجلامعة  رئيس  السيد  وشكر 
التطوعية  اجلهود  على  واملدربني  اجلمعية 
الربنامج  خالل  من  تقدميها  مت  اليت  املتميزة 
االسرتاتيجية  والشراكة  التعاون  على  وأثنى 

اجلامعة  لطالب  فائدة  فيه  ملا  اجلمعية  مع 
عباس  منري  د.  شكر  وبدوره  واملستفيدين. 
املثمر  التعاون  على  وكادرها  اجلامعة  رئيس 
برامج  خالل  من  اخلامسة  للسنة  واملستمر 
للطالب  جماًنا  مقدمة  متنوعة  تدريبية 
الالييك  مسرح  من  جعل  والذي  واملستفيدين 
للجميع  ورجا  واالستفادة  للمعرفة  منربًا 

التوفيق والنجاح.
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ورشة عمل تفاعلية بعنوان »مقابلة العمل الفعالة« لطالب كلية 
هندسة العمارة بالتعاون مع مركز التوجيه المهني في 2018-11-28

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018

بورشة  تشارك  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية 
قدمها  العمل«  »مقابلة  بعنوان  تفاعلية  عمل 
إدارة  جملس  رئيس  عباس-  منري  د.  املدرب 
اجلمعية لطالب كلية هندسة العمارة - السنة 
اخلامسة يوم األربعاء 28 تشرين الثاني 2018 
التوجيه  مركز  مع  بالتعاون  الكلية  مسرح  يف 
املهين. وحبضور عدد كبري من الطالب املهتمني 
قام د. عباس باستعراض أنواع املقابالت وأهم 

األسئلة اليت يتعرض هلا الفرد أثناء املقابلة وما 
أثناء  الشخص  تقييم  وكيفية  اإلجابات  أفضل 
ودعم  السلوكية  املقابالت  على  وركز  املقابلة، 
احلضور  الطالب  مع  عملية  بأمثلة  ذلك  كل 
احلقيقية  املقابالت  بعض  إجراء  مت  حيث 
أن  اليت جيب  األمور  احلضور  للسادة  ليشرح 

يقوم هبا الفرد وتلك اليت جيب أن يتجنبها.
الورشة قام د. عباس باإلجابة عن  ويف هناية 

أمثلة  بشرح  اهلامة  احلضور  السادة  أسئلة 
عملية لإلجابة عنها وقام بشكر مركز التوجيه 
إلجناح  الكلية  مع  بالتنسيق  قام  الذي  املهين 

هذه الورشة املتميزة. 
واهتمامهم  لتفاعلهم  احلضور  السادة  وشكر 
التوفيق  مجيعًا  هلم  ورجا  بالورشة  امللحوظ 
عمل  ورشات  يف  اللقاء  أمل  على  والنجاح 

قادمة.
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اجتماع الطاولة المستديرة األول لعام 2018 بعنوان
»تحديات الموارد البشرية في األزمة« في 2018-11-21

»اجتماع  البشرية   املوارد  إدارة  أقامت مجعية 
»حتديات  عنوان  حتت  املستديرة«  الطاولة 
 21 األربعاء  يوم  األزمة«  يف  البشرية  املوارد 
قاعة   – أمية  فندق  يف   2018 الثاني  تشرين 
الرحاب – الساعة 4:30 بعد الظهر، وحبضور 
وموظفني  وإداريني  ومديرين  اجلمعية  أعضاء 
املهتمني  من  كبري  وعدد  القطاعات  كافة  من 
من  وعدد  اجلمعية  يف  واملتطوعني  والطالب 
واملسموعة  منها  املقروءة  اإلعالمية  اجلهات 

واملرئية. 
شارك يف االجتماع عدد من املتحدثني ميثلون 
املختلفة  األعمال  قطاعات  يف  الشركات  كربى 
السوري،  العمل  سوق  يف  هبا  يعملون  اليت 
املوارد  إدارة  السيد أمحد معسعس مدير  وهم 
البشرية يف جمموعة مسا الشام والسيد حممد 
بسيم إمساعيل مدير دائرة إدارة الكفاءات يف 
شوحينة  هنى  والسيدة  سورية    MTN شركة 

مديرة إدارة املوارد البشرية يف جمموعة سكر 
املوارد  إدارة  مديرة  السمان  سلمى  والسيدة 
الدكتور  اجللسة  وأدار  بيمو،  بنك  يف  البشرية 
املوارد  إدارة  رئيس جملس مجعية  منري عباس 

البشرية. 
إدارة  جملس  رئيس   – عباس  منري  الدكتور 
واحلضور  املتحدثني  بالسادة  رحب  اجلمعية 
املستديرة  الطاولة  اجتماع  إن  قائالً:  وحتدث 
عن  يتحدث  إنه  حيث  خاصة  أمهية  له  اليوم 
طريق  عن  إلينا  نقلها  مت  حقيقية  جتارب 
املوارد  إدارة  مبجال  املختصني  املتحدثني 
واملتميزة  الرائدة  لشركاهتم  واملمثلني  البشرية 
العمل السوري  العاملة يف سوق  القطاعات  يف 
الغذائية  والصناعات  والبنوك  كاالتصاالت 
املعلومات  وأنظمة  والتسويق  واإلنشاءات 
من  وملحوظ  كبري  عدد  وجود  إىل  باإلضافة 
يف  اإلدارية  والتنمية  البشرية  املوارد  مديري 

عمل  لبداية  جيد  مؤشر  وهذا  العام  القطاع 
العامة  القطاعات  بني  للتشاركية  صحيحة 

واخلاصة واألهلية.
مع  لتزامنه  االجتماع  هذا  أمهية  تأتي  كما 
وبداية  لألزمة  سورية  الغايل  بلدنا  اجتياز 
اإلعمار  إعادة  مرحلة  وبدء  اقتصادنا  تعايف 
بكل اجملاالت ولعل أمهها إعادة إعمار العنصر 
عملية  ليكمل  يأتي  اليوم  واجتماعنا  البشري. 
من  املستفادة  التجارب  وتقديم  اإلعمار  إعادة 
مواجهة  يف  سورية  يف  الشركات  كربى  خربات 
حتديات املوارد البشرية خالل األزمة وجتاوزها 

بنجاح. 
وبعد أن قام كل متحدث بعرض حتديات املوارد 
احللول  وما  األزمة  خالل  شركته  يف  البشرية 
التحديات  تلك  لتجاوز  شركاهتم  طورهتا  اليت 
وعدها دروسًا مستفادة لغريهم من الشركات، 
املتحدثني  بني  مفتوحة  حوار  جلسة  عقد  مت 

لعام 2018
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املعلومات  تبادل  خالهلا  مت  احلضور  ومجهور 
واإلجابة عن األسئلة املطروحة من قبل السادة 
من  بالكثري  االجتماع  أغنى  والذي  احلضور 
جناح  جتارب  مثلت  اليت  القيمة  املعلومات 

ودروسًا مستفادة لكل من حضر. 
ويف هناية االجتماع قام د. عباس بتوزيع شهادات 
تقدير على السادة املتحدثني وشكرهم بالنيابة 
عن اجلمعية على مشاركة جتارهبم املتميزة مع 
عن  اإلجابة  يف  وشفافيتهم  احلضور  السادة 
ولشركاهتم  هلم  ورجا  احلضور  السادة  أسئلة 
كل  وأعضائها  اجلمعية  إدارة  جملس  باسم 
يكون  بأن  ووعد  والتميز.  والنجاح  التوفيق 
هناك اجتماعات قادمة حتاورية قريبة لتبادل 
ودعا  اجلمعية  أعضاء  بني  واملعرفة  اخلربات 
لتعزيز  بريك«  »كويف  اسرتاحة  إىل  اجلميع 
بني  املعلومات  وتبادل  والتشبيك  التعارف 
ودي  وجبو  احلضور  والسادة  اجلمعية  أعضاء 

كاملعتاد. 
 -انتهاء اجلزء األول من مشروع معايري مهنة 
تشرين   12 سورية  يف  البشرية  املوارد  إدارة 

الثاني 2018:
  

  فكرة املشروع وهدفه:
البشرية  املوارد  معايري  مشروع  فكرة  طرح  مت 
خالل  من  السورية  األعمال  منظمات  يف 
يف  رائد  كمشروع   البشرية  املوارد  مجعية 
معايري  حتديد  هبدف   وذلك  السورية  السوق 
العاملة  الكوادر  لدى  توافرها  الالزم  العمل 
املهام  وحتديد  البشرية  املوارد  إدارة  ضمن 
واملسؤوليات والكفاءات لكل موظف، وذلك من 
وجودته  العمل  أداء  مستوى  ورفع  تدعيم  أجل 
املطلوبة يف منظمات األعمال من خالل كفاءة 
أداء الكوادر العاملة يف إدارة املوارد البشرية يف 

تلك املنظمات.

على  سيكون  البشرية  املوارد  معايري  مشروع  
مرحلتني: 

 املرحلة األوىل: مت  تنفيذها من قبل مدام هنى 
شوحينة وفريق العمل )حممد طافش - ثراء ريا 
- عمار عموري – عالء سعيد - مساح شورى(. 
 1- حتديد الوظائف والتخصصات املطلوبة يف 

إدارة املوارد البشرية.
2- حتديد املؤهالت املطلوبة  سواء أمن املؤهل 

العلمي أم سنوات اخلربة. 
3- حتديد املهارات التقنية والفنية  لكل دور أو 

مسؤولية. 
املرحلة الثانية: سيتم  تنفيذها من قبل مساح  

شورى واآلنسة غادة حرفوش. 
1- كتابة الوصف الوظيفي لكل منصب يف إدارة 

املوارد البشرية.
كل  لعمل  والتقييم  القياس  معايري  حتديد   -2

موظف يف املوارد البشرية.  

لعام 2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية IHRM تطلق شهر الموارد البشرّية  HR Month لعام /2018/ وللعام 
الحادي عشر على التوالي بالّتعاون مع »مركز عيادات العمل« في جامعة دمشق في 4 كانون األول 2018

عمالً هبدف اجلمعية األساسي وهو »نشر ثقافة 
إدارة املوارد البشرية وممارساهتا الصحيحة يف 
كافتها،  واألهلية  واخلاصة  العامة  القطاعات 
اسرتاتيجي  كشريك  ألمهيتها  الوعي  وزيادة 
قدمت مجعية  األعمال يف سورية«   ملؤسسات 
على  احلادي عشر  للعام  البشرية  املوارد  إدارة 
مركز   – السورية  األمانة  مع  وبالتعاون  التوايل 

شباب دمشق - عيادات العمل يف جامعة دمشق 
سلسلة ورشات عمل وحماضرات جمانية بعنوان 
ابتداءً من 4 وحتى 20  البشرية«  املوارد  »شهر 
العمل   عيادات  مركز  يف   2018 األول  كانون 
مخس  يقارب  ما  تقديم  مت  حيث  دمشق،  يف 
عشرة ورشة عمل أدارها مدربون معتمدون من 
ومتطوعون  خمتصون  ومدربون  اجلمعية  قبل 

بالتعاون  القطاع اخلاص  ومديرون يف شركات 
العمل  ورشات  الربنامج  وتضمن  اجلمعية،  مع 

اآلتية:
املدرب  البشرية–  املوارد  إدارة  إىل  مدخل   -

الدكتور منري عباس يف 2018-12-4. 
- ختطيط املسار املهين – املدرب حممد ضياء 

عمر يف 5 و 6 – 2018-12. 

لعام 2018
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 – الشركات  يف  البشرية  املوارد  قسم  بناء   -
املدربة سوزان قزاز يف 2018/12/9. 

- مقابلة العمل الفعالة – املدرب د.منري عباس 
يف 2018/12/11. 

 -- HR Database and Information Analysis
املدرب أمحد كريكر يف 2018/12/12. 

- منظومة القيم يف املؤسسات وأمهيتها يف حتديد 

املدرب  البشرية–  املوارد  إدارة  اسرتاتيجيات 
حممد رضوان الذهيب2018/12/13. 

- التميز يف خدمة الزبائن – املدرب بشر العطار 
يف 2018/12/17-16.  

- أخالقيات العمل – املدرب خليل رسالن يف 
  .2018/12/18

- املهارات املطلوبة يف سوق العمل – املدربة هنى 

شوحينة يف2018/12/19.  
املدرب   – والتطوير  التدريب  اسرتاتيجيات   -

د.حممد النحاس يف 2018/12/19. 
حنا  حال  املدربة   –-  Presentation Skills

  .2018/12/20
- مهارات التفاوض واختاذ القرار– املدربة كوثر 

هرمالني 2018/12/20. 

لعام 2018
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الرواتب  مسح  مشروع  جناح  على  بناءً   
به  قامت  الذي  األول(  )اجلزء  والتعويضات 
اجلمعية لعام 2017 والقى قبوالً كبرياً من قبل 
مشروع  اجلمعية  أطلقت  املشاركة  الشركات 
مسح األجور والتعويضات لعام 2018 باجتماع 
 2018 الثاني  تشرين   18 األحد   يوم  نظمته 
يف  الكائن   )CBC( القدرات  تطوير  مركز  يف 
املشروع  مدير  االجتماع  خالل  وقام  دمشق، 
جملس  رئيس  نائب   – الزيين  أسامة  السيد 
اإلدارة بشرح خطوات العمل واالستبيان املُعدّ 
استفسارات  اإلجابة عن  وكذلك  الغرض  هلذا 
يقارب  ما  عددهم  والبالغ  املشاركة  اجلهات 

االتصاالت،  قطاعات  على  تتوزع  جهة   40
الدوائية،  الصناعات  التأمني،  املصارف، 
التعليم  األلبسة،  الغذائية، صناعة  الصناعات 
العايل )اجلامعات اخلاصة(، اإلعالم، التسويق 
واإلعالن، وقطاع املعلوماتية والربجمة، وغريها.  
النهائي  التقرير  أن  املشروع  مدير  ووضح 
ومتوسط  والعليا  الدنيا  احلدود  سيشمل 
بالنسبة  وذلك  القطاعات  حبسب  األجور 
وكذلك  املقبوض،  الدخل  وإلمجايل  للراتب 
القطاعات  حبسب  الرواتب  متوسطات 
أعوام  من  فئات  ست  على  موزعة  املشاركة 

اخلربة، وهي:

1( جديد، 2( أقل من 3 أعوام، 3( ما بني 3 إىل 
أقل من 6 أعوام، 4( مابني 6 إىل أقل من 10 
أعوام، 5( ما بني 10 إىل أقل من 15 عامًا، 6( 

15 عامًا فما فوق. 
كما سيتضمن التقرير دراسة عن التعويضات 
اليت  املبادئ  إىل  باإلضافة  املقدمة  والبدائل 
ونظام  الرواتب  زيادة  يف  عليها  االعتماد  يتم 
والسنوية  الدورية  وغري  الدورية  املكافآت 
وإجراءات الدوام واإلجازات وسياسات العمل 
كحد  التقرير  نتائج  إعالن  وسيم  الغري.  لدى 
بسبب   2019 عام  من  األول  الربع  أقصى يف 

االبتداء باملشروع متأخراً يف عام 2018. 

الجمعية تطلق الجزء الثاني من مشروع »مسح األجور والتعويضات 
لعام 2018« في 18 -2018-10

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018
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األعمال  إدارة  كلية  مع  بالتعاون   IHRM قدمت  
»مخس  برنامج  اخلاصة  السورية  اجلامعة  يف 
 Five Skills »مهارات للحصول على عمل مناسب
الالييك خالل  to Get a Good Job يف مسرح 
الفرتة املمتدة ما بني شهري تشرين األول وتشرين 
عامة  الدعوة  كانت  2018 حيث  عام  من  الثاني 
اجلامعة  داخل  من  باحلضور  يرغب  من  لكل 

وخارجها. 
وحبضور نواب رئيس اجلامعة السورية اخلاصة 
وعمدائها وعدد كبري من طالب اجلامعة السورية 
وجامعة  األخرى  اخلاصة  واجلامعات  اخلاصة 
شركات  ومديري  املختلفة  واملعاهد  دمشق 
واألهلي  واخلاص  العام  القطاع  من  وموظفني 
وعدد من أعضاء اجلمعية ومتطوعيها واملهتمني 

عن  عباس  د.منري  وحتدث  اجلمعية.  بنشاطات 
أمهية هذه الربامج التدريبية التطوعية واملقدمة 
جماًنا من قبل مدربني وخرباء ومستشارين ومديري 
شركات للمستفيدين من برامج اجلمعية، وتستمر 
اجلمعية بإعطاء كل املهارات األكثر طلبًا وحاجة 
يف سوق العمل، ويكمن التحدي الذي تواجهه يف 
مهارات  سلسلة  كل  يف  خمتلفة  مواضيع  تقديم 
وبنفس الوقت حيتاجها سوق العمل. وشكر بنهاية 
املتميزين  واملدربني  السادة احلضور  كل  االفتتاح 
تغطية  يف  جمتمعية  كمسؤولية  سامهوا  الذين 

ورشات العمل هبذا املستوى االحرتايف. 
وتضمن الربنامج الورشات التالية: 

 Goals األهداف  حتديد  األوىل:  الورشة   •
Setting قدمها املدرب د.منري عباس يف 10-23-

.2018
يف  التأثري  وقدرة  الكاريزما  الثانية:  الورشة   •
 Charisma and Influencing Others اآلخرين 
Ability قدمها املدرب حسام عطايا يف 6 -11-

.2018
 Self-Branding الورشة الثالثة: تسويق الذات •
-11-13 الكسم يف  سليم  املدرب حممد  قدمها 

.2018
 Social االجتماعي  الرصيد  الرابعة:  الورشة   •
Account Balance قدمها املدرب حسام عطايا 

يف 2018-11-19.
Self- بالنفس  الثقة  اخلامسة:  الورشة   •
-27 اجلندي يف  إيهاب  د.  قدمها   Confidence

.2018-11

برنامج »خمس مهارات للحصول على عمل مناسب« 
بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة في 2018-10-23

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018
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وكلية  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية  بني  بالتعاون 
اخلاصة  السورية  اجلامعة  يف  األعمال  إدارة 
سرييتل  شركة  من  فريق  أقام  سرييتل،  وشركة 
ورشة عمل تفاعلية عن »التوظيف« وآلية العمل يف 
شركة سرييتل يوم األحد 12 تشرين الثاني 2018 
يف مقر اجلامعة السورية اخلاصة املؤقت يف معهد 
الشهيد باسل األسد – الالييك سابًقا يف القاعة 

الدراسية 32 اخلاصة بكلية إدارة األعمال.
إدارة  جملس  رئيس   – عباس  د.منري  قام  حيث 
اجلمعية بالرتحيب بشركة سرييتل، وشكرهم على 
مواضيع  ربط  الكلية يف جتربتها يف  مع  التعاون 
العملي  بالتطبيق  البشرية  املوارد  إدارة  مادة 
ما  إسقاط  الطالب  يستطيع  حيث  الشركات  يف 

العملي.  الواقع  على  وتطبيقه  اجلامعة  تعلمه يف 
وعلى  سرييتل  عمل  فريق  قدم  شديد  وبرتحيب 
وأكد  البلها  راعي  أنس  السيد  احملاضر  رأسهم 
وسيتبعها  األوىل  ستكون  الورشة  هذه  أن  على 
يف  أخرى  مبواضيع  تتعلق  أخرى  عمل  ورشات 

نفس املنهاج.
عملية  خطوات  بشرح  أنس  السيد  قام  بدوره 
يستطيع  وكيف  سرييتل  شركة  داخل  التوظيف 
الراغب بالعمل يف الشركة القيام بالتقدم للشواغر 
التوظيف  طلب  تعبئة  طريق  عن  سواء  املتاحة 
السرية  إرسال  أو  سرييتل  موقع  على  الكرتونيًا 
تفصيلي  بشكل  ووضح  متعددة،  بطرق  الذاتية 
املتقدم  على  جيب  اليت  الذاتية  السرية  حمتويات 

التقدم  حني  االعتبار  بعني  يأخذها  أن  للوظيفة 
التوضيحي  الشرح  واستخدم  الشركة،  يف  للعمل 
أسئلة  عن  وأجاب  عملية،  أمثلة  على  املستند 
املهين  التدريب  برامج  ووضح  املتعددة،  الطالب 
املتعددة  التوظيف  لربامج  باإلضافة  الشركة  يف 
بالطالب  اخلاص  التوظيف  برنامج  والسيما 
الذي أطلقته  Student Program األول من نوعه 
سرييتل منذ عام 2015 والذي يتيح للطالب العمل 
الساعات  وحسب  جزئي  وبدوام  دراستهم  أثناء 

واأليام اليت خيتاروهنا. 
باستالم  سرييتل  فريق  قام  الورشة  هناية  ويف 
يف  بالشركة  العمل  يف  الراغبني  الطلبة  طلبات 

برنامج التوظيف الطالبي.

بالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية أدارت شركة سيريتل ورشة عمل تفاعلية عن التوظيف 
Recruitment في كلية إدارة األعمال في الجامعة السورية الخاصة في 12 تشرين الثاني 2018

IHRM تطلق سلسلة ورشات عمل بالتعاون مع مركز 
المهارات والتوجيه المهني بتاريخ:  15/7/2018

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018

مركز  مع  االسرتاتيجي  التعاون  إطار  ضمن 
إدارة  مجعية  أقامت  املهين  والتوجيه  املهارات 
املوارد البشرية جمموعة من الورشات التدريبية 
العمل  سوق  من  اخلربات  أصحاب  مع  اجملانية 
ولغاية   2018/7/15 من  الواقعة  الفرتة  يف 
العمل  ورشات  الربنامج  تضمن   .  2018/7/23

التالية: 

• العالقات العامة – قدمها املدرب هاني حداد 
.2018-7-15

• مهارات قيادية – قدمها املدرب د. منري عباس 
.2018-7-17

تغريد  املدربة  قدمها   – العمل  بروتوكوالت   •
ونوس 18 – 7 -2018.

املدربة  قدمها   – التجارية  املراسالت  أصول   •

سوزان قزاز 2018-7-19.
• مهارات التواصل الفعال – قدمها املدرب جهاد 

يعقوب 2018-7-19.
• ختطيط املسار املهين – قدمها املدرب أمحد 

معسعس – 2018-7-22.
• إدارة فريق العمل – قدمها املدربة مساح شورا 

.2018-7-23
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البشرية كشريك  املوارد  إدارة  بالتعاون مع مجعية 
اسرتاتيجي أقامت شركة MTN سورية فعالية »يوم 
الوظيفي« يوم اخلميس 21 حزيران  MTN للوعي 
املزة  منطقة  يف  الشباب  مدينة  مسرح  يف   2018
من الساعة 9 صباحا وحتى 4 بعد الظهر. ضمن 
 Days of Yellow يلو«  برنامج »21 يوم من رعاية 
دولة   22 يف  أقيمت  اليت  الفعالية  هذه   21  Care
تعمل هبا شركة MTN حول العامل ويف الوقت نفسه. 
مت افتتاح الفعالية بكلمة من مدير املوارد البشرية 
مدير  كلمة  ثم  ومن  سورية   MTN شركة  يف 
رئيس  كلمة  تلتها  الشركة،  يف  العامة  العالقات 
جملس إدارة مجعية املوارد البشرية د. منري عباس 
يف  للشركة  االسرتاتيجي  الشريك  للجمعية  املمثل 
 MTN لشركة  امتنانه  كلمته عن  وعبّر يف  سورية، 

على  الثانية  للسنة  للجمعية  اسرتاتيجي  كشريك 
اجملتمعية  املسؤولية  يف  الرائد  ولدورها  التوايل 
واجملتمع  اخلاص  القطاع  جهود  تضافر  وأمهية 
األهلي لتطوير الكوادر البشرية يف سورية لتصبح 

جاهزة ملرحلة إعادة اإلعمار. 
 MTN جمموعة  رئيس  حديث  نقل  مت  ذلك  وبعد 
عن  والذي شرح  أفريقيا  السكايب يف جنوب  عرب 

فعالية:
 Days of Yellow Care21 

اخلربات  أصحاب  قدمها  عروض  ذلك  وتال 
والكفاءات العالية يف الشركة مشلت شرحًا مفصالً 
عن أقسام الشركة واملهارات اليت جيب أن ميتلكها 
املرشحون للعمل، ومت توجيه جمموعة من الرسائل 
احلضور،  الطالب  تلقاها  واإلرشادات  والنصائح 

احلاضرين  بني  القيمة  األفكار  تبادل  مت  وقد 
واملتحدثني من الشركة.

احلاضرين  على  أضفت  الوظيفي  الوعي  فعالية 
اجلامعات  خمتلف  من  واخلرجيني  الطالب  من 
روح  اختصاصات  عدة  ومن  والعامة  اخلاصة 
ليس  مستقبل  حنو  والسري  واحلماس،  التحدي 

ببعيد أمام ناظرهم. 
التدريب  عروض  الشركة  قدمت  اليوم  ختام  ويف 
إىل جمموعة  باإلضافة  لديها،  املتوفرة  والتوظيف 
كافة  حضرها  مميزة،  غداء  ودعوة  اهلدايا  من 

احلضور. 
وتبعا للربنامج قامت شركة MTN بتدريب عدد كبري 
من الطالب املشاركني لفرتة شهر، وحصلوا بعدها 

على شهادة تدريب من الشركة. 

IHRM  تشارك في »يوم MTN للوعي الوظيفي« في 21 حزيران 2018

ن�شاطات اجلمعية
لعام 2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية تحتفل بعيدها السنوي 
الحادي عشر في 9 أيار 2018 في فندق أمية

حتتفل  البشرية  املوارد  إدارة  مجعية  عشرين:  
أيار 2018   9 السنوي احلادي عشر يف  بعيدها 

يف فندق أمية:
 »IHRM البشريّة  املوارد  إدارة  »مجعيّة  احتفلت 
أيّار 2018   9 السّنويّ احلادي عشر يف  بعيدها 
أمية يف مدينة دمشق، وذلك حبضور  يف فندق 
عددٍ مِن السادة معاوني الوزراء، ومديرين عامني 
ومديرين يف شركات  العام  القطاع  منّظمات  يف 
وعمداء  جامعات،  ورؤساء  اخلاص،  القطاع 
كلّيّات، وأساتذة، ورؤساء مجعيّات أهليّة، وعددٍ 
الفئات  كاّفة  مِن  اجلمعية  أعضاء  مِن  كبريٍ 
واملتطوّعني يف اجلمعيّة والّطالّب واملهتمّني. وبدأ 
اجلمعيّة  تأسيس  تاريخ  عن  بالّتعريف  احلفل 
 /78/ رقم  القرار  مبوجب   /2007/1/14/ يف 
الصّادر عن وزارة الشّؤون االجتماعيّة والعمل يف 
سورية، وهي مجعيّة أهليّة غري رحبيّة تسعى إىل 
نشر املمارسات الصّحيحة إلدارة املوارد البشريّة 
منها  اخلاصّة  السّوريّة  واملنّظمات  الشّركات  يف 

والعامّة واألهليّة. 
وقد عرض الدّكتور »منري عبّاس«ــ رئيس جملس 
عام  خالل  اإلجنازات  أهم  ــ  اجلمعيّة  إدارة 
/2017/ والرّبع األوّل من عام /2018/  قائالً: 
بتقديم  الستمرارها  اليوم  اجلمعيّة  »تفتخر 
خدماهتا وحتقيق رسالتها طيلة فرتة األزمة اّليت 
مترّ هبا سوريا وبشكل يفوق كّل األعوام املاضية؛ 
حيث زاد عدد ورشات العمل واحملاضرات املقدَّمة 

عن /117/، وبلغ عدد املستفيدين ما يزيد عن 
/4316/، وبلغ عدد املعارض اليت شاركت فيها 
وتوجيه مهين  معارض فرص عمل  /5/ مخسة 
من  واسرتاتيجيّة  ذهبيّة  برعاية  كانا  منها  اثنان 
طاليب  بني  اللّقاء  خالهلا  من  ق  حتقَّ اجلمعيّة، 
العمل ــ على اختالف فئاهتم ــ مع الشّركات اّليت 
تلك  خالل  اجلمعيّة  قامت  كما  شواغر.  لديها 
للباحثني  الّذاتيّة  بالسّري  باالحتفاظ  املعارض 
على  منها  االلكرتونيّة  النّسخ  ووضع  عمل،  عن 
الّتوظيف  الرّاغبة يف  ــ  الشّركات  وتزويد  رابط، 

ــ واألعضاء يف اجلمعيّة بذلك الرابط. 
مع  تفاهم  مذّكرة  توقيع  IHRM عن  أعلنت  كما 
وللعام  اسرتاتيجيٍّ  كشريك  سورية   MTN شركة 
إطار  يف  وذلك   2018 لعام  التوايل  على  الثاني 
تعزيز العمل والّتعاون بينهما انطالقاً من العالقة 
وجاء  املاضية.  األعوام  خالل  والبنّاءة  النّاجحة 
منري  الدّكتور  ضمَّ  اجتماٍع  خالل  االّتفاق  توقيع 
وعدداً  ــ  اجلمعيّة  إدارة  جملس  رئيس  ــ  عبّاس 
أمحد  والسّيّد  واملتطوّعني،  اجمللس  أعضاء  من 
والشّؤون  البشريّة  املوارد  إدارة  مدير  ــ  رمضان 
وعدداً  ــ،  سوريا   MTN شركة  يف  الّتنظيميّة 
يف  وذلك  الشّركة،  يف  العمل  فريق  أفراد  من 
 MTN شركة  مقرّ  يف   ،2018 شباط   26 يوم 
على  رة  املُذكَّ ونصت  دمشق.  مبدينة  سوريا 
شريكاً  بوصفها  ــ  سوريا   MTN شركة  تقوم  أنْ 
املوارد  جلمعيّة  الدّعم  بتقديم  ــ  اسرتاتيجيّاً 

خربهتا  مبشاركة  اجلمعية  تقوم  كما  البشريّة، 
االستشارات  وتقديم  البشريّة،  املوارد  جمال  يف 
باإلضافة  هذا  الالّزمة،  والّتوصيات  واملعلومات 
إىل املشاركة يف النّشاطات اّليت تقوم هبا اجلمعيّة 
يف اجلامعات واملعاهد السّوريّة، وأهمّ املؤمترات 
يف  الّتطوير  مبواضيع  املتخصّصة  النّدوات  أو 
شركة  سعي  يف  تصبّ  وهي  البشريّة،  املوارد 
األهليّ،  للمجتمع  الدّعم  لتقديم  سوريا   MTN
األعمال  تطوير  تُتيح  وشراكات  منصّات  وتوفري 

مبا خيدم اجملتمع السّوريّ.
خالل احلفل متَّ عرض آخر تطوّرات املشروعَني 
اللَّذين أطلقتهما IHRM يف منتصف عام 2016 
وألوّل مرّة يف سورية »مشروع معايري إدارة  املوارد 
واألجور  الرّواتب  »دراسة  ومشروع  البشريّة« 
والّتعويضات يف سورية«، وحتدّثت مديرة مشروع 
املعايري عن أمّهيّة املشروع يف تنظيم مهنة إدارة 
ومبا  الدّوليّة،  املعايري  حسب  البشريّة  املوارد 
من  سعياً  السّوريّة  األعمال  بيئة  مع  يتناسب 
اجلمعيّة يف الّتحوّل إىل نقابة مهنة إدارة املوارد 
اإلقليم  مستوى  على  األُوىل  لتكون  البشريّة 
والعالَم يف هذا اإلجناز، كما حتدّث مدير مشروع 
حتليل  يف  املشروع  أمهّيّة  عن  واألجور  الرّواتب 
السّوريّة  العمل  سوق  يف  والّتعويضات  الرّواتب 
حيثُ  القّطاعات؛  خمتلف  ويف  الوظائف  لكّل 
شارك عددٌ كبريٌ من الشركات السّوريّة الكربى يف 
تقوم  وبدورها  والقّطاعات،  الصّناعات  خمتلف 
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الجمعية تشارك في ورشة عمل بعنوان »تطوير الموارد البشرية المختصة بسياحة األعمال« 
بالتعاون بين وزارة السياحة وصحيفة »صاحبة الجاللة« االلكترونية 15 أيار 2018 في فندق داما روز

وارتباطها  األعمال  سياحة  تنشيط  هبدف 
مهمة  حوامل  تشكل  اليت  القطاعات  مبختلف 
بالتعاون  للبناء والتطور أطلقت وزارة السياحة 
مع صحيفة صاحبة اجلاللة اإللكرتونية ورشة 
يف  واملغرتبني«  األعمال  »سياحة  بعنوان  عمل 
السيد وزير  الداما روز بدمشق حبضور  فندق 
»صاحبة  صحيفة  حترير  ورئيس  السياحة، 
وممثلني  االستثمار،  هيئة  ومدير  اجلاللة، 
واخلارجية  واإلعالم  االقتصاد  وزارات  عن 
واملغرتبني، ورؤساء وممثلني عن احتادات غرف 
الصناعة والتجارة واملصدرين السوريني، وأمناء 
املغرتبني  من  وعدد  األعمال،  رجال  جمالس 

بالقطاع  واملعنيني  األعمال  ورجال  السوريني 
السياحي .

جملس  برئيس  ممثلة  اجلمعية  شاركت  وقد 
بعنوان:  منري عباس مبحاضرة  الدكتور  إدارهتا 
بسياحة  املختصة  البشرية  املوارد  »تطوير 
تدريبية  دورات  علمية،  درجات  األعمال: 
تطوير  أمهية  عن  عباس  د.  وتكلم  وتأهيلية« 
األعمال  بسياحة  املختصة  البشرية  املوارد 
مع  يتناسب  مبا  الكوادر  تلك  تدريب  وضرورة 
وأمهية  السياحة  لوزارة  االسرتاتيجية  اخلطة 
اجملتمع  فئات  ملختلف  السياحية  التوعية 
ميثل  حيث  منها  الداخلية  السياحة  والسيما 

كل فرد يف اجملتمع دليالً سياحيًا يعكس ثقافة 
وزارة  السياحي. وقد عرض على  وتراثها  بلده 
الثقافة  نشر  يف  اجلمعية  خدمات  السياحة 
أن  اجلمعية  ملدربي  ميكن  حيث  السياحية 
الثقافة  هذه  نشر  عمل  ورشات  يف  يسامهوا 
بني كل املستفيدين من خدمات اجلمعية طالباً 
ويف  الوظيفية.  الفئات  خمتلف  من  وعاملني 
وزارة  إىل  بالشكر  د. عباس  توجه  كلمته  هناية 
السياحة ممثلة بالسيد وزير السياحة جلهودها 
املبذولة يف إشراك اجلمعيات األهلية التنموية 
هذه  يف  للمشاركة  هلم  ودعوهتا  خططها  يف 

الورشات املتميزة. 

اجلمعيّة بتحليل البيانات لتصل إىل معرفة فئات 
الرّواتب والّتعويضات لكّل وظيفة يف سوق العمل 
الرّواتب  وضع  آلية  لتنظيم  منها  سعياً  السّوريّ 

حسب معايري مقبولة من قِبَل اجلميع. 
عيدها  يف  اجلمعيّة  قدّمت  احلفل  هناية  ويف 
وشكٍر  تقديٍر  شهاداتِ  العاشر  احلادي  السّنويّ 
اّلذين  واملتطوّعني  للمدرّبني  رمزيّة  وهدايا 
أبناء جمتمعهم،  لتطوير  وجهدهم  وقتهم  قدّموا 
الذين  للمتطوّعني  شكر  شهادات  قدّمت  كما 

تطوّعاً  جهدهم  وقدّموا  اجلمعيّة  برسالة  آمنوا 
كما  اجلمعيّة،  أهداف  خلدمة  جمّانيٍّ  وبشكٍل 
شركائها  إىل  الكبري  بالشّكر  اجلمعيّة  تتوجّه 
واخلاصّة  العامّة  القّطاعات  من  االسرتاتيجيّني 
يف  معها  أهدافهم  تقاطعت  واّلذين  واألهليّة، 
تنمية اجملتمع احمللّيّ السّوريّ مبختلف أطيافه. 
على  الثالث  وللعام  مستمرّةً  اجلمعيّة  ومازالت 
العنصر  إعمار  »إعادة  شعارها  برفع  التوايل 
عمليّة  بأنّ  اجلمعيّة  تؤمن  حيث  البشريّ«؛ 

البشريّ،  العنصر  بإعمار  تبدأ  اإلعمار  إعادة 
رأس  يف  االستثمار  هو  الصّحيح  االستثمار  وأنّ 
طموحًة  عمٍل  خّطَة  ووضعت  البشريّ.  املال 
لتحقيق ذلك من خالل تشجيع الّتدريب والعمل 
الباحثني عن  الّتواصل بني  التطوّعيَّني، وحتقيق 
كما  هلم،  الّطالبة  واملنّظمات  والشّركات  العمل 
االجتماعيّ  الّتواصل  مواقع  كّل  بتفعيل  قامت 
من  عددٍ  أكرب  إىل  الوصول  لتأمني  هبا  اخلاصّة 

املستفيدين من خدماهتا. 
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م�شاهمات

مسامهة: حممدأسامة الزيين
ETS مدير موارد بشرية يف شركة

IHRM نائب رئيس جملس إدارة

نرغب مجيعنا عندما تتم دعوتنا إىل مقابلة عمل التصرف 
بشكل مناسب حبيث ال يؤثر ذلك على فرص قبولنا...

ولكن املشكلة أن أغلبنا مل خيضع للتدريب املناسب على 
إىل  الذهاب  فرصة  على  حصولنا  عند  التصرف  كيفية 
مقابلة عمل؛ مما يضيف إلينا توتراً باإلضافة إىل توترنا 
غري  بطريقة  نتصرف  أن  من  خوفنا  بسبب  األساسي؛ 

مناسبة تفقدنا الفرصة اليت نبحث عنها.
ملدة  البشرية  للموارد  كمدير  ــ  خربتي  خالل  من  قابلت 
تفوق عشرة أعوام يف شركات عدة ــ الكثري من املرشحني 
من  كان  العمل؛  مقابلة  أثناء  أخطاء  ارتكبوا  ممن  للعمل 

املمكن جتنبها لو أهنم ببساطة عرفوها.
اثنا عشر أمراً ال جيب عليكم فعلهم أثناء مقابلة العمل:

أن  أو متأخراً: فأنتم ال تريدون  الوصول مبكراً جداً   -1
تظهروا مبظهر مَن ليس لديه أية التزامات ولديه الكثري 
من الوقت الفارغ. يكفي أن تصلوا قبل املوعد بعشر دقائق 
إىل  تدخلوا  ذلك فال  قبل  أقصى. يف حال وصلتم  كحد 
الشركة فوراً. متشوا قليالً أو انتظروا يف مكان ما حبيث 
تصلون إىل الشركة قبل عشر إىل مخس دقائق من املوعد.
مبكراً  الوصول  من  بكثري  أسوأ  متأخراً  الوصول  إن 
جيب  وعندها  مقبول.  عذر  هناك  يكن  مل  إن  باألخص 
مع  ستتأخرون  بأنكم  الشركة  وإخطار  االتصال  عليكم 

إعطاء املربر لذلك.
نصيحيت هي حماولة الذهاب إىل مكان املقابلة قبل يوم 
الوصول  يستغرقها  اليت  الزمنية  املدة  ملعرفة  األقل  على 

إىل مكان املقابلة.
ورقم  معكم  املوعد  اسم من حيدد  السؤال عن  2- عدم 

هاتفه؛ وذلك للتواصل معه يف حاالت الطوارئ:
طارئ  بسبب  املوعد  عن  التأخر  إىل  احتجت  حال  ففي 
أو حتى عدم احلضور وتأجيل املوعد، فأنت حباجة إىل 
معرفة مبن تتصل وعلى أي رقم. لذلك ال تنس أن تسأل 
عن الرقم الذي جيب أن تتصل عليه وال تفرتض بأنه نفس 
رقم  األغلب  على  فهو  منه،  بك  االتصال  الذي مت  الرقم 
أن  الذي جيب  الشخص  اسم  اسأل عن  وكذلك  املقسم. 

تتواصل معه يف مثل هذه احلالة.
من  الكثري  يف  الشركة:  عمل  طبيعة  معرفة  عدم   -3
إذا  فيما  الوظيفة  إىل  املتقدم  يتم سؤال  العمل  مقابالت 
كان يعرف طبيعة عمل الشركة، وكم هو حمرج عند عدم 
جدية  وعدم  االهتمام  عدم  على  يدل  فهو  ذلك.  معرفة 
اليت  بأن  ذلك:  يف  والسبب  وإمهاله.  العمل  إىل  املتقدم 
أال  يعقل  قرار مصريي، فكيف  ما هو  لدى شركة  للعمل 
يسأل أو حياول معرفة أية معلومات عن الشركة اليت قد 
يقضي هبا سنوات عدة؟! إن أسرع طريقة ملعرفة ذلك هو: 

تصفح موقع الشركة على اإلنرتنت.
بشكل  اإلنسان  حيتاج  مناسبة:  غري  مالبس  ارتداء   -4
االنطباع  لديه  ليتكون  األوىل  ثانية  الثالثني  إىل  اعتيادي 
األويل عن الشخص عند مقابلته ألول مرة، ومن جيري 
أنه  من  وبالرغم  ذلك.  من  استثناء  ليس  العمل  مقابلة 
خضع  قد  يكون  أن  العمل  مقابلة  جيري  مبن  يُفرتض 

تأثري  من  التخفيف  وبالتايل  ذلك،  على  التدريب  إىل 
االعتماد  ميكننا  ال  أننا  إال  عليه،  األولية  االنطباعات 
على ذلك. وبكل األحوال، فإن ارتداء مالبس غري مناسبة 
الوظيفة،  على  باحلصول  الشخص  اهتمام  مدى  يعكس 

ومدى جديته واحرتافية املتقدم إىل العمل.
أو  الذاتية  سريتك  عن  إضافية  نسخ  إحضار  عدم   -5
أرسلت  لو  حتى  قلمك:  أو  اخلربة  شهادات  أو  مؤهالتك 
السرية الذاتية عدة مرات من قبل، تذكر بأن تأخذ معك 
عدة نسخ إضافية، أو على األقل نسخة إضافية واحدة، 
سريتك  ميلكون  ال  أشخاص  قِبل  من  مقابلتك  تتم  فقد 
أو  مؤهالتك  إظهار  منك  يُطلب  أن  ميكن  كما  الذاتية، 
أما  ملشاهدهتا.  بك  اخلاصة  األصلية  اخلربة  شهادات 
أو  التوظيف  طلب  تعبئة  إىل  فقد حتتاج  للقلم،  بالنسبة 
اإلجابة عن اختبارات كتابية ما، ولذلك من الضروري أن 

تكون مستعداً.
واألسئلة  العمل  مقابلة  أساليب  على  االطالع  عدم   -6
األكثر شيوعاً: كل ما عليك فعله هو البحث عرب االنرتنت 
عن أسئلة املقابالت؛ وستجد الكثري منها مما يتم سؤاله 
أثناء مقابالت العمل. ولذلك جيب عليك أن هتيئ نفسك 
هلا. باإلضافة إىل ذلك، احبث عن أنواع مقابالت العمل 
واألسئلة  االفرتاضية،  كاألسئلة  املستخدمة  واألساليب 
السلوكية، وأسئلة اإلجهاد والتوتر، وغريها من األساليب 
مهمة  اخلطوة  هذه  إن  العمل....  مقابالت  يف  املتبعة 
جداً، فقط تتعرض للضغط والتوتر أثناء املقابلة، وتفقد 

أعصابك؛ مما قد يظهرك متوتراً وغري واثق بنفسك.
7- عدم االستماع بشكل جيد: ليس هناك أسوأ من متقدم 
لوظيفة ما وال يستمع بشكل جيد، أو يقوم مبقاطعة من 
وسوء  الفظاظة،  على  دليل  فهو  املقابلة؛  بإجراء  يقوم 
التواصل واإلنصات؛ وبالتايل عدم فهم املطلوب منه بشكل 
جيب  الوظيفة.  خلسارة  كافية  ذاهتا  حبد  وهي  كامل، 
السؤال؛ وذلك  انتهاء  عليك كبح رغبتك يف اإلجابة قبل 
مهارات  وإظهار  جيد،  بشكل  املطلوب  فهم  لك  ليتسنى 

التواصل اجليدة اليت متتلكها.
8- انتقاد عملك أو مديرك احلايل بشكل سليب: فذلك لن 
يعود عليك بالنفع بأي حال من األحوال؛ ال بل إن االنطباع 
الذي سيتولد عند من يقابلك بأنك ستفعل املثل عندما 
تعمل لديه. أذكر يف إحدى املقابالت وعند سؤايل املتقدم 
للوظيفة عن سبب رغبته برتك عمله احلايل، فكانت بداية 
جوابه: »ال أريد أن أحتدث عن مديري كثرياً.....« وحتدث 
بعدها ملدة عشر دقائق بال انقطاع عن مساوئ مديره وهو 
العالقات  بالتحدث عن  بدأ  بل  العمل؛ ال  نفسه صاحب 
الشخصية اخلاصة مبديره وخيانته لزوجه، وخيانة زوجه 
له؛ وعندها قاطعته، وأهنيت املقابلة. وبالتأكيد مل حيصل 
يف  املرغوبة  الصفات  أهم  من  بأن  تذكر  الوظيفة.  على 
العمل هي: روح الفريق، واحلفاظ على سرية املعلومات، 

وانتقاد مديرك احلايل سلباً سيظهر عكس ذلك متاماً.
مييل  الذاتية:  السرية  أو  العمل  مقابلة  يف  الكذب   -9
يف  أو  العمل  مقابلة  يف  الكذب  إىل  الناس  من  الكثري 
يف  بأنه  تذكر  الوظيفة.  على  للحصول  الذاتية؛  سريهتم 
وإما  عاجالً  إما  الكذبة  اكتشاف  سيتم  احلاالت  أغلب 
آجالً، وستخسر فرصتك. فبداية، توجد بعض األساليب 
كذب  كبري  حد  إىل  تُبني  اليت  العمل  مقابالت  يف  املتبعة 

املتقدم من عدمه. أضف إىل ذلك بأن الكثري من الشركات 
واحلصول  السابق،  أو  احلايل  بعملك  االتصال  إىل  تعمد 
على معلومات عنك منه، مما قد يفضح كذبك. وأخرياً، 
فإنك ستتعرض ملدة اختبار ال تقل عن ثالثة أشهر عند 
التوظيف واليت إن تبني فيها كذبك سيتم طردك من العمل 

يف الغالب.
أو يف جهازك اخللوي: إن  10-  النظر يف ساعتك كثرياً 
أو عدم  امللل  النظر يف ساعتك بشكل متكرر داللة على 
باملقابلة؛ بسبب وجود موعد آخر لديك. تذكر  االهتمام 
أنه إن مل تعط للمقابلة الوقت الذي تستحقه؛ فإهنا رسالة 
لن  وبالتايل  باملقابلة،  اخلاص  الوقت  تستحق  ال  بأنك 
حتصل على الوظيفة. وكذلك النظر يف جهازك اخللوي؛ 
فهو داللة عدم اهتمام أو عدم احرتام حمدثك؛ وبالتايل 
هذا  ويف  للعمل.  إليها  تتقدم  اليت  الشركة  احرتام  عدم 
أثناء  السياق، فإنه من غري املالئم أن يرن جهازك فجأة 
الوضع  على  جهازك  تضع  بأن  تذكر  وبالتايل  املقابلة، 

الصامت قبل دخولك إىل املقابلة.
إن  بك:  اخلاصة  اجلسد  لغة  إىل  االنتباه  عدم    -11
اجلسد  ووضعية  البصري،  التواصل  على  احملافظة 
بشكل  قدميك  حتريك  وعدم  املتشنجة،  غري  املشدودة 
متكرر أثناء اجللوس مبا يدل على أنك متوتر، باإلضافة 
إىل االحتفاظ هبدوئك وابتسامتك على وجهك؛ كلها دالئل 
على الثقة بالنفس، وهي ما يساعدك على ترك انطباع 
على  حصولك  يف  مساعد  وعنصر  اآلخرين،  لدى  جيد 

الوظيفة.
12-  مناقشة أمور العرض املايل قبل أوانه: على أن األمور 
متقدم  أي  عنها  يبحث  اليت  العوامل  أهم  من  املالية هي 
للعمل، إال أننا جيب أن حنافظ على األسلوب االحرتايف يف 
مناقشة املوضوع؛ وبالتايل، ال جيب علينا السؤال عنه قبل 
طرحه من قبل الشركة، وإال ما الفائدة من طرح املوضوع 
إىل  املتقدم  إن  أساساً؟!  للوظيفة  قبولنا  عدم  حال  يف 
العمل هو كمن يعرض خدماته ــ واليت هي جهده الفكري 
أو العضلي أو كليهما ــ إىل الشركة املتقدم إليها يف مقابل 
مادي وشروط توظيف أخرى. وبالتايل ال ميكنك مناقشة 
العرض املايل قبل أن تُثبت أهليتك للتوظيف. ومن ناحية 
املوضوع  يتم طرح  ما مل  املالية  األمور  تناقش  أخرى، ال 
تفاوضي  موقف  يف  نفسك  تضع  فأنت  بداية.  عليك 
ضعيف إن بدأت مناقشة األمر قبل أوانه. أضف إىل كل 
ــ وهي  املادي  الشخص  نفسك مبظهر  تُظهر  بأنك  ذلك 
تظهر مبظهر  أن  أو  ــ  إمجاالً  هبا  مرغوب  غري  شخصية 
يتم استغالله من  ــ وهو ما قد  للعمل  الشخص املضطر 

قبل بعض الشركات غري االحرتافيةــ.
القادمة،  املرة  يف  عمل  مقابلة  إىل  دعوتكم  تتم  عندما 
الوقوع يف هذه األخطاء؛ وذلك لكي  احرصوا على عدم 
اليت  الوظيفة  على  احلصول  يف  فرصكم  من  تُزيدوا 
ترغبون هبا. تذكروا بأن السرية الذاتية قد أهنت مهمتها، 
وأوصلتكم إىل املقابلة. وكذلك فإن الشخص الذي دعاك 
وهو  ما  حد  إىل  الذاتية  السرية  أعجبته  قد  املقابلة  إىل 
الوصول  خالل  من  االنطباع  هذا  دعّم  ملقابلتك.  يتطلع 
يف الوقت املناسب، ولغة جسد ومهارات تواصل مناسبة، 
واالستعداد اجليد للمقابلة، وكذلك االحرتافية يف مناقشة 

األمور املالية.

اثنا عشر خطأ يجب عليكم عدم فعلهم أثناء مقابلة العمل
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م�شاهمات

حممّد منصور
مدير إدارة املوارد البشرية 

شركة الشاعر للتجارة والصناعة

تطوير  يف  أساسيًا  دورًا  البشرية  املوارد  تلعب 
مع  التعامل  إىل  باإلضافة  الشركة،  اسرتاتيجية 
األنشطة اليت تتمحور حول املوظف يف املؤسسة.

1- قيمة رأس املال البشري:
ألن  األمهية؛  بالغ  أمرًا  البشري  املال  رأس  يعدّ 
موظفون  لديها  الصغرية  الشركات  من  العديد 
قوة  وجود  مع  الوظائف.  متعددة  مهامًا  يؤدون 
عاملة أصغر، إذا ترك شخص واحد فقط العمل، 
فإنه يرتك للشركة فجوة كبرية ال بد من ملئها و 

حمتمل لرحبية الشركة.
2- مراقبة امليزانية:

من  املفرط؛  اإلنفاق  من  البشرية  املوارد  حتدُّ 
القوى  إدارة  تكاليف  لتقليص  خالل تطوير طرق 
أسعاٍر  على  التفاوض  تتضمن  واليت  العاملة، 
أفضَل؛ للحصول على فوائدَ مثل: تغطية الرعاية 
املوارد  تضمن  ذلك؛  إىل  باإلضافة  الصحية. 
البشرية القدرة التنافسية واألجور الواقعية على 
التوظيف  واجتاهات  العمل،  سوق  دراسة  أساس 
وحتليل املرتبات على أساس الوظائف الوظيفية. 
مبا أن بعض الشركات الصغرية لديها قيود على 
امليزانية، فإن وظيفة املوارد البشرية هذه مفيدة 

بشكل خاص.
3- حل النزاعات و الصراعات:

نظرًا  منه؛  مفر  ال  أمر  العمل  مكان  يف  الصراع 
واخللفيات  العمل  وأساليب  الشخصيات  لتنوع 
ملدير  ميكن  املوظفني...  بني  اخلربة  ومستويات 
خصيصًا  املدرَّب  املوظف  أو  البشرية  املوارد 
حتديد  املوظفني؛  عالقات  مسائل  مع  للتعامل 
املدير  أو  املوظفني  من  اثنني  بني  وحله  النزاع 

واملوظف، واستعادة عالقات العمل اإلجيابية.
4- التدريب والتطوير:

جتري املوارد البشرية تقييمات االحتياجات للقوى 
التدريب  نوع  لتحديد  للمنظمة؛  احلالية  العاملة 
على املهارات، وتنمية املوظفني الالزمني لتحسني 
املهارات واملؤهالت. فيمكن للشركات يف املراحل 
حتديد  من  االستفادة  النمو  مراحل  أو  األوىل 
فهي  احلاليني؛  للموظفني  التدريبية  االحتياجات 
تعدّ أقل تكلفة من تكلفة تعيني موظفني إضافيني 
ذلك،  إىل  باإلضافة  تأهيالً.  أكثر  مرشحني  أو 
فهي اسرتاتيجية ميكنها أيًضا تقليل معدل دوران 

املوظفني، وحتسني االحتفاظ باملوظفني.
5- رضا املوظفني:

البشرية  املوارد  مسؤويل  تكليف  يتم  ما  عادة 
مبسؤولية حتديد مستوى رضا املوظفني - وغالبًا 
ما يكون ذلك قياسًا غامًضا يف أفضل األحوال. 
بعناية،  املصممة  املوظفني  استقصاءات  فمع 
وجمموعات الرتكيز وإسرتاتيجية مقابلة اخلروج، 
رضا  عدم  وراء  يكمن  ما  البشرية  املوارد  حتدِّد 

املوظف، وتواجه هذه القضايا لتحفيز املوظفني.
6- التوفري  يف التكاليف:

ميكن أن تكون تكلفة توظيف عمال جدد أو بدالءــ 
ــــــــ مبا يف ذلك التدريب وزيادة الوقت ـــــــ باهظًة 
التوظيف  عملية  فمع  العمل،  ألصحاب  بالنسبة 
البشرية  املوارد  واالختيار اجليدة، ميكن لوظيفة 
النفقات املتعلقة بإعالنات نشر الوظائف،  تقليل 
املوظفني  وتسجيل  اجلدد،  املوظفني  وتدريب 

اجلدد يف خطط االمتيازات.
7- حتسني األداء:

تطور املوارد البشرية أنظمة إدارة األداء. و بدون 
البشرية  املوارد  يف  األفراد  شؤون  موظف  وجود 
للموظفني  ميكن  األداء،  لقياس  خطة  لوضع 
ملهاراهتم  املناسبة  غري  الوظائف  عن  يبتعدوا  أن 
للموظفني  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  وخرباهتم. 
الذين يقل أداؤهم عن توقعات صاحب العمل أن 
يستمروا يف كشوف املرتبات، مما يؤدي إىل إهدار 

املال على املوظفني ذوي األداء املتدني.
8- استدامة األعمال

تطوره  الذي  للتعاقب  التخطيط  خالل  من 
بالوعد  املوظفني  الشركة  البشرية، حتدد  املوارد 
الالزمة لالنتقال يف هناية املطاف إىل  والقدرات 
مهمة؛  وظيفة  هذه  الشركة.  مع  قيادية  أدوار 
والنجاح  املنظمة  استقرار  تضمن  أن  ميكن  ألهنا 

املستقبلي.
9- صورة الشركة:

العمل  »صاحب  باسم:  تُعرف  أن  الشركات  تريد 
و  االعرتاف  على  حتصل  اليت  هي  و  املُختار«. 
و  املوظفني،  هبا  تعامل  اليت  بالطريقة  التقدير 
املتقدمني  توظيف  أي  فيها؛  العمل  الناس  يريد 
األكثر تأهيالً ، واختيار املرشحني األكثر مالءمة، 

واالحتفاظ باملوظفني األكثر موهبة.
10- املبادئ الثابتة:

العاملة  القوى  اعتناق  البشرية  املوارد  تضمن 
منظور  من  العمل.  مبادئ  و  الشركة  لفلسفة 
األعمال التجارية الصغرية، فإن إجياد بيئة عمل 
اليت جيب  األوىل  الفرصة  أمر حتمي.  متماسكة 
خالل  من  هي  حتقيقها  البشرية  املوارد  على 
املهنية  السمات  حتدد  حكيمة  توظيف  قرارات 
املرغوبة، باإلضافة إىل برامج التوجيه والتأهيل 

ح أهمية إدارة الموارد البشرية في الشركة عشرة أسباب توضِّ
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مسامهة: حممد إقبال عزالدين أنق
مدرب يف قانون العمل واألعمال، وحماضر جامعي. 

حاالت  أبرز  بيان  إىل  املقالة  هذه  هتدف 
استحقاق األجر، وصوره، واحلماية القانونية 
املقررّة لألجر، وفق أحكام قانون العمل رقم 
17 لعام 2010، واملطبّق على عالقات العمل 
العربية  والشركات  اخلاص،  القطاع  يف 
التعاوني،  والقطاع  واألجنبية،  االحتادية 
بأحكام  املشمول  غري  املشرتك  والقطاع 

القانون األساسي للعاملني يف الدولة.

العمل  مقابل  هو  األجر:  األجر:  تعريف  أوالً- 
وبناءً  العمل،  العامل مبوجب عقد  يؤديه  الذي 
عليه ال يُعدّ أجراً ما يتقاضاه العامل، وال يكون 
بسبب ما قام به من عمل، وهذا ما تؤيّده املادة 
األجر  عرّفت  واليت  العمل  قانون  من  األوىل 
لقاء عمله، مهما  للعامل  يُعطى  ما  » كل  بأنه: 
إليه العالوات  أم عيناً، مُضافاً  كان نوعه نقداً 
املقررة للعامل مجيعها، سواءً أكان األجر يومياً 
أم أسبوعياً أم شهرياً...«. وحيدَّد األجر يف عقد 
العمل  اتفاق  باالستناد على  أو  الفردي،  العمل 
للعمل يف  األساسي  النظام  على  أو  اجلماعي، 
هذه  من  بأي  األجر  يُحدَّد  مل  إذا  أما  املنشأة، 
الطرق؛ استحق العامل احلد األدنى لألجر يف 

املهنة أو احلرفة ذات العالقة )املادة 76(.
العامل  أن  األصل  األجر:  استحقاق  ثانياً- 
يستحق األجر عندما يقوم بالعمل، ولكن هناك 
العامل األجر، ولو مل  استثناءات يستحق فيها 

يقدِّم عمالً:
1- إذا حضر العامل إىل مكان عمله يف الوقت 
عمله،  ملباشرة  مستعداً  وكان  للعمل،  احملدد 
صاحب  إىل  ترجع  أسباب  ذلك  دون  وحالت 
العمل، يُعّد كأنه أدى عمله فعالً واستحق أجره 
كامالً، أما إذا كانت تلك األسباب أسباباً قهريًة 
خارجًة عن إرادة صاحب العمل، استحق العامل 
التوقف  أحكام  وذلك مع مراعاة  أجره،  نصف 

اجلزئي أو الكلي للعمل.
2- إذا مّت توقيف العامل بسبب جناية أو جنحة 
براءة  إىل  التحقيق  انتهى  ثم  بالعمل،  متصلة 
العامل أو منع حماكمته، فعندها يستحق أجوره 
كاملًة عن فرتة التوقيف، وكأنه على رأس عمله.

أمر  بسبب  العمل  مكان  إغالق  جرى  إذا    -3
العمل  صاحب  ملخالفة  إداري  أو  قضائي 
القانون، فال تتأثر حقوق العامل باألجر طوال 

الوقف؛ ألن املخالفة ترجع إىل سبب من  مدة 
صاحب العمل.

ثالثاً- صور األجر وملحقاته: غالباً ما يتجلى 
النقود، وقد يُشرتط أن تكون  األجر مببلٍغ من 
األجرة عينيًة كلها أو بعضها، ومن أكثر الصور 

شيوعاً يف وقتنا احلايل:
1- العمولة: وتتمثل بنسبة مئوية تُدفع للعامل 
عن مثن ما يبيعه، وقد تكون جزءاً من األجر 
الذي يتقاضاه العامل، حبيث يُحدَّد أجر العامل 
ملحقًة  العمولة  تُعدُّ  وبذلك  مقطوع،  مببلٍغ 
هبذا املبلغ املقطوع، كما قد تكون العمولة هي 
العامل،  عليه  حيصل  ما  لكل  الوحيد  األجر 
مبجرد  العمولة  يستحق  العامل  أن  والقاعدة 
بغض  إمتامها  يف  توسط  اليت  الصفقة  إمتام 
النظر عن تنفيذ العقد، ولكن هذا ال مينع من 
االتفاق على تأجيل استحقاقها إىل حني تنفيذ 
العقد والوفاء بالثمن، ومثل هذا االتفاق ال مينع 
تنفيذ  عدم  كان  إذا  للعمولة  العامل  استحقاق 
الصفقة راجعاً إىل خطأ صاحب العمل، كعدم 

مطابقة البضاعة املباعة للعينة.
العمل  قانون  ينص  مل  العائلي:  التعويض   -2
التعويض  بدفع  العمل  صاحب  التزام  على 
العائلي للعمال، وهلذا فال يلتزم بدفعها للعمال 
إال إذا ورد النص عليها يف عقد العمل الفردي 
أو  األساسي،  النظام  الئحة  أو  اجلماعي  أو 
القانون  أحكام  وفق  بدفعها،  العرف  جرى  إذا 

املدني.
يف  األوىل  مثال  ويبدو  واملكافأة:  املنحة   -3
السنة  انتهاء  عند  عشر  الثالث  الشهر  منحة 
املنح  من  نوع  هي   « املكافأة   « بينما  املالية، 
يعطيها صاحب العمل للعامل ليس يف مناسبات 
معينة؛ بل يف مقابل أمانته وإخالصه أو كفاءته، 
واألصل أهنما تربع غري ملزم، إال أن كالً منهما 
تصبح ملزمًة وجزءاً من األجر إذا التزم صاحب 
عقد  يف  نص  مبوجب  للعامل،  بأدائها  العمل 
العمل الفردي أو عقد العمل اجلماعي أو ورد 
النص عليها يف الئحة النظام األساسي للعمل، 
العمال  أصبح  حتى  مبنحها،  العرف  جرى  أو 

يعدوهنا جزءاً من األجر، ال تربعاً.
رابعاً- احلماية القانونية لألجر: يكون للمبالغ 
بعده  من  يستحقها  ملن  أو  للعامل  املستحقة 
)ورثته( حق االمتياز على مجيع األموال املنقولة 
وبذلك  املدين،  العمل  لصاحب  املنقولة  وغري 
العامل محاية من  كفل ألجر  املشرِّع قد  يكون 
حبماية  يتعلق  وفيما  العمل.  صاحب  دائين 
احلاالت  بني  منيّز  فهنا  الديون،  من  األجر 

اآلتية:
للعامل:  إذا كان صاحب العمل دائناً   -1
فال جيوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 
)20%( وفاءً ملا يكون قد أقرضه من مال أثناء 
سريان العقد. وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا تسبب 
أو  بدون قصد(  أو  )عن قصد  العامل خبطئه 
مبناسبة عمله يف فقد أو إتالف مواد أو آالت 
يف  كانت  أو  العمل  صاحب  ميلكها  خامات  أو 
عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف )املادة 
التحقيق  إجراء  بعد  العمل  ولصاحب   ،)105
املذكور  املبلغ  باقتطاع  يبدأ  أن  العامل  وإخطار 
من أجره على أال يزيد ما يقتطع هلذا الغرض 
.وإذا  الواحد  الشهر  يف  أيام  أجر مخسة  على 
أال  تأديبية جيب  لعقوبة  تنفيذاً  االقتطاع  كان 

يتجاوز أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد.
العامل: ال جيوز  دائين  األجر جتاه  2- محاية 
إلقاء احلجز االحتياطي أو التنفيذي على أجور 

العمال إال ضمن احلدود القصوى التالية:
1( )50%( من األجر ألداء دين النفقة.

2( )30%( من األجر ألداء املهر.
3( )10%( من األجر لقاء سائر الديون أياً كان 

نوعها أو سببها.
الفقرة  يف  إليها  املشار  املعدالت  تُجمع  وال 
يعد  بل  الدائنون،  وتعدد  تنوعت  إذا  السابقة 
املبالغ  وتقسم  األجر،  نصف  األعلى  حدها 
للنسب  تبعاً  مستحقيها  بني  حجزها  املطلوب 
بعد  النسب  هذه  وتُحسب  أعاله،  املذكورة 
وقيمة  األجر،  على  الدخل  ضريبة  استقطاع 
التأمينات  لقانون  وفقاً  املستحقة  املبالغ 
قد  العمل  صاحب  يكون  وما  االجتماعية، 
املنصوص  النسب  حدود  يف  للعامل  أقرضه 
84(.وال جيوز  )املادة  السابقة  املادة  يف  عليها 
أن يزيد االقتطاع لديون النفقة واملهر وغريها 
من الديون عن نصف أجر العامل، مما يضمن 

محاية للعامل يف حدود نصف أجره.
3- محاية األجر يف حال تغيري صاحب العمل: 
وامتيازاته  األجر  يف  حبقه  العامل  يتمتع 
وضماناته طيلة مدة العقد دون أن يتأثر بتغيري 
صاحب العمل، فقد نصّت املادة 12 على أّنه: » 
ال يرتتب على إدماج املنشأة يف غريها أو انتقاهلا 
باإلرث أو الوصية أو اهلبة أو اإلجيار أو البيع 
ولو كان باملزاد العلين أو غري ذلك من التصرفات 
ويكون  املنشأة،  عمال  استخدام  عقود  إهناء 
بالتضامن  السابقون مسؤولني  العمل  أصحاب 
مع اخللَف عن تنفيذ مجيع االلتزامات الناشئة 

عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل« .

م�شاهمات

االلتزام باألجر في قانون العمل السوري
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صربي األرناؤط
املدير اإلداري يف 

شركة SBG قرية النخيل

كلمة السر: »اخلطأ ولو بسيط 
يقلل من فعالية اهليكل«

كلمة السر

للشركة  التنظيمي  اهليكل  يعترب 
مسألة مهمة فالطريقة اليت توزع  
وظيفة  كل  ويربط   املهام   هبا 
وقنوات    ، الوظائف  من  بغريها 
كل    ، التقارير  ورفع   االتصال  
هذه األشياء تؤثر على الفعالية. 
من  يعد  التنظيمي  اهليكل  إن 
يف  تقييمها  املطلوب  األشياء 
على  ومراقبتها  مبكرة   مرحلة 
أساس منظم  لذلك  جيب التأكد 
هل  احلايل  اهليكل  فعالية   : من 
إدخال   – العمل  يساعد يف سري 
توضيح    – مدروسة  تغيريات 
املراجعة   – وحسناهتا  التغيريات 

املستمرة  

د. منري عباس
IHRM رئيس جملس إدارة

الراقية  اجملتمعات  مسة  هي  األخالق: 
املتحضرة، وعند تواجدها يف أي جمتمع فإنه 
والرقي. وقد عرّفها  والتقدم  يّتسم باحلضارة 
أفالطون بـ »قدرة الفرد على التمييز بني اخلري 
برسوخ  وراسخة  موجودة  واألخالق  والشر«، 
أو  عرق  أو  بديانة  تتعلق  وال  ونشوئها،  األمم 
نسب. وقد دعت إليها األديان السماوية كلّها، 
ــ:  والسالم  الصالة  عليه  ــ  نبينا حممد  وقول 
دليل  خري  األخالق«  مكارم  ألمّتم  بُعثتُ  »إمنا 
لنشرها  جاؤوا  قد  واألنبياء  الرسل  أن  على 

وتثبيتها.
وحنن اآلن نعاني من أزمة أخالق كبرية، وبشكل 
لعقود  جمتمعاتنا  هبا  صُبغت  اليت  تلك  خاص 
اخلري،  وفعل  التكافل،  وأمهها:  الزمن؛  من 
والصدق  والكرم،  امللهوف،  وإغاثة  واألمانة، 
وتُخترب  العمل...  الكذب، واإلخالص يف  وعدم 

أخالق اجملتمعات يف األزمات، والبد يف املرحلة 
هبا  والبدء  األخالق،  على  الرتكيز  من  القادمة 
واإلعدادية  االبتدائية  التدريس  مناهج  من 
اجلامعات  مناهج  يف  ووضعها  والثانوية، 
بتضافر  مروراً  موحد،  جامعي  كمتطلب 
األخالقية،  القيم  تلك  لتثبيت  داعم  إعالمي 
وتكثيف الالفتات الطرقية، ووضع جوائزَ على 

مستوًى وطين ألصحاب القيم واألخالق.
والبد أيضاً من إعادة تعريف املصطلحات بشكل 
إنساًنا  لكونه  هي  اإلنسان«  »فمحبة  صحيح؛ 
ومن حقه العيش الكريم، وليس ألنه فالن من 
الناس ومن منطقة معينة وله وضع مادي معني؛ 
ومسعًة؛  كالمًا  ليست  والنزاهة«  و«االستقامة 
من  ومطلوبة  داخلية  ورقابة  عمل  هي  بل 
و«الوظيفة  عمل،  ألي  كبوصلة  الناسجميعهم 
العامة« هدفها خدمة املواطن، وهي مسؤوليات 
و«الشاطر«  واالمتيازات؛  الصالحيات  مبقدار 
عن  بعيد  ألنه  الغري  أموال  مَن خيتلس  ليسهو 
أنظار العدالة، و«الرقيب« هو ضمريك وتربيتك 
البشرية؛  الرقابة  أجهزة  وليس  للوطن،  وحبك 

مَن  وليس  اجتهد يف عمله،  مَن  و«املتميز« هو 
ليظهر  األنظار  املتميزعن  الشخص  أخفى 
بعمله، و«الوطين« هو من أحب وطنه ودافع عنه 
من املكان الذي يعمل فيه؛ بالسالح أو بالعِلم أو 
تبدأ  و«النظافة«  اآلخرين،  مبساعدة  أو  باملال 
وأماكن  العامة  واحلدائق  الشارع  نظافة  من 
العامة«  و«األمالك  املنزل،  نظافة  قبل  العمل 
هي ملك اجلميع وليست مشاعاً أمام النفوس 
مبا  االكتفاء  هو  املستقبل«  و«تأمني  الضعيفة، 
تستطيع عمله وحتصيله، وليس بامتالك مال 
الذين  لألوالد«  شيًئا  »نرتك  أننا  قارون حبجة 
يستطيعوا صرف  لن  السنني  مئات  عاشوا  لو 
ما نرتكه هلم، و«االمتحان« هو اختبار مقدرات 
وليس  للموضوع،  استيعابك  مستوى  لتحديد 
لآلخرين  لتثبت  الغشكلّها  وسائل  استخدام 
أنك أفضل من كل الذين قد اجتهدوا ودرسوا..

وغريها الكثري.
شوقي:  أمحد  الشاعر  بقول  حديثي  وأختتم 
بقيت *** فإن همُ  األمم األخالق ما  »إمنا 

ذهبت أخالقهم ذهبوا .« 

أخالق المجتمع

12345678910111213141516171819
االهـيكلا9102يلاحلاو1
خلحيضوتRAEYWENنإلحا2
وأممبكرةطيفةلحرمسسم3
ىلعسفيوةيلاعفلانانل4
يسمبتاهـتبقارمواسيعد5
ملنلقميلمعلاطتربتعي6
ةيلاعفرلاخداهـللشركة7
وقنواتاةعفنالاصتالا8
المطلوبدعاسيءايشألا9

ةلكيهـلايميظنتلايلهـل10
ءايشألادكأتلالكيهـلا11
رثؤتكاتراهـبةولعفروا12
هـذهـللقيةلأسمعيرنمةة13
ىلعميرتارييغتجريهـفس14
لكهـياتارييغتلاابسيو15
يامقبجيكلذلمظنمرطظر16
مهـتكةمهـميميظنتلامود17
الفئاظولاRHاهـريغبلم18
االتيلةقيرطلافتوزعا19



EDITOR’S CORNER

39




