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EDITOR’S CORNER
كلمة رئي�س التحرير

يف هناية كل عام أمجع الدروس املستفادة 
من العام السابق، وأحب أن أشاركها مع 
طريق  خارطة  تكون  أن  عسى  اجلميع؛ 
للعام اجلديد 2023 وهي تعكس جتارب 
العام  خــال  واقــعــيًّــا  عشتها  شخصية 

املاضي.

- آمن بنفسك، آمن بنفسك، آمن بنفسك 
قبل أن تقنع اآلخرين بنفسك وبقدراتك؛ 
من  وليس  نفسك  مــن  تنبع  الثقة  فــإن 
أهــم شخص  فأنت  بــك،  اآلخــريــن  رأي 
يف الدنيا، وال تقّل قدرةً عن أي شخص 
عظيم يف الدنيا، واالجتهاد والعمل مها 
طريقك للنجاح، وليس احلظ ورمي اللوم 

على القضاء والقدر.

وطــور  للحياة،  وابتسم  إجيــابــيــاً،  كــن   -
مهاراتك وقدراتك يف كل حلظة، وحدّث 
نفسك بكلمات إجيابية، وال تعلق أخطاءك 
وتقصريك على الظروف احمليطة بك أو 
أن هناك  وتــذكــر  ــة،  األزمـ على مّشــاعــة 
يف  أنفسهم  تطوير  يف  جنحوا  أشخاصًا 
الظروف اليت متر هبا نفسها، وال تنتظر 
بل  نفسك؛  لتطور  تأتيك  حتى  الفرصة 
وستجذب  نفسك  طــور  الــعــكــس،  على 

وختلق الفرص املناسبة لك عندها. 

وهم  االجتماعي  رأمسالك  إىل  انتبه    -
حولك،  من  واملعارف  واألصدقاء  األهل 
العادي،  املال  رأس  من  أمهية  أكثر  وهم 
ــذيــن حيــبــونــك ويــهــتــمــون ألمــرك  هــم ال
املال،  من  أغلى  وهم  أي مصلحة،  بدون 
وسيأتون لك باملال، أما رأس املال املادي 
قد يأتي لك بأعداء أو أصدقاء ومعارف 
وحافظ  مالك،  بــزوال  يــزولــون  مزيفني 
على أصدقائك الذين تعرفت إليهم بدون 
مصلحة، وال ختلط بينهم وبني معارفك 
الذين تعرفت إليهم بطبيعة عملك، فكل 
صديق حقيقي يعادل مال الدنيا بأكملها. 
- الــوقــت أمثــن شــيء يف الــوجــود، وال 
الــوراء كلما تقدم،  ميكن أن تعود به إىل 
فيه،  حلظة  كل  من  واستفد  فاستثمره، 
والتبخل على نفسك بأن تعيش حلظات 

السعادة كلها بالشيء الذي حتب أن تقوم 
به، وال تأمن الزمن فقد تكون اللحظات 
اليت تعيشها غري متكررة، وانتبه إىل أمهية 
األشياء يف وقتها، وفقداهنا ألمهيتها يف 
حال مضى عليها الوقت املخصص هلا. 

- كن قوياً وال تضعف، فاحلياة ال تتسامح 
فيها  أخفقت  جتربة  وكل  الضعفاء،  مع 
فلتكن درساً لك كي تكون أقوى، وال تعط 
نقاط ضعفك لآلخرين، واحتفظ جبهاز 
اخلــاص  كــونــرول(  )الــرميــوت  التحكم 
يف  بعواطفك  وحتكم  لنفسك،  حبياتك 
العاطفي ساحك  الذكاء  عقلك، واجعل 
ملواجهة من يرصد بك من خال ردات 
ومتى  تواجه  متى  متاماً  واعــرف  فعلك، 

هتادن، وضع كل شيء مبيزان عقلك .

- قف مع احلق، وواجه من يفعل خطأ 
حتى لو كان مديرك يف العمل، وال تقف 
معه ضد الضعفاء لتشري رضاه، وانظر 
تأت  وال  الضعيف،  لنصرة  أفعالك  بكل 
سريدّ  اليوم  تفعله  وما  القوي،  مع  ضده 
عليك يف املستقبل القريب، ومن يسكت 
عن اخلطأ أو يساير به فمثله كمثل من 
ارتكب اخلطأ، فا تتفاجأ بالعقاب بعد 

حني. 

- ال تؤخذ بكام الناس ووعودهم، ولكن 
خذ بأفعاهلم، فكثريو الوعود أقلهم عماً. 

- إن معيار النجاح هو معيار نسيب، وليس 
كل من لديه مال أو صاحب منصب هو 
تشعر  كل شيء  ناجح يف  فأنت  الناجح، 
عاقاتك،  يف  ناجح  فيه،  ناجح  بأنك 
وصحتك،  أوالدك،  وتربية  وصداقاتك، 
ومسعتك الطيبة، وعلمك الذي أفدت به 
اآلخرين، وفائدتك جملتمعتك، فأنت من 

يقرر أنك ناجح أم ال. 

وذلك  أعـــداؤك،  سيكثر  جنحت  كلما   -
بسبب  ولكن  هلم،  معاملتك  بسبب  ليس 
غــريهتــم مــن جنــاحــاتــك، فــأنــت تكشف 
عن  وتقاعسهم  وتواكلهم  تقصريهم  هلم 

تطوير أنفسهم، فقد اعتاد الفاشلون أن 
وجناحك  مثلهم،  فاشلني  اجلميع  يــروا 
أكـــر األخــطــار وبــشــكــل خـــاص مــن هم 
»أعــداء  نسميهم  من  أو  اختصاصك  يف 
حيث  أوهلــم،  مديرك  يكون  وقد  الكار«، 
وبالتايل  وجـــودك،  مــن  باخلطر  يشعر 
استمر بنجاحك، وال تستمع إليهم، فأنت 
القاع  يف  وهــم  بنفسك،  تنأى  القمة  يف 

مزدمحون.

رؤيا ومبادرة، وال تستمع  - كن صاحب 
من  أعوام  وبينهم  فبينك  ينتقدونك،  ملن 
الفهم والدراية، وتذكر أن معظم الناجحني 
كانوا موضع انتقاد يف بداياهتم، وعندما 
ــنــاس مــن حــوهلــم إىل  جنــحــوا انــقــلــب ال

مشجعني. 

ملن  العون  تقديم  تبخل يف  وال  - ساعد 
موقع  أنــك يف  اهلل  وامحــد  منك،  يطلبه 
وهذه  اآلخرين،  به  تساعد  أن  تستطيع 
نعمة من اهلل لو أراد أزاهلا عنك، وجعلك 
فإن  اآلخــريــن،  من  العون  يطلبون  ممن 
طعم احلياة احلقيقية هو مبد يد العون 
إىل من حيتاجنا، ويف حال كنت تستطيع 
املساعدة ومل تكن ظروفك كما كانت فا 
تتوقف عن مساعدة اآلخرين، فقد تكون 
األمل الوحيد ملن اعتاد على مساعدتك.

وكل عام وأنتم خبري

د. منري عباس
رئيس جملس أمناء املؤسسة

نصائح لعام 2023 
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كيفية االنتساب إلى مؤسسة إدارة الموارد البشرية
السادة المهتمون باالنتساب إلى مؤسسة إدارة الموارد البشرية نفيدكم علماً أن آلية االنتساب كما يلي: 

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

• إرفاق صورة شخصية مع طلب االنتساب االلكتروني.

ومن ثم االنتظار للحصول على موافقة االنتساب من قبل مجلس األمناء.
وفي حال تمت الموافقة يتم إرسال إيميل إلى المنتسب الجديد الستكمال األوراق الثبوتية الالزمة وتتضمن:

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

- صورة شخصية عدد 1
- ويتم تسليم األوراق المطلوبة إلى مكتب المؤسسة الكائن في المزة – طلعة اإلسكان – جانب دائرة االمتحانات- علما أن:

  ihrmsy@gmail.com رقم الموبايل: )0991113777(، والبريد االلكتروني

وبعد ذلك يستلم المنتسب رسالة ترحيب من قبل مجلس األمناء ويتم إعالمه باإليميل عندما تجهز بطاقة االنتساب عند الرغبة. 

كما نود إعالمكم بأنه يمكنكم دعم مؤسستكم إما نقداً أو ببطاقة البنك للدفع االلكتروني عن طريق جهاز POS الموجود في مقر 
المؤسسة أو التحويل مباشرًة إلى حساب مؤسسة إدارة الموارد البشرية في بنك بيبلوس حسب المعلومات التالية: 

مؤسسة إدارة الموارد البشرية
فرع أبورمانة رقم 200  - رقم الحساب: 203094 

أنواع االنتساب في المؤسسة كما يلي:

البشرية،  الموارد  إدارة  الذين يعمل في مجال  وهو الشخص   :HRM Professional إدارة الموارد البشرية 1. اختصاصي في 
ويحقق أحد أو أكثر من الشروط التالية: )يقررها ويعتمدها مجلس األمناء(

- يملك خبرة التقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية. 
- عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مقررات إدارة الموارد البشرية والعمل فيها لمدة 3 سنوات على األقل.

- استشاري ومدّرب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة تزيد عن ثالث سنوات.
2. عام في إدارة الموارد  البشرية HRM General : وهو الشخص الذي يعمل في إدارة الموارد البشرية وال يحقق متطلبات 

وشروط االختصاصي والتقل خبرته عن سنة في مجال إدارة الموارد البشرية. 
3. مؤازر: Associate : وهو الشخص الذي اليعمل في مجال إدارة الموارد البشرية وال يحقق شروط الفئات السابقة، ولكن لديه 

االهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية.
4. طالب Student: وهو طالب لديه االهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية. 
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Interview
لقاء العدد

أجرى الدكتور منري عباس – رئيس حترير جملة 
وزير  معايل  مع  خاصاً  لقاءً   -Think HR
الشؤون االجتماعية والعمل السيد حممد سيف 

الدين احملرم وكان احلوار التايل:
معايل  هو  من  خترنا  أن  لك  هل  البداية  يف   •

الوزير األستاذ حممد سيف الدين؟ 
السورية  العربية  مواطن من مواطين اجلمهورية 
احلقوق  كلية  من  وخترج  مدارسها  يف  درس 
العمل  من  خرته  جل  واكتسب  دمشق،  جبامعة 
ضمن عدد من املنظمات احلكومية يف قطاعات 
واآلن  اداري(،   – اقتصادي   – )انشائي  متنوعة 
ولدي  متزوج  والعمل،  االجتماعية  للشؤون  وزير 

ولدان شاب حقوقي وشابة تدرس االقتصاد.
• علمنا من بعض الكوادر العاملة وزراة الشؤون 
باإلدارة  تتميزون  أنكم  والعمل،  االجتماعية 
من  أكثر  األهداف  بتحقيق  وهتتمون  الديناميكة 
يف  تؤدي  اليت  السلبية  بالبريوقراطية  اهتمامكم 
ونسيان  بالطريقة  الغوص  إىل  األحيان  بعض 
األهداف املتوجب حتقيقها. هل لكم أن توضحوا 

لنا ذلك؟ 
 يف البداية جيب توضيح الفرق بني البريوقراطية
القوانني تطبيق  على  للدالة  يستخدم   كمفهوم 
على تقوم  اإلجيابي  ومبعناها  النافذة   واألنظمة 
بطريقة املسؤوليات  وتوزيع  املوحدة   اإلجراءات 
بذات ولكن  القضايا  خمتلف  ملعاجلة   هرمية 
 الوقت عندما نستغرق بالتفاصيل اإلدارية بعيداً
حتقيق على  القائم  والنهج  القانون  روح   عن 
لعائق )السلبية(  البريوقراطية  تتحول   األهداف 

وحاجز أمام مزود اخلدمة ومتلقيها.
 يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل نوجه جمال
 العمل والركيز حنو حتقيق األهداف اليت وضعت
 اإلجراءات لتحديها وهذا ما نطلق عله ديناميكية

العمل وإنتاجيته.
من  تعتر  البشرية  املوارد  إدارة  مؤسسة  إن   •
مع  كبري  وبشكل  تتعاون  اليت  األهلية  املؤسسات 
وزارتكم املوقرة وبشكل خاص يف تدريب العاملني 
وملتقيات فرص العمل وندوات ختصصية ونشر 
يف  وتتعاون  اجملتمعية  واملسؤولية  التطوع  ثقافة 
عندما  الدولية  املنظمات  مع  الوزارة  مشاريع 
الشراكة  هذه  تقيمون  كيف  ذلك،  منها  يطلب 

االسراتيجية بني وزراتكم ومؤسستنا؟
والقطاع  واخلاص  العام  القطاع  بني  الشراكة 
هي  احلكومية  غري  باملنظمات  متمثاً  األهلي 
السبيل األمثل لتحقيق النصر يف ساحات العمل 
املنتج، ويف سورية خال سنوات احلرب اإلرهابية 
أنه  الكلمة  تعنيه  ما  وبكل  األهلي  القطاع  أثبت 
إىل جانبه  يقف  احلكومي،  للقطاع  رديف  قطاع 
لردم هوة االحتياج مبختلف مناحي احلياة، وكلما 
ازدادت فجوة االحتياج أزداد نشاط هذا القطاع 
نظر ملرونته وقدرته على حتفيز املوارد مبختلف 

أنواعها )بشرية – مادية ...(، وبالنسبة ملؤسسة 
تأكيد  بكل  هي  فالشراكة  البشرية  املوارد  إدارة 
شراكة اسراتيجية فهذه املؤسسة من املؤسسات 
احلكومية  غري  املنظمات  قطاع  ضمن  النوعية 
بأسلوب  أو  توفرها  اليت  اخلدمات  جلهة  سواءً 
املسؤولية  وحتفيز  اجملتمعي  واحلشد  اإلدارة 
نتمنى  وكم  اخلاص،  القطاع  لدى  اجملتمعية 
املماثلة  املؤسسات  من  العديد  لدينا  يكون  ان 
يف  العمل  سوق  وأن  سيما  احملافظات  باقي  يف 
غري  املنظمات  ونشاط  لدمنية  حباجة  سورية 
احلكومية للوصول إىل الشباب ضمن قوة العمل 
العمل عر إطار  وتعزيز قدراهتم وربطهم بسوق 
املسؤولية اجملتمعية للقطاع اخلاص وهذا يرسم 
املثلث املنتج )القطاع العام – القطاع اخلاص – 

القطاع األهلي(.
• علمنا أن عدد املؤسسات واجلمعيات األهلية 
جتاوز ال 2000 يف سورية يف خمتلف احملافظات، 
تتطلعون  الذي  الدور  إعامنا عن  بإمكانكم  هل 
وهل  وزارتكم؟  األهلي يف  اجملتمع  من خال  له 
كل هذه املؤسسات األهلية فعالة بالطريقة اليت 

ترضون عنها؟ 
اجملتمع  نشاط  أن  سابقاً  أشرت  وكما  عملياً 
األهلي يزداد ويتسع كلما اتسعت فجوة االحتياج 
على املستوى اجملتمعي، بالتايل 2000 منظمة غري 
حكومية هو رقم أقل من املأمول لتلبية االحتياج 
مقارنة بعدد السكان من جهة وبالتحديات اليت 
السوري نتيجة احلرب اإلرهابية  تواجه اجملتمع 

على سورية.
اليوم لدينا يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
غري  باملنظمات  خاصة  إحداثها  مت  مديرية 
احلكومية(  غري  املنظمات  )مديرية  احلكومية 
أداة  لتكون  مؤخراً  تفعيلها  على  العمل  ومت 
وتنظيم  املنظمات  هذه  نشاط  لدعم  للوزارة 

إىل  باإلضافة  لنشاطها  الناظمة  األطر  وحوكمة 
تقييمها من حيث النشاط والفاعلية واالستجابة 
اجملتمعية للوصول إىل مرحلة الرضا املتبادل بني 
واملنظمات غري  املستفيدة من خدماهتا  الشرائح 

احلكومية.
فبكل  املنظمات  هذه  بفعالية  يتعلق  فيما  أما 
الظروف  من  عدد  بضوء  فاعليتها  تتنوع  تأكيد 
أو  إدارهتا  جمالس  بنشاط  مرتبط  ذاتي  منها 
واألنشطة  التمويل  بسياقات  مرتبط  موضوعي 
اسراتيجية  وتقوم  املستهدفة،  للشرائح  املوجهة 
قدرات  تعزيز  على  اإلطار  هذا  ضمن  الوزارة 
املنظمات غري احلكومية مبا ينعكس إجياباً على 
وحشد  أخرى حتفيز  جهة  ومن  جهة  من  أدائها 
عر  املنظمات  هذه  لدعم  املستطاع  قدر  املوارد 
األطر املتاحة وبضوء الظروف احلالية ومعطيات 

الوضع الراهن.
 2022 املاضي  العام  يف  املؤسسة  قامت   •
االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف  مدراء  بتدريب 
والعمل على نظام العقود من خال مدربني كفؤ 
على  بناء  املالية  ووزراة  املؤسسة  يف  وحمرفون 
يف  التجربة  هذه  تقيمون  كيف  وزارتكم،  طلب 
يف  التنموية  التخصصية  املؤسسات  دور  تفعيل 
تطوير ومتكني كوادر القطاع العام مبا فيها كوادر 

وزارتكم املوقرة. 
اليوم القطاع العام )كما باقي القطاعات( حباجة 
للتدريب وبناء القدرات بشكل دائم ومستمر مبا 
يضمن فعالية اإلدارات ضمنه وقدرهتا على أداء 
املهام املطلوبة منها بكفاءة وهذه القدرة القائمة 
والفرق  األفراد  قدرات  على  رئيسي  بشكل 
مؤسسة  نشكر  وبالتايل  اإلدارات،  هذه  ضمن 
وكتقييم   ، النشاط  هذا  على  البشرية  املوارد 
وضرورة  النشاط  هذا  إجيابية  لكم  أؤكد  مهين 
االستمرار بدعم املنظمات غري احلكومية السيما 
التخصصية منها مبجال التدريب وبناء القدرات.

قامت  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  إن   •
بالتعاون  ملديرياهتا  جذرية  هيكلة  إعادة  بعملية 
مع وزارة التنمية اإلدارية، هل لكم أن خترونا عن 
املنظمات  دور  وماهو  اجلديد  التنظيمي  اهليكل 

األهلية يف اهليكل اجلديد؟
مت مؤخراً بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية العمل 
اإلداري  لإلصاح  املكثفة  املنهجية  تنفيذ  على 
خمرجاهتا  ضمن  تضمنت  واليت  الوزارة  ضمن 
إعادة هيكلة العديد من املديريات وتوزيع العمالة 
والفنية  الفنية  املديريات  نشاط  تعزيز  )لصاحل 
الداعمة( وتزامن ذلك مع تنفيذ برنامج تدريب 
وكأحد  الوزارة،  يف  اإلدارة  لكوادر  قدرات  وبناء 
خمرجات هذه املنهجية مت إعادة هيكلة مديرية 
املنظمات غري احلكومية وهي املديرية ذات الصلة 
اشرت  )كما  احلكومية  غري  باملنظمات  الفنية 
مبعرض إجابيت على سؤال سابق( ورفدها بكادر 

لقاء خاص مع 

وزير الشؤون االجتماعية والعمل السيد محمد سيف الدين
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Interview
لقاء العدد

للعمل على تنفيذ املهام املطلوبة منها.
وورشات  ندوات  عدة  يف  املؤسسة  شاركت   •
عمل نظمتها وزارتكم املوقرة مبا خيص حتديث 
بيانات مرصد سوق العمل ورسم سياسات سوق 
وكنا  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  العمل 
دعينا  الذي  العمل  دعوتنا إلمتام  يتم  أن  ننتظر 
من أجله وأنتم تعلمون أن معظم أعضاء مؤسستنا 
مؤسستنا  وتعتر  البشرية  املوارد  مدراء  من  هم 
حيث  من  العمل  سوق  يف  الرائدة  املنظمات  من 
التشبيك بني منظمات القطاع اخلاص والباحثني 
عمل. هل من املمكن إعامنا مبا هو جديد فيما 
خيص برنامج مرصد سوق العمل وبرامج سوق 
العمل اليت ختطط هلا وزارتكم املوقرة؟ وأين هو 

دور مؤسستنا فيها؟
بالشراكة  يتم  الوزارة  عمل  خطة  إطار  ضمن 
التنمية  )وزارة  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع 
الدويل–  والتعاون  التخطيط  هيئة   – اإلدارية 
برنامج  من  وبدعم  لإلحصاء..(  املركزي  املكتب 
نظام  إطاق  على  العمل  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
معلومات سوق العل وهو نظام يقوم بشكل رئيسي 
من خال استخدام تقنيات الذكاء الصنعي على 
وإصدار  العمل  بسوق  املتعلقة  البيانات  حتليل 
ورامسي  القرار  متخذي  تدعم  اليت  التقارير 
وتوجه  لتنشيطه  العمل  السياسات مبجال سوق 
االحتياجات  حنو  والتدريب  التعليم  خمرجات 
دقيقة  بيانات  وفق  واملخططة  احلالية  الفعلية 
قائمة على أساس معطيات حقيقية ضمن هذا 

السوق.
وبكل تأكيد للجميع دور هام من القطاع اخلاص 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  بغرف  ممثلة 
العمال  لنقابات  العام  االحتاد  وكذلك  وغريها 
ضمن  رئيسي  دور  حكومية  الغري  وللمنظمات 
هذا املشروع سواء كأحد اجلهات املنظمة للطلب 
الصلة  ذات  اجلهات  كأحد  أو  العمل  قوى  على 

بالتدريب وبناء القدرات.
العام  قامت مؤسستنا يف هناية  الوزير  • معايل 
 Job Gate املاضي بتنظيم ملتقى فرص العمل
امللتقى  بافتتاح  وقمتم  املوقرة  وزارتكم  برعاية 
وأبديتم إعجابكم مبا قامت به املؤسسة من جهد 
جبار يف حتقيق هذا امللتقى الذي تضمن أكثر من 
1000 فرصة عمل وشارك به أكثر من 50 منظمة 
من خمتلق القطاعات وزاره أكثر من 2500 باحث 
عن عمل ومهتم. هل من املمكن أن حتدثونا عن 
أمهية أن تقوم مؤسسات أهلية خمتصة بتنظيم 
ملتقيات  مبفهوم  لرقى  املعارض  من  النوع  هذا 
فرص العمل هلدفها األساسي بعيداً عن الصبغة 
التجارية اليت تقوم هبا اجلهات التجارية املنظمة 
لفرص  مبعرض  شاركتم  أنكم  علماً  للمعارض؟ 
العمل قبل أسبوع من ملتقى فرص العمل  الذي 

قامت به املؤسسة.  
الشؤون  وزارة  نظر  العمل من وجهة  اليوم سوق 
ملتقيات  للعديد من  والعمل حباجة  االجتماعية 
ترتكز  ال  ان  جيب  واليت  التخصصية  التوظيف 
أو مرتني  أو حمافظتني ومرة  فقط يف حمافظة 
مستمر  لنشاط  حباجة  العمل  سوق  العام  يف 

ودائم مللتقيات التوظيف يكون ضمن ختصصات 
من  أكثر  وضمن  مرتبطة  أو  حمددة  قطاعية 
هامة  حالة  امللتقيات  هذه  تعتر  حيث  حمافظة 
لتعريف الشباب الباحثني عن عمل على الفرص 
العمل  أصحاب  قبل  من  واملطلوبة  املطروحة 
وبالتايل تشكل توجيه غري مباشر لقوة العمل حنو 
تساعد  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  الفرص  هذه 
كفاءة  األكثر  العمالة  باختيار  العمل  أصحاب 
على  إجياباً  ينعكس  وهذا  لديهم  العمل  لفرص 
إجياباً  ينعكس  الكلي  املستوى  وعلى  انتاجيتهم 

على كفاءة أداء املنظمات يف القطاع اخلاص.
الوزارة  هي  االجتماعية  الشؤون  وزارة  إن   •
مبختلف  األهلي  القطاع  منظمات  عن  املسؤولة 
وزارتكم  استطاعت  مدى  أي  إىل  أنواعها، 
االستفادة من هذه املنظمات األهلية يف حتقيق 

أهداف الوزارة؟  
نعتمد يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على 
هنج الشراكة احلقيقية مع الشركاء يف املنظمات 
لدينا  جداً  وكثرية  كثرية  واألمثلة  احلكومية  غري 
على سبيل املثال ال احلصر شركاء من املنظمات 
الرعاية  مراكز  من  عدد  ضمن  احلكومية  غري 
مصلى  باب  معاهد  جتمع  منها  االجتماعية 
املهين  التأهيل  ومعهد  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
مبساكن برزة وضمن معهد هنانو مبحافظة حلب 
وبعدد كبري من وحدات الصناعات الريفية ومراكز 
على  الشراكة  هذه  تقوم  حيث  الريفية  التنمية 
حتقيق أهداف الوزارة بتفعيل البنى االجتماعية 
خال  من  عرها  اخلدمات  وتوفري  وتشغيلها 
وهذا  الشريكة ضمنها  احلكومية  املنظمات غري 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  فكر  يعكس 
احلكومية  غري  املنظمات  مع  والتكامل  بالشراكة 

يف القطاع األهلي باملمارسة العملية.
يف  املوقرة  وزارتكم  استطاعت  مدى  أي  إىل   •
وسوق  عمل  عن  الباحثني  بني  التشبيك  حتقيق 

العمل يف القطاع اخلاص واألهلي؟ 
كما اشرت سابقاً نعمل على إجناز نظام معلومات 
سوق العمل خال العام اجلاري وكأحد خمرجات 
الكرونية  واجهة  هناك  سيكون  النظام  هذا 
خمتلف  ضمن  العمل  فرص  بعرض  خاصة 
القطاعات وحتقيق التشبيك الفعال بني الباحث 
عن فرصة العمل وصاحب العمل من خال توفري 
املتاحة  العمل  بفرص  ذات صلة  معلومات  مجلة 

ضمن السوق.
ومتكني  دعم  املوقرة  وزارتكم  تستطيع  كيف   •
بالشكل  بدورها  لتقوم  األهلي  منظمات اجملتمع 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  له  ختطط  الذي 

والعمل؟
الدعم بشكل رئيسي يكون بتسهيل وتيسري نشاط 
الشراكات  بناء  وتعزيز  احلكومية  غري  املنظمات 
غري  املنظمات  بني  أو  املنظمات  هذه  بني  سواء 
لتيسري  باإلضافة  احلكومية واجلهات احلكومية 
التمويل  ملصادر  احلكومية  غري  املنظمات  نفاذ 
املتاحة وبأشكاهلا املتعددة، ونعمل خال املرحلة 
هبذه  خاصة  الكرونية  منصة  توفري  على  املقبلة 

املنظمات كأحد أدوات تعزيز نشاطها. 

• ما النصيحة اليت توجهوهنا للباحثني عن عمل 
والداخلني اجلدد إىل سوق العمل؟

وبناء  فالتدريب  التدريب،  التدريب  التدريب 
القدرات هو السبيل للحصول على فرص العمل 
النوافذ  من  العديد  وهناك  العمل  سوق  ضمن 
مراكز متكني  من خال  سواء  املتاحة  التدريبية 
وبناء  التدريب  منافذ  خال  من  أو  الشباب 
احلكومية  غري  املنظمات  تتيحها  اليت  القدرات 
بشكل جماني ومن ضمنها مؤسسة إدارة املوارد 

البشرية. 
• جتد الكثري من املنظمات األهلية املرخصة أو 
اليت تسعى إىل الرخيص مشكلة كبرية يف تأمني 
مقر هلا، هل هناك خطة لدى الوزارة يف مساعدة 
أو  هلا؟  مقر  تأمني  يف  األهلية  املنظمات  هذه 
التعاون يف شرط إجياد مكان ممتلك أو مستأجر 
للجمعية كعنوان هلا من أجل احلصول على قرار 

الرخيص واإلشهار؟
عندما يكون هناك عدد من األفراد اجتمعوا على 
احلكومية  غري  منظمتهم  لتأسيس  معينة  فكرة 
أن يكون موضوع  املبدأ  املفرض من حيث  فمن 
لديهم،  وختطيط  حبث  موضع  املنظمة  مقر 
حيث أن من املتطلبات القانونية إلشهار املنظمة 
من  صيغة  أي  ضمن  مقر  توفر  احلكومية  غري 
 – آجار   – )ملك  املقر  هلذا  القانونية  الصيغ 
إعارة – استضافة..( وهو امر هام جداً ملمارسة 
ونشاطها،  لدورها  احلكومية  غري  املنظمات 
الصعوبة  حال  يف  الوزارة  يف  ننصح  أن  وميكن 
التوجه  املؤسسني  السادة  من  مقر  بتأمني 
للشراكة اجملتمعية مع منظمات ذات حجم أكر 
االستضافة ضمنها  ليتم  النشاط  وبذات جمال 
أو الشراكة مع اجلهات اليت ميكن ان يكون لديها 
غري  املنظمات  استضافة  على  وقادرة  مقرات 
احلكومية ضمنها حبسب طبيعة نشاط املنظمة 

غري احلكومية.
وزارتكم  بني  التعاون  ملستقبل  مارؤيتكم   •

ومؤسسة إدارة املوارد البشرية؟
نرى ضرورة تأطري وتنظيم هذا التعاون مبجاالت 
ختصصية لبناء قدرات العاملني مبحاور تدريب 
وبناء قدرات مت تصميمها وفق حتليل احتياجات 
بتنظيم  الوزارة  دعم  وكذلك  دقيق  تدريبية 
متكني  مراكز  نشاط  وتعزيز  التوظيف  ملتقيات 
الشباب مبا ينعكس إجياباً سواء على قوى العمل 
يف الوزارة أو قوة العمل الوطنية بالعموم، وميكن 
لتنظيم  تعاون  اتفاقية  او  تفاهم  مذكرة  تنظيم 

هذه املواضيع.
• ماالنصيحة اليت توجهوهنا ملؤسسة إدارة املوارد 

البشرية؟
التوسع بنشاطكم ليشمل أكثر من حمافظة سيما 
والتأهيل  والتدريب  التوظيف  ملتقيات  مبجال 
للقطاع  اجملتمعية  املسؤولية  حتفيز  خال  من 

اخلاص يف خمتلف احملافظات السورية.

حاوره د. منير عباس
Think HR رئيس تحرير
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االجتماع السنوي لمتطوعي وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة 
إدارة الموارد البشرية 25 كانون األول 2022

محاضرات عملية في “تخطيط الموارد البشرية” – تعاون بين مؤسسة إدارة الموارد 
البشرية والجامعة السورية الخاصة وشركة سيريتل بتاريخ 20 كانون األول 2022

امل�ؤ�س�سة،  ملتط�عي  ال�سن�ي  االج��ت��م��اع  عقد  مّت 
والذي بداأ بن�ساط ترفيهي ت�سّمن م�سابقات ثقافية 

وريا�سية وحتديات ودّية بني املتط�عني.
الدكت�ر  امل�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وبح�س�ر 

منري عبا�س، ونائب رئي�س جمل�س االأمناء االأ�ستاذ 
اأ�سامة الزيني، مّتت مناق�سة و�سائل تط�ير م�ساريع 
امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع املتط�عني، ومّت طرح م�ساريع 
العمل  طبيعة  مع  ومتنا�سبة  طم�حة  رقمية  ريادية 

االفرتا�سي، باالإ�سافة ملناق�سة امل�ساريع واالأن�سطة 
نتائجها  واأب����رز  ال��ع��ام  خ��ال  تنفيذها  مّت  ال��ت��ي 
التنفيذ،  اأثناء  امل�ؤ�س�سة  واجهتها  التي  والتحديات 

واإمكانية اإعادة تنفيذها يف العام القادم. 

وم�ؤ�س�سة  اخلا�سة  ال�س�رية  اجلامعة  بني  بالتعاون 
ال�سريك  �سرييتل  و�سركة  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة 
عبا�س  منري  الدكت�ر  ق��دم  للم�ؤ�س�سة  اال�سرتاتيجي 
اإدارة  اأمناء امل�ؤ�س�سة واملدر�س يف كلية  رئي�س جمل�س 
االأعمال يف اجلامعة مع ال�سيدة رهام مرحبا مديرة 
�سركة  يف  الب�سري  امل��ال  راأ���س  اإدارة  يف  التخطيط 
»تخطيط  بعن�ان  عملية  حما�سرات  ثاث  �سرييتل 
اإدارة  كلية  لطاب  ال�سركات«  يف  الب�سرية  امل���ارد 
جمعت   2022 دي�سمرب   20 ال��ث��اث��اء  ي���م  االأع��م��ال 
تخطيط  اآل��ي��ات  يف  ال��ن��ظ��ري  الق�سم  امل��ح��ا���س��رات 
الق�ى العاملة يف ال�سركات وو�سحت خالها ال�سيدة 
رهام مرحبا التطبيق العملي لهذه االآليات يف �سركة 

وتخطيط  االت�����س��االت  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  �سرييتل 
الب�سرية و�سرحت خالها كيف تق�م �سرييتل  امل�ارد 
الت�ظيف  مرحلة  من  الب�سري  بالعن�سر  باالهتمام 
املهني  م�سارهم  تخطيط  اإىل  العاملني  ت�جيه  اإىل 
بذلك  متبعة  مهاراتهم  وتط�ير  وتدريبهم  وت�جيههم 
وكانت  الب�سرية.  امل���ارد  اإدارة  يف  املمار�سات  اأف�سل 
مت  واملحا�سرين  الطاب  بني  تفاعليه  املحا�سرات 
االإجابة على اأ�سئلتهم ب�سكل كامل وت��سيح كيف ميكن 
تطبيق وظائف اإدارة امل�ارد الب�سرية ب�سكل عملي يف 
ال�سركات. كما قام فريق الت�ظيف يف �سركة �سرييتل 
بت��سيح اآلية التقدم لطاب الكلية على فر�س العمل 
ب��ال��رواب��ط  وزوده����م  �سرييتل  �سركة  يف  وال��ت��دري��ب 

املحا�سرات  نهاية  ويف  عليها.  للتقدم  االلكرتونية 
باإ�سم  عبا�س  منري  الدكت�ر  �سكر  الثاث  التفاعلية 
اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة املحا�سرة ال�سيف ال�سيدة 
رهام مرحبا وهي خريجة من كلية اإدارة االأعمال يف 
اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة لعام 2015 وت�جه بال�سكر 
الكبري ل�سركة �سرييتل وفريقها املتميز ومل�ؤ�س�سة اإدارة 
امل�ارد الب�سرية التي قدمت الإثنا ع�سر عاما ور�سات 
ال�س�رية  عمل وحما�سرات تط�عية لطاب اجلامعة 
اجلامعة  لرئا�سة  ال�سكر  ت�جيه  مت  كما  اخلا�سة. 
ال�س�رية اخلا�سة ملا تبذله من جه�د يف ردم الفج�ة 
بني الدرا�سة االأكادميية للطاب والتطبيق العملي يف 

ال�سركات.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022



ورشة تدريبية في اإلسعافات األولية امتدت
خالل يومي 24-17 كانون األول 2022

ورشة عمل توعوية بعنوان المسؤولية المجتمعية
في 1 كانون األول 2022

يف كل ي�م من املمكن اأن يتعر�س االأ�سخا�س مل�اقف قد 
يحتاج�ن فيها مهارات االإ�سعاف االأويل الإنقاذ روٍح اأو 
تخفيف �سرر حمتمل. و�سعيًا لتمكني متط�عي م�ؤ�س�سة 

يف  يحتاج�نها  التي  باملهارات  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة 
بيئة العمل وامل�اقف احلياتية الي�مية، مّت تقدمي ور�سة 
تدريبية بعن�ان »االإ�سعافات االأولية« وذلك بالتعاون 

مع فريق حياة الطبي، و�سركة منارات. والتي امتدت 
خال ي�مي 17-24 كان�ن االأول 2022 وتخللها اإجراء 

تطبيقات عملية جلميع املتط�عني خال التدريب. 

الب�سرية  امل������ارد  اإدارة  م���ؤ���س�����س��ة  اأق���ام���ت 
امل�س�ؤولية  ب��ع��ن���ان  عمل  ور���س��ة  ملتط�عيها؛ 
االأول 2022، حيث  بتاريخ 1 كان�ن  املجتمعية 
من  املفه�م  ه��ذا  اأهمية  على  االإ���س��اءة  مّت��ت 
اأثر كبري  قبل الدكت�ر منري عبا�س، ملا له من 
والنظم  االقت�ساد  بني  ما  الت�ازن  حتقيق  يف 
امل�س�ؤولية  على  ال�س�ء  ت�سليط  ومت  البيئية، 
واأن���اع��ه��ا  بال�سركات،  اخل��ا���س��ة  املجتمعية 

اأ�سا�سية وهي: 1(  تندرج حتتها 4 فروع  التي 
املمار�سات   )2 البيئية،  اال�ستدامة  مبادرات 
التجارية االأخاقية، 3( الرتكيز على امل�س�ؤولية 
املبا�سر. اخل��ريي  العطاء  و4(  االقت�سادية، 

امل�ستدامة  التنمية  مفه�م  ت��سيح  مت  كما 
ن�عية  م�ساريع  ملناق�سة  باالإ�سافة  واأهدافها 
لتعزيز  كمقرتحات  امل�ؤ�س�سة  متط�عي  قدمها 

امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�س�سة.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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ندوة المسؤولية المجتمعية التي نظمتها مؤسسة إدارة 
البشرية برعاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبالشراكة 

االستراتيجية مع سيريتل بتاريخ 7 كانون األول 2022

اأطلقت  والعمل،  االجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  برعاية 
م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية وب�سراكة ا�سرتاتيجية 
مع �سركة �سرييتل ندوة بعن�ان »امل�س�ؤولية املجتمعية« 
 – امل�ؤ�س�سة  مقر  يف   2022 االأول  كان�ن   7 بتاريخ 
الذي  للتط�ع  العاملي  بالي�م  لاحتفال  دم�سق  يف 
لاأ�سخا�س  العاملي  والي�م  االأول  كان�ن   5 ي�سادف 
كل  من  االول  كان�ن   3 ي�سادف  الذي  االإعاقة  ذوي 
وامل��دراء  ال���زراء  وبح�س�ر كرمي من معاوين  ع��ام، 
اخلا�س  القطاع  �سركات  وممثلي  وم��دراء  العامني 
املجتمعية  امل�س�ؤولية  يف  متميزة  جتارب  لديها  التي 
وجمال�س  نقابات  وروؤ���س��اء  القطاعات  خمتلف  من 
املنظمات  ع��ن  وممثلني  اأه��ل��ي��ة  جمعيات  اإدارات 
الدولية واأ�ساتذة جامعيني واأ�سحاب الهمم من ذوي 
واأع�ساء  املجاالت  خمتلف  يف  املتميزة  االإجن��ازات 
فئات  الب�سرية وخمتلف  امل�ارد  امل�ؤ�س�سة من مدراء 
الع�س�يات ومتط�عيها املتميزين وبتغطية كبرية من 

االإعام املرئي وامل�سم�ع واملقروء. 
امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ب��دوره 
بكلمته  و���س��ح  ع��ب��ا���س  م��ن��ري  ال��دك��ت���ر  ال��ب�����س��ري��ة 
ه�  الندوة  هدف  اأن  امل�ساركني  لل�سادة  االفتتاحية 
واأثرها  املجتمعية  امل�س�ؤولية  مفه�م  ح���ل  الت�عية 
وا�ستدامة  وتنمية  اخلا�س  القطاع  على  االإيجابي 
بعن�ان  قدمه  تقدميي  عر�س  خ��ال  م��ن  املجتمع 
»التط�ع وامل�س�ؤولية املجتمعية كاأ�سل�ب حياة« ليتم 
اأهم ن�ساطات امل�ؤ�س�سة  بعدها عر�س فيدي� يلخ�س 
العمل  ت��روي��ج  يف  ودوره���ا  املجتمعية  امل�س�ؤولية  يف 

التط�عي كاأ�سل�ب حياة. 
بعناوين  تقدميية  ع��رو���س  ال��ن��دوة  ت�سمنت  كما 
املخت�سني  املتحدثني  من  جمم�عة  قّدمها  متميزة 
و�سركة  وال��ع��م��ل  االجتماعية  ال�����س���ؤون  وزارة  م��ن 
�سرييتل واالأمانة ال�س�رية للتنمية واملنظمة ال�س�رية 
والتمكني  االإع��اق��ة  يف  اآم���ال-وخ���رباء   – للمع�قني 

االإع��اق��ة  وم���ب���ادرة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  م��ن 
متكني  يف  اخلا�س  القطاع  دور  ت�سّمنت:  انطاقة 
وواقع  العمل،  �س�ق  يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
االأهلية،  املنظمات  يف  والتط�ع  �س�رية،  يف  التط�ع 
ذوي  دع��م  يف  االأهلية  وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  ودور 
االإعاقة،  االحتياجات اخلا�سة، ومفاهيم حديثة يف 

ومتطلبات ذوي الهمم للدخ�ل اإىل �س�ق العمل.
املتحدثني  مع  مفت�ح  ح���ار  جرى  الندوة  نهاية  ويف 
من  لهم  االأ�سئلة  وت�جيه  امللهمة  التجارب  مل�ساركة 
قبل ال�سادة احل�س�ر ليتم االإجابة عليها من قبلهم، 
�سكر  �سهادات  بت�زيع  عبا�س  الدكت�ر  بعدها  وق��ام 
املتميزين  للمتحدثني  واأع�سائها  امل�ؤ�س�سة  با�سم 
ولل�سركات الداعمة لل�سيافة �سركة ل�ماري� و�سركة 
�ساهم يف  لكل من  واالمتنان  بال�سكر  وت�ّجه  كامب�، 
اإجناح هذه الندوة وب�سكل خا�س اإىل فريق متط�عي 

امل�ؤ�س�سة جله�دهم املتميزة. 

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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الف مبروك قرار إشهار مؤسسة إدارة الموارد البشرية
هتنئكم مؤسسة إدارة املوارد البشرية بإشهارها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل برقم 2887 بتاريخ 7 
كانون األول 2022 لتحل حمل مجعية مؤسسة إدارة املوارد البشرية اليت مت تأسيسها عام 2007 ويتناول نشاط 

املؤسسة كافة أراضي اجلمهورية العربية السورية وهتدف إىل: 

1. املسامهة يف نشر استخدام األساليب السليمة يف إدارة املوارد البشرية وتعزيز ثقافتها يف سورية، وتطوير 
وحتديث معايريها لتواكب املستويات اإلقليمية والعاملية، وتقديم النصح واملشورة والتدريب لكافة اجلهات، ممّا 

يساهم يف عملية بناء املؤسسات على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.

2. املسامهة يف ترميم اهلوة بني متطلبات سوق العمل وكفاءات الباحثني عن عمل يف سورية، من خال تأهيل 
ومتكني الباحثني عن عمل باملهارات الازمة لدخوهلم لسوق العمل، وإرشادهم وتوجيههم وتشبيكهم مع اجلهات 
املناسبة، وفتح قنوات االتصال واحلوار بني املختصني يف جمال إدارة املوارد البشرية، وتبادل اخلرات، والتعاون 

مع اجلهات املماثلة واملعنية، وبناء الروابط وتعزيز العاقات مع خريّجي وطاب اجلامعات واملعاهد السورية. 

3. التشجيع على ريادة األعمال وتعزيز مفهوم التوظيف الذاتي عن طريق التدريب على تأسيس مشاريع ريادية 
والتشبيك مع اجلهات املعنية، وتأسيس حاضنات أعمال للرياديني، والقيام بفعاليات ومبادرات جمتمعية وشبابية 

خمتلقة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.

4. نشر الوعي والتشجيع على العمل التطوعي من خال تدريب وتأهيل املتطوعني على العمل التطوعي واملسؤولة 
اجملتمعية، واملسامهة والتعاون مع اجلهات املعنية يف تنظيم العمل التطوعي وتوظيف طاقات املتطوعني خبدمة 

اجملتمع يف سورية.  
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شهر الموارد البشرية "HR Month " للعام الخامس عشر 
على التوالي بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية
من 16 تشرين الثاني وحتى 22 كانون األول 2022

امل�ارد  �سهر  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  قّدمت 
الب�سرية للعام اخلام�س ع�سر على الت�ايل بالتعاون 
دم�سق  �سباب  مركز   - للتنمية  ال�س�رية  االأمانة  مع 
الثاين وحتى 22  ت�سرين  تاريخ 16  امتد من  والذي 
ور�سة  ع�سرة  خم�س  وت�سّمن   2022 االأول  ك��ان���ن 
عمل مع نخبة من املدربني املتميزين الذين اأ�ساف�ا 
العناوين  العمل  ور�سات  وحملت  العملية  خربتهم 

التالية:
اأ.  املدربة  قدمتها  التجارية«  »املرا�سات   -1-6

�س�زان قزاز بتاريخ 16 ت�سرين الثاين 2022.
للمدرب  العمل«  ق��ان���ن  يف  »اأ�سا�سيات   -2-6
املحامي ملهم اأ�سعد بتاريخ 16 ت�سرين الثاين 2022.

�سنجار  ماهر  اأ.  للمدرب  املخاطر«  »اإدارة   -3-6
بتاريخ 17 ت�سرين الثاين 2022.

امل����ارد  اإدارة  يف  اال�ستبيانات  »ت�سميم   -4-6
بتاريخ  امل�سري  الدين  عماد  اأ.  للمدرب  الب�سرية« 

20 ت�سرين الثاين 2022.
6-5- »مدخل اإىل اإدارة امل�ارد الب�سرية« للمدرب 

د. منري عبا�س بتاريخ 20 ت�سرين الثاين 2022.
6-6- »اإدارة اجل�دة يف امل�ارد الب�سرية« للمدربة 

اأ. فاطمة دعا�س بتاريخ 22 ت�سرين الثاين 2022.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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اهلل  عبد  اأ.  للمدرب  االإدارية«  »القيادة   -7-6
قا�سم اآغا بتاريخ 23 ت�سرين الثاين 2022. 

6-8- »اإدارة امل�سار املهني« للمدربة اأ. �سماح �س�را 
بتاريخ 24 ت�سرين الثاين 2022.

 ISO معيار  وف��ق  املجتمعية  »امل�س�ؤولية   -9-6
 29 بتاريخ  ح��م��دان  اإ���س��راء  م.  للمدربة   »26000

ت�سرين الثاين 2022.

منري  د.  للمدرب  الذاتية«  ال�سرية  »كتابة   -10-6
عبا�س بتاريخ 30 ت�سرين الثاين 2022.

6-11- »اختيار امل�ظفني« تقييم االأداء - للمدرب 
االأول  ك��ان���ن   1 بتاريخ  الذهبي  ر���س���ان  حممد  اأ. 

.2022
اأ.  للمدرب  العمل«  مقابات  »تقنيات   -12-6

حممد اأ�سامة الزيني بتاريخ 19 كان�ن االأول 2022.

6-13- »كيفية التعامل مع اأ�سحاب الهمم يف �س�ق 
كان�ن   20 بتاريخ  عمقي  منى  اأ.  للمدربة  العمل« 

االأول 2022.
للمدرب  ال�سخ�سي«  والت�س�يق  »الت�س�يق   -14-6

د. جهاد يعق�ب بتاريخ 21 كان�ن االأول 2022.
6-15- »التحليل والت��سيف ال�ظيفي« للمدرب د. 

منري عبا�س بتاريخ 22 كان�ن االأول 2022.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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اتفاقية تعاون بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية وجمعية 
الكسوة للثقافة والتنمية الخيرية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2022 

IHRM في مقر مؤسسة

إقامة حفل تكريم خاص بملتقى فرص العمل" Job Gate" بتاريخ 
20 تشرين الثاني 2022 في مقر مؤسسة إدارة الموارد البشرية

وّقعت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية اتفاقية تعاون 
مع جمعية الك�س�ة للثقافة والتنمية اخلريية بتاريخ 
حيث  امل�ؤ�س�سة،  مقر  يف   2022 الثاين  ت�سرين   26
رئي�س جمل�س  الب�سرية  امل�ارد  ادارة  م�ؤ�س�سة  مّثل 
جمعية  مّثل  وكما  عبا�س،  منري  الدكت�ر  االإدارة 
ب�سار  االأ�ستاذ  اخلريية  والتنمية  للثقافة  الك�س�ة 
ال���زان  ا�سماء  واالآن�سة  اجلمعية،  رئي�س  ال�سيخ 
احلطاب  م��روان  واالأ�ستاذ  اجلمعية  رئي�س  نائب 

اأمني �سر اجلمعية.

اإدارة  م�ؤ�س�سة  قيام  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت   
تدريبية  دورات  وتنفيذ  بتقدمي  الب�سرية  امل���ارد 
للثقافة  الك�س�ة  جمعية  يف  واملتط�عني  لاأع�ساء 
والتنمية اخلريية؛ تهدف اإىل تنمية مهارات ك�ادر 
كجهة  الب�سرية  امل�ارد  م�ؤ�س�سة  واعتماد  اجلمعية 
ا�ست�سارية وتدريبية لربامج جمعية الك�س�ة للثقافة 
وم�ساركة  والتنم�ية  التدريبية  اخلريية  والتنمية 
 ،IHRM م�ؤ�س�سة  وفعاليات  بن�ساطات  متط�عيها 
املتاحة  العمل  فر�س  ا�ستك�ساف  اإىل  باالإ�سافة 

وتاأمني فر�س عمل وتدريب للمتط�عني يف كليهما. 
تنفيذية  خطة  و���س��ع  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  كما 
يق�م  برامج؛  �سكل  على  التفاهم  مذكرة  مل�سم�ن 
وقد  تنفيذها  على  والتعاون  بالتن�سيق  الطرفان 
حتّدث كل من ممثلي امل�ؤ�س�سة واجلمعية عن اأفق 
اجلهتني  ن�ساطات  يخ�س  مبا  املتعددة  التعاون 
وم�ستفيدي  الأع�ساء  فائدة  فيها  والتي  املتكاملة 
وامل�ستفيدين  االأع�ساء  لكل  متمنني  الطرفني  كا 

واملتط�عني يف كلتا املنظمتني الت�فيق.

الب�سرية حفل تكرمي  امل�ارد  اإدارة  اأقامت م�ؤ�س�سة 
 »2022  Job Gate« العمل  ب�ابة  مبلتقى  خا�س 
حيث   ،2022 ال��ث��اين  ت�سرين   20 ب��ت��اري��خ  وذل���ك 
عبا�س  منري  ال��دك��ت���ر  األ��ق��اه��ا  بكلمة  احلفل  ب��داأ 
خالها  من  �سكر  امل�ؤ�س�سة؛  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
جه�دهم  على  امللتقى  جناح  يف  امل�ساهمني  جميع 
التي  النتائج  على  اإيجابًا  انعك�ست  التي  العظيمة 
مّت حتقيقها، ليتم بعدها تكرمي �سركاء النجاح من 

مدربني قدم�ا خرباتهم لتزويد الباحثني عن عمل 
باملفاتيح االأ�سا�سية للتميز يف �س�ق العمل من خال 
ور�سات العمل التي مّت تقدميها خال اأيام امللتقى، 
واملتط�عني املنظمني للملتقى والذين بذل�ا ال�قت 
اإجناحه، وحتقيق  �سبيل  الكبري يف  الكثري واجلهد 
عن  الباحثني  ح�س�ل  وهي  منه  املرج�ة  الفائدة 
ال�سركات  ورف���د  الئ��ق��ة،  عمل  ف��ر���س  على  عمل 

بالك�ادر املنا�سبة.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية ومؤسسة إدارة الموارد 
البشرية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2022

توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية وشركة 
Reality Virtual FairEx  وذلك بتاريخ 26 تشرين األول 2022

مبدير  ممثلًة  الرتبية  وزارة  وّق��ع��ت 
االأ�ستاذ  ال��دويل  والتعاون  التخطيط 
غ�����س��ان ���س��غ��ري م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
اإدارة امل�ارد الب�سرية ممثلة  م�ؤ�س�سة 
منري  الدكت�ر  االأمناء  جمل�س  برئي�س 
ال��ث��اين  ت�سرين   12 ب��ت��اري��خ  ع��ب��ا���س 
امل�ؤ�س�سة  خالها  م��ن  تقدم    2022
ور�سات عمل ودورات تدريبية لتمكني 
متكنهم  مبهارات  عمل  عن  الباحثني 
م���ن دخ�����ل ���س���ق ال��ع��م��ل يف م��رك��ز 
يف  ال��ك��ائ��ن  للم�ؤ�س�سة  اال�ست�سافة 
معهد الرتبية الفنية والت�سكيلية التابع 
ل�زراة الرتبية وت�سمل هذه التدريبات 
وزارة  وك���ادر  وك���ادره  املعهد  طاب 
لدخ�ل  بال�تاأهل  رغبت  اإن  الرتبية 
متعددة  مقاعد  وتقدم  العمل  �س�ق 
ب�سكل جماين لطاب املعهد وك�ادره 
ح�سب الرغبة وت�فر االإمكانات لذلك. 

اإدارة  م�ؤ�س�سة  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  ت�قيع  مت 
االأمناء  جمل�س  برئي�س  ممثلة  الب�سرية  امل���ارد 
لل�اقع   FairEX و�سركة  عبا�س  منري  الدكت�ر 
املهند�س  ال��ع��ام  مبديرها  ممثلة  االف��رتا���س��ي 
 2022 االأول  ت�سرين   26 بتاريخ  ع��دره  ح�سام 
ال�اقع  مع  املتزامن  االفرتا�سي  ال�اقع  مل�اكبة 

املادي. 
م�����س��اري��ع يف  ع���ّدة  االت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنت  ح��ي��ث 

وبا�ستخدام  الرقمية  االأع��م��ال  ري���ادة  جم��ال 
امل�ؤ�س�سات  اأوىل  من  لتك�ن  االفرتا�سي  ال�اقع 
الرقمي  التط�ر  ت�اكب  التي  �س�رية  يف  االأهلية 
االأعمال  وال�اقع االفرتا�سي متزامنًا مع ريادة 

مبفه�مها املعتاد. 
بدوره اأكد د. عبا�س اأن تطبيقات هذه االتفاقية 
عن  والباحثني  ال�س�ري  �سبابنا  على  �ستنعك�س 
اإيجابي  وب�سكل  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  خ��ال  عمل 

و�ست��سع جمال اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة 
النظر  بغ�س  ال�س�رية  املحافظات  كافة  لت�سمل 
امل�ؤ�س�سة  البعد اجلغرايف واملادي.  وت�سعى  عن 
يك�ن�ا  الأن  ال�سباب  متكني  يف  امل�ساهمة  اإىل 
اأو حتى  اأعمال مب�ساريعهم اخلا�سة بهم،  رواد 
اأفكار  تقدمي  خال  من  ال�ظيفّية  م�اقعهم  يف 
ريادّية ت�ساهم يف تط�ير اأماكن عملهم لت�سبح 

م�اكبة للم�ؤ�س�سات املتط�رة عامليًا. 

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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والعمل،  االجتماعية  ال�����س���ؤون  وزارة  ب��رع��اي��ة 
�سرييتل،  ���س��رك��ة  م��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وب�����س��راك��ة 
 Job« العمل  ب���اب��ة  ملتقى  فعاليات  انطلقت 
االأرب��ع��اء  لي�مي  ام��ت��ّد  وال���ذي   »2022  Gate
واخلمي�س 9 - 10 ت�سرين الثاين 2022 يف فندق 
�سريات�ن - دم�سق، وبدعم من ال�سريك التنم�ي 
االأمانة ال�س�رية للتنمية، وعدد متميز من الرعاة 
»بنك �س�رية واخلليج والبنك العربي  الذهبيني 
و�سركة زينة لل�سناعات الغذائية و�سركة ال�سيف 
وراع��ي  ف���دك���  �سركة  الف�سي  وال��راع��ي  ن��دمي 

ال�سيافة �سركة ل�ماري�«.
و�سّرح رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد 

الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س اأن امللتقى ه� االأول 
من ن�عه من حيث اأنه واقع حقيقي وافرتا�سي يف 
واقعي وملدة  لي�مني كملتقى  وامتد  ال�قت،  نف�س 
�سهر كملتقى افرتا�سي و�سارك فيه اأكرث من 50 
�سركة وم�ؤ�س�سة ومنظمة من خمتلف القطاعات 
هذا  من  واأك��رث  امل��ادي،  ال�اقع  يف  وال�سناعات 

العدد يف ال�اقع االفرتا�سي.
متنّ�عة  عمل  فر�سة   1000 عن  مايزيد  وُعر�س 
�سمن �سركات االت�ساالت، وال�سناعات الغذائية 
وال���دوائ���ي���ة، وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، وال��ب��ن���ك، 

وال�سركات الهند�سية وغريها من ال�سركات.
اجلهات  من  عدد  هناك  اأن  عبا�س  د.  واأ�ساف 

ف����روع يف  ل��دي��ه��ا  اف��رتا���س��ي  ب�سكل  امل�����س��ارك��ة 
التقّدم  يتّم  ال�س�رّية،  املحافظات  وباقي  دم�سق 
هذا  يك�ن  ال  بحيث  االنرتنت،  طريق  عن  اإليها 
واح��د،  مكان  و�سمن  جغرافيًا  حم��دود  امللتقى 
الأكرب  ال��س�ل  اإىل  وبهدف  معينة،  ول�سركات 
بني  والت�سبيك  ع��م��ل،  ع��ن  الباحثني  م��ن  ع��دد 
اخلريجني اجلدد، وبني اأ�سحاب العمل الراغبني 
لتلبية  وذلك  للعمل،  وم�ؤهلة  كف�ؤة  ك�ادر  بتاأمني 
منا�سبة  فر�س  وتاأمني  العمل  �س�ق  احتياجات 

جليل ال�سباب املتمّكن يف جماالت عّدة.
تقدمي  اإىل  �سعى  امللتقى  اأن  عبا�س  د.  واأ�ساف 
لت�سبح  العمل  ف��ر���س  مل��ع��ار���س  ج��دي��د  مفه�م 

إقامة ملتقى فرص العمل "Job Gate 2022" في فندق الشيراتون 
بدمشق تحت رعاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبشراكة 
استراتيجية مع سيريتل خالل يومي 9 – 10 من تشرين الثاني 2022

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022



17

»اأ�سل�ب حياة« اأكرث من انها ملتقيات ومعار�س 
اأن فريق متط�عي امل�ؤ�س�سة هم  جتارية وال�سيما 
الذين قام�ا باإدارة وت�سميم وتنظيم واإجناز كل 
امل�ؤ�س�سة  ملتط�عي  اإجن��از  فه�  امللتقى  متطلبات 
بطابع  ولي�س  املجتمعية  للم�س�ؤولية  كبري  وب�سع�ر 

جتاري اأو ربحي.
ّتدريبية  ور���س��ات  ب��ت��ق��دمي  امللتقى  مت��ي��ز  ك��م��ا   
ب��ع��ن��اوي��ن م��ت��م��ّي��زة، ي��دي��ره��ا م��درب���ن وم���دراء 
عمل  عن  الباحثني  لت�جيه  متميزون،  �سركات 
يحتاج�نها  الّتي  االأ�سا�سية  باملهارات  وتزويدهم 

من اأجل الدخ�ل اإىل �س�ق العمل. 
املتط�عني  م��ن  ع��دد  ب���ج���د  امللتقى  متّيز  كما 

الذين �ساعدوا الباحثني عن عمل يف بناء �سريهم 
ال�سركات  اإىل  للت�جه  مهنيًا  واإر�سادهم  الذاتية 

التي لها �سلة باخت�سا�سهم ورغباتهم.
خدماتها  متخ�س�سة  اإح�سائية  �سركة  وقدّمت 
بلغ  ال��ذي��ن  امللتقى  ل���زوار  اإح�����س��اء  اإج����راء  يف 
عددهم 2500 زائر تقريبًا، ولل�سركات، وت�جيه 
متابعة  بعد  فيما  ليتم  لهم،  تقييمي  ا�ستبيان 
عدد امل�ستفيدين من امللتقى الذين مّت ت�ظيفهم 
امللتقى  ال����ذي ح��ق��ق��ه  االأث����ر  ق��ي��ا���س  وب��ال��ت��ايل 
واحل�س�ل على درو�س م�ستفادة لتط�يره �سن�يًا. 
املنح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  ع��ب��ا���س  د.  واأك����د 
امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  م��ن  ُق��ّدم��ت  التدريبية 

التدريب  م�ؤ�س�سات  كربى  من  والعديد  الب�سرية 
للباحثني عن عمل الذين زاروا امللتقى من خال 
م�سابقات اأ�سافت للملتقى ج� من املتعة والفائدة 

بنف�س ال�قت.
واالم��ت��ن��ان  بال�سكر  عبا�س  د.  ت���ج��ه  بالنهاية 
لرعايتها  �سرييتل  �سركة  اال�سرتاتيجي  لل�سريك 
كامل  ب�سكل  وللم�ؤ�س�سة  الناجح  امللتقى  لهذا 
خال عامي 2021 و2022 وت�جه بال�سكر اإىل كل 
�ساهم�ا  الذين  الدعم  اأن�اع  مبختلف  الداعمني 
متط�عي  بال�سكر  وخ�س  امللتقى  هذا  اإجناح  يف 
امل�ؤ�س�سة الذين بذل�ا جه�د متميزة الإجناز هذا 

امللتقى. 

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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جلسة تعريفية لمتطوعي المؤسسة بمشاريع المؤسسة 
وبمنصة التوظيف Job Gate وبتفاصيل تنظيم ملتقى بوابة 

العمل بتاريخ 21 تشرين األول 2022

مشاركة مؤسسة إدارة الموارد البشرية في حفل افتتاح 
أولمبياد جريح وطن بتاريخ 10 تشرين األول 2022

مللتقى  ال��ت��ح�����س��ري  م���ع  ت��زام��ن��ًا 
 Job Gate( فر�س العمل االأول
2022(، مّت تنظيم جل�سة تعريفية 
اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  بح�س�ر 
امل�ؤ�س�سة د. منري عبا�س ملجم�عة 
اجل��دد،  امل�ؤ�س�سة  متط�عي  من 
مب�ساريعها  لتعريفهم  وذل����ك 
 Job Gate الت�ظيف  ومبن�سة 

التي يحمل امللتقى ا�سمها.
تقدمي  اجل��ل�����س��ة  خ���ال  مّت  ك��م��ا 
ب��اإدارة  تتعلق  تنظيمية  تفا�سيل 
امللتقى واأن�اع الرعاية وامل�ساركة 
وم���زاي���ا ك���ل م��ن��ه��ا، ب��االإ���س��اف��ة 
املهام  على  املتط�عني  لتدريب 
تنفيذ  اأث���ن���اء  م��ن��ه��م  امل��ط��ل���ب��ة 
اأول ملتقى فر�س  ليك�ن  امللتقى، 

عمل باأيدي املتط�عني.

م�ؤ�س�سة  ���س��ارك��ت 
امل���������ارد  اإدارة 
ممثلة  ال��ب�����س��ري��ة 
ب���رئ���ي�������س جم��ل�����س 
االأم����ن����اء د.م��ن��ري 
ع��ب��ا���س م���ع ك���ادر 
افتتاح  يف  امل�ؤ�س�سة 
اأوملبياد جريح وطن 
ي�م  يف  اأُقيم  ال��ذي 
ت�سرين   10 االإثنني 
يف   2022 االأول 
م���دي���ن���ة اجل�����اء، 
امل�ؤ�س�سة  من  �سعيًا 
ن���ح���� ال��ت�����س��ب��ي��ك 
م�����ع م����ؤ����س�������س���ات 
ومنظمات وم�ساريع 
اأه���ل���ي���ة وت��ن��م���ي��ة 
ع��ل��ى متكني  ت��ع��م��ل 
عمل  عن  الباحثني 
فئات  خمتلف  م��ن 

املجتمع. 

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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مشاركة مؤسسة إدارة الموارد البشرية في ملتقى التوظيف 
)شباب طموح( في معهد دمشق المتوسط DTC خالل يومي 

28-27 أيلول 2022

مشاركة متطوعي مؤسسة إدارة الموارد البشرية في المسابقة الثقافية 
التي نظمتها جمعية خريجي المعاهد التجارية وذلك بتاريخ 27 أيلول 2022

�ساركت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية يف ملتقى 
الت�ظيف )�سباب طم�ح( خال ي�مي 28-27 
املت��سط  دم�سق  معهد  يف  2022؛  اأي��ل���ل   من 

للتدريب املهني DTC التابع لاأونروا.
ال�سركات  من  العديد  امللتقى  هذا  يف  و�سارك 
املعهد  لطاب  ق��ّدم��ت  التي  الهامة  ال�س�رية 
امللتقى عدد  افتتاح  كما ح�سر  وظيفية،  فر�سًا 

ال��ب��ارزة،  واملحلية  الدولية  ال�سخ�سيات  م��ن 
الطاب  الإجن����ازات  عر�سًا  امللتقى  وت�سّمن 

وم�ساريع التخرج.
خال  من  احل��دث  هذا  يف  امل�ؤ�س�سة  و�ساهمت 
التدريب  لفر�س  عر�س  يف  متط�عيها  م�ساركة 
يتم  التي  العمل  وف��ر���س  امل���ج���دة،  ال��داخ��ل��ي 
التابعة   Job Gate من�سة  ع��ل��ى  ن�����س��ره��ا 

التدريبية  ل��ل��ربام��ج  ب��االإ���س��اف��ة  للم�ؤ�س�سة، 
الت�جيه  وخ���دم���ات  امل��ت��ن���ع��ة  التخ�س�سية 

واالإر�ساد املهني.
املعهد،  ل��ط��اب  الن�سائح  بع�س  ت��ق��دمي  ومّت 
واملتعلقة بكتابة ال�سرية الذاتية ب�سكل احرتايف 
ون�سائح ملقابلة العمل باالإ�سافة الأهم املهارات 

املطل�بة للدخ�ل يف �س�ق العمل.

اإدارة  م�ؤ�س�سة  متط�ع�  ���س��ارك 
امل�سابقة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل������ارد 
جمعية  نظّمتها  ال��ت��ي  الثقافية 
بتاريخ  التجارية  املعاهد  خريجي 
ت�سّمنت  حيث   ،2022 اأيل�ل   27
االأ�سئلة  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�سابقة 
يف  حتمل  التي  املتن�عة  الثقافية 
للح�س�ر  والفائدة  املتعة  طّياتها 
ببع�س  ال��ق��ي��ام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االأن�����س��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وو���س��ل 
التي  النهائية  اإىل اجل�لة  فريقنا 
الف�ز  عن  واح��دة  نقطة  ف�سلته 

فيها.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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تدريب " أساسيات العمل على برنامج الفوتوشوب "
بتاريخ 31 تموز حتى 10 أيلول 2022

ورشة عمل بعنوان " المهارات والكفاءات الثالثة عشر األكثر 
طلبًا من قبل الشركات خالل عام 2022" قدمها الدكتور منير 

عباس في الجمعية الخيرية الشركسية بتاريخ 29 آب 2022.

�سمن برنامج متكني قدرات املتط�عني، قّدم املدّرب ليث املبي�س تدريب اأ�سا�سيات العمل على برنامج الف�ت��س�ب،  والذي بداأ بتاريخ 31 مت�ز وحتى 10 
اأيل�ل 2022 ، وامتد خال 28 �ساعة، تعّلم بها املتدرب�ن اأ�سا�سيات الت�سميم وا�ستخدام اأدوات برنامج الف�ت��س�ب والذي يعّد من اأهم املهارات املطل�بة يف 

�س�ق العمل حاليًا، ويف نهاية التدريب مّت عر�س م�ساريع املتدربني وتكرمي الفائزين يف املراكز االأوىل. 

يف اإطار التعاون بني م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية واجلمعية اخلريية ال�سرك�سية، مّت عقد ور�سة عمل قّدمها الدكت�ر منري عبا�س اخلبري الدويل يف تنمية امل�ارد 
الب�سرية واإدارة االأعمال، وبح�س�ر عدد كبري من اجليل ال�ساب بعن�ان املهارات والكفاءات الثاثة ع�سر  التي تطلبها ال�سركات وامل�ؤ�س�سات احلديثة من طاقم 
م�ظفيها والتي يجب اأن ميتلكها ال�سباب للدخ�ل والنجاح يف �س�ق العمل، وجرى ح�ار ونقا�س مفت�ح �سارك به امل�ستفيدون من اجلمعية اخلريية ال�سرك�سية 

وم�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية. 

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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" مبادرة وهأل لوين " لمساعدة الطالب المقبلين على الدراسة 
الجامعية باختيار اختصاصاتهم الجامعية بتاريخ 27-20 آب 2022

الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  قامت م�ؤ�س�سة 
بالتعاون مع جمعية املرّبة الن�سائية و 
م�قع الب�ابة التعليمية بتقدمي مبادرة 
الطاب  مل�ساعدة  ل�ين«   »وهاأ 
ال��ن��اج��ح��ني ب��ال��ب��ك��ال���ري��ا ب��اخ��ت��ي��ار 
وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي��ة،  اخت�سا�ساتهم 
 2022 اآب   27  -  20 لي�مي  ا�ستمرت 
يف  الن�سائية  امل��ربة  جمعية  مقر  يف 

املزة.
بداأت املبادرة باإر�ساد اأكادميي من قبل 
رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�س�سة الدكت�ر 
جم��االت  خالها  ق��دم  عبا�س  منري 
االخت�سا�سات  وب��دائ��ل  ال��درا���س��ة 
جانب  اإىل  امل��ه��ارات  تنمية  واأهمية 
ال�ا�سع  والف�ساء  اجلامعية  الدرا�سة 

ف�ساء  با�ستخدام  االأعمال  ريادة  من 
يف  امل��ب��ادرات  هذه  واأهمية  االنرتنت 
واملال  ال�قت  وت�فري  الطالب  اإر�ساد 
الذي  املنا�سب  االخت�سا�س  باختيار 

�سيق�ده للعمل املنا�سب.
ك���ذل���ك مت اإج������راء اخ��ت��ب��ار اأن������اع 
وال�سخ�سية  املي�ل  واختبار  الذكاء 
 MBTI العربية  للغة  مرتجما  العاملي 
الب�ابة  فريق  ق��ام  ثم  وم��ن  للطاب 
الكنج  اآية  باالآن�سة  ممثًا  االأكادميية 
وال�����س��ي��د رام����ي ت��ك��ري��ت��ي وال��دك��ت���ر 
ي��ا���س��ر ب����ازو ب�����س��رح اأن������اع ال��ذك��اء 
مل�اءمة  للطاب  ال�سخ�سيات  واأن���اع 
مع  وذكائهم  ومي�لهم  �سخ�سياتهم 

االخت�سا�س االأكادميي االأن�سب.

عرب  ال��ت��ع��ل��م  ت���ق���دمي  ب��ع��ده��ا  ومت 
تقدم  التي  امل���اق��ع  واأه���م  االن��رتن��ت 
ت��ع��ل��ي��م جم���اين ع���رب االن���رتن���ت من 
املهند�س  امل�ؤ�س�سة  يف  املتط�ع  خال 
ق��ّدم  كذلك  امل�����س��ري،  ال��دي��ن  بهاء 
عماد  امل���دّرب  امل�ؤ�س�سة  يف  املتط�ع 
عن  تعريفية  ور�سة  امل�سري  الدين 
ومن  امل�ستقل  والعمل  االأعمال  ريادة 
ثم �سرح كامل للمنح اجلامعية داخل 
حممد  د.  خ��ال  من  القطر  وخ��ارج 

قطيط. 
االخت�سا�سات  بعد معر�س  فيما  بداأ 
الذي احت�ى على اأهم 20 اخت�سا�س 
يف �س�رية. وحتّدث عن كل اخت�سا�س 
واأ�ساتذة  اأكادمييني  خمت�سني  منها 

واأبرزهم  كليات،  وعمداء  جامعات 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ه��ن��د���س��ة ال���ع���م���ارة يف 
�سل�م،  عا�سم  د.  اجل��زي��رة  جامعة 
م�سفى  يف  اهلل  عبد  ح�سني  والدكت�ر 
الدكاترة  وال�سادة  بدم�سق،  اجللدية 
وال�سيادلة واأطباء اال�سنان واملحامني 
واملهند�سني واأ�ساتذة االإدارة مبختلف 
االأكادميية  ودرجاتها  اخت�سا�ساتها 
م��اج�����س��ت��ري ودك�����ت������راة واخل�����رباء 
واالأ����س���ات���ذة وامل��خ��ت�����س��ني يف ���س���ق 

العمل.
ِقبل  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنظيم  ومّت 
الذين  املتميزين  امل�ؤ�س�سة  متط�عي 
املت�ا�سل  وجهدهم  عملهم  ق��ّدم���ا 

الإجناحها.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة



22

مشاركة مؤسسة إدارة الموارد البشرية  في مؤتمر الموارد 
البشرية  الذي أقامته الغرفة الفتية الدولية  JCI في محافظة 

حمص وذلك بتاريخ 24 آب 2022

اتفاق التعاون المشترك بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية 
ومركز تميز األعمال EBC بتاريخ 23 آب 2022

�ساركت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية يف م�ؤمتر امل�ارد الب�سرية الذي اأقامته 
و  ال�سيد حمافظ حم�س،  JCI؛ برعاية  الّدولّية يف حم�س   الفتّية  الغرفة 
بح�س�ر رئي�س الغرفة الفتية يف حم�س، واأع�ساء جمل�س اإدارتها، ومب�ساركة 
كربى ال�سركات واملخت�سني واملدراء واملهتمني والطاب واملتط�عني يف 24 
اآب 2022 يف فندق �سفري حم�س، وقد مّثل امل�ؤ�س�سة الدكت�ر منري عبا�س 
رئي�س جمل�س االأمنا، كاأول متحدث و�سرح اأهمية دور اإدارة امل�ارد الب�سرية 
يف ربحّية وا�ستدامة امل�ؤ�ّس�سات على اختاف اأن�اعها. وتا ذلك متحدث�ن 
متميزون ميثل�ن كربى ال�سركات يف حم�س تكلم�ا عن دور امل�ارد الب�سرية 

ناعة وعملّية الت�ظيف وغريها من  املدّربة واالحرتافية يف دعم عجلة ال�سّ
على  املتحدث�ن  بها  اأجاب  ح�ارية  بجل�سة  امل�ؤمتر  واختتم  الهامة.  املحاور 
اأ�سئلة ال�سادة احل�س�ر، وتكرمي لهم. بعدها مّت افتتاح معر�س فر�س العمل 
بح�س�ر اأكرث من 20 �سركة من كربى ال�سركات يف حم�س وباإقبال متميز 
من الباحثني عن عمل واملهتمني بفر�س العمل والتدريب املعرو�سة، وقدمت 
الإر�سادات  باالإ�سافة  عمل  عن  الباحثني  لل�سادة  املعل�مات  كل  امل�ؤ�س�سة 
وت�جيهات لتط�ير كفاءاتهم ومهاراتهم من اأجل احل�س�ل على فر�سة عمل 

منا�سبة.

بح�س�ر رئي�س م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س ومديرة مركز متيز االأعمال E B C املهند�سة اإ�سراء حمدان وعدد من الك�ادر االإدارية من قبل 
اجلهتني، مّت االتفاق على تبادل التعاون امل�سرتك فيما بينهم، وتقدمي اخلدمات من قبل املركز للم�ؤ�س�سة، مت�سمنة خدمات التاأهيل والتدريب يف جمال اجل�دة.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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نشاط الطاولة المستديرة يستضيف ندوة حول أهمية 
التأمينات االجتماعية للعامل وألصحاب العمل وما هو جديد 

قانون العمل والتأمينات االجتماعية - 15 آب 2022

جلسة تدريبية في جمعية المبرة النسائية بعنوان "مهارات 
الدخول لسوق العمل واإلرشاد المهني " وذلك بتاريخ 13 آب 2022

اأقامت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية �سمن ن�ساط 
الطاولة امل�ستديرة ندوة بعن�ان »ما ه�«،  وبح�س�ر 
للم�ؤ�س�سة،  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  �سرييتل  �سركة 
ومدراء امل�ارد الب�سرية يف كربى ال�سركات ال�س�رية 
واأ���س��ات��ذة  وال��ق��ط��اع��ات،  ال�سناعات  خمتلف  يف 
خمتلف  من  وم��دراء  اأعمال،  واأ�سحاب  جامعيني، 
خمتلف  من  امل�ؤ�س�سة  واأع�ساء  ال�سركات،  اأق�سام 
الدرجات  خمتلف  من  جامعيني  وط��اب  الفئات، 
االإداري،  وك��ادره��ا  امل�ؤ�س�سة  ومتط�عي  العلمّية، 

وبح�س�ر االإعام املرئي وامل�سم�ع واملكت�ب.
امل�ؤ�س�سة د. منري  اأمناء  الندوة رئي�س جمل�س  اأدار 

عبا�س وكان املتحدث�ن اخلرباء: 
ال�س�ؤون  وزي��ر  معاون   - ابراهيم  راك��ان  الدكت�ر 

االجتماعية والعمل �سابقًا.
م�ؤ�س�سة  عام  مدير  معاون   - املدين  اأمين  وال�سيد 

التاأمينات االجتماعية.
وال�سيدة �سام �سرف - مدير التخطيط والتعاون 

الدويل يف م�ؤ�س�سة التاأمينات االجتماعية.
العمل  ق��ان���ن  اجل��دي��د يف  امل��ت��ح��دث���ن  وع��ر���س 
وال��ت��ع��دي��ات امل���ط���روح���ة، واجل���دي���د يف ق��ان���ن 
ال��ت��اأم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، وم��زاي��ا ال��ق��ان���ن 28 
يعمل  عامل  لكل  اأج���از  اأن��ه  واأه��م��ه��ا   2014 لعام 
حل�����س��اب��ه اخل���ا����س اال����س���رتاك ع���ن ن��ف�����س��ه ل��دى 
بازدواجية  و�سمح  االجتماعية،  التاأمينات  م�ؤ�س�سة 
اال�سرتاك لدى امل�ؤ�س�سة يف حال عمل العامل لدى 
اأكرث من �ساحب عمل، واحت�ساب املعا�س االأف�سل، 
وتع�ي�س من دفعة واحدة للخدمة الثانية، واإمكانية 
خارج  العامل  لتاأمينات  �س�رية  يف  التاأمينات  �سّم 
اتفاقيات  على  امل�قعة  ال��دول  يخ�س  مبا  �س�رية 

م�سرتكة مع امل�ؤ�س�سة يف �س�رية. 

وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن ع��ر���س حم���اور ال��ن��دوة ق��ام 
ال�سادة  اأ�سئلة  على  املبا�سرة  باالإجابة  املتحدث�ن 
الفائدة  من  بالكثري  الندوة  اأغنى  مما  احل�س�ر 
على  يجيب�ا  اأن  امل�ؤ�س�سة  اأع�ساء  املتحدث�ن  ووعد 
قبل  من  ن�سرها  ليتم  مكت�ب  ب�سكل  االأ�سئلة  كافة 
على اجلميع، عن طريق  الفائدة  لتعميم  امل�ؤ�س�سة 
ihrmsy@gmail. امل�ؤ�س�سة  اإمييل  اإىل  اإر�سالها 

. com
ويف نهاية الندوة قام د. منري عبا�س رئي�س جمل�س 
املتحدث�ن،  لل�سادة  �سكر  �سهادات  بت�سليم  االأمناء 
عينية  هدايا  للن�ساط  كداعم  مكي  �سركة  وقّدمت 
مّت  وبعدها  املتحدث�ن.  ال�سادة  اإىل  منتجاتها  من 
�سركة  من  بدعم  بريك  الك�يف  ا�سرتاحة  افتتاح 
واالأ�سئلة  االأحاديث  احل�س�ر  ال�سادة  وتداول  مكي 

مع ال�سادة املتحدث�ن.

بالتعاون بني م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية وجمعية املربة الن�سائية للتنمية االجتماعية وكفالة االأيتام. اأُقيمت جل�سة تدريبية بعن�ان »مهارات الدخ�ل ل�س�ق 
العمل واالإر�ساد املهني«  وذلك بتاريخ  13 اآب 2022، قّدمها كل من الدكت�ر منري عبا�س رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية، و مديرة الب�ابة 
التعليمية االآن�سة اآية كنج، وال�سيد عماد امل�سري مدير م�ؤ�س�سة اخلدمات االإح�سائية، باال�سرتاك مع عدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة وجلان جمعية املربة الن�سائية.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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مؤسسة إدارة الموارد البشرية تقدم برنامج تدريبي تخصصي 
في "إدارة الموارد البشرية وقانون العمل" ألكثر من 50 ساعة 

تدريبية يمتد من 4 حزيران وحتى 13 آب 2022

زيارة لجمعية رعاية األطفال المصابين بالشلل الدماغي وتوزيع 
شهادات الخبرة لمتدربي الجمعية ومتدربي مركز صدى لتأهيل 

الكالم واللغة وذلك بتاريخ 11 آب 2022

الربنامج  اإىل  املدخل  كانت  العبارة  هذه  الب�سري،  العن�سر  من  يبداأ  التغيري 
نخبة  قّدمه  الذي  العمل«    وقان�ن  الب�سرية  امل�ارد  »اإدارة  الن�عي  التدريبي 
من مدراء امل�ارد الب�سرية ذوي اخلربة العملية الط�يلة وهم املدرب�ن: الدكت�ر 
منري عبا�س - االأ�ستاذ اأ�سامة الزيني - االأ�ستاذة هيام �سعبان يف مركز تدريب 
ملدة  التدريب  وا�ستمر  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  مل�ؤ�س�سة  التابع  الكفاءات  وتط�ير 

�سهرين بدءًا من 4 حزيران 2022 وحتى 13 اآب 2022.
اإدارة امل�ارد الب�سرية،  اأهمها: مفه�م  وت�سّمنت الدورة التدريبية عدة حماور 
امل�ارد  اإدارة  وظائف  لاأعمال،  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة 
الب�سرية، التحليل والت��سيف ال�ظيفي، الت�ظيف واالختيار، التدريب والتط�ير، 

العمل  قان�ن  ت�سنيف  وامل��زاي��ا،  التع�ي�سات  االأداء،  وتقييمات  االأداء  اإدارة 
لق�اعد  ال�اقعية  الطبيعة  وما هي  العمل  قان�ن  القان�ن، خ�سائ�س  فروع  بني 
قان�ن العمل، نطاق تطبيق قان�ن العمل، وما هي االأحكام القان�نية التي حتكم 
العاقات املهنية بني املنظمة وامل�ظفني، واآثار عقد العمل وواجبات والتزامات 
الطرفني )العامل و�ساحب العمل( كما ن�س عليها قان�ن العمل وانعكا�سها على 
عقد العمل، والعاقة الثاثية التي تربط قان�ن العمل مع عقد العمل مع قان�ن 

التاأمينات االجتماعية. 
امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  رئي�س  قبل  من  ال�سهادات  ت�زيع  مت  التدريب  ختام  ويف 
الب�سرية  الدكت�ر منري عبا�س على املتدربني الذين اأمّت�ا كافة �ساعات التدريب.

بال�سلل  امل�سابني  االأطفال  الدكت�ر منري عبا�س جلمعية رعاية  االأمناء  برئي�س جمل�س  اآب 2022 ممثلًة  الب�سرية يف 11  امل�ارد  اإدارة  بها م�ؤ�س�سة  زيارة قامت 
 Gates الدماغي، وت�زيع �سهادات اخلربة ملتدربي امل�ؤ�س�سة و متدربي مركز �سدى التخ�س�سي لتاأهيل الكام و اللغة وذلك �سمن برنامج التدريب الداخلي
Internship  الذي مّت تنفيذه بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي UNDP وامتدت فرتة التدريب الداخلي حتى اأربعة اأ�سهر، كانت عبارة عن تدريب 
الأبرز  تدريبية  ور�سات  وتقدمي  متخ�س�سني،  مر�سدين  ِقبل  من  املتدربني  ملتابعة  باالإ�سافة  ون�عية،  متخ�س�سة  ال�سركات يف جماالت  �سمن  عملّية  وممار�سة 

املهارات الازمة لدخ�ل �س�ق العمل يف املركز التدريبي التابع مل�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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جلسة إرشاد مهني لطالب من كلية االقتصاد بتاريخ 8 آب 2022

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية وجمعية 
المبّرة النسائّية للتنمية االجتماعية وكفالة اليتيم بتاريخ 3 آب 2022

تط�ير  يف  وم�ساعدتهم  الطاب  متكني  باأهمية  واميانها  امل�ؤ�س�سة  ت�جه  �سمن 
مهاراتهم واأهمية تاأهيلهم للدخ�ل يف �س�ق العمل، قّدم الدكت�ر منري عبا�س رئي�س 
االقت�ساد  كلية  اإر�ساد مهني لطاب من  الب�سرية؛ جل�سة  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة 

اآب 2022. بني   8 ال�سبت  ي�م  امل�ؤ�س�سة، وذلك يف  املحا�سبة يف مقر  اخت�سا�س 
لهم خال اجلل�سة فر�س العمل املت�فرة يف �س�ق العمل يف اخت�سا�ساتهم وماهي 

املهارات والكفاءات التي يجب اأن يهتم�ا بها لي��سع�ا جمال فر�س العمل. 

ت�قيع   2022 اآب   3 االأرب��ع��اء  ي���م  مّت 
اإدارة  م�ؤ�س�سة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 
امل�ارد الب�سرية ممثلًة برئي�س جمل�س 
وجمعّية  عبا�س  منري  الدكت�ر  االأمناء 
االجتماعية  للتنمية  الن�سائية  امل��ربة 
مها  باملهند�سة  ممثلًة  اليتيم  وكفالة 
دياب رئي�س جمل�س اإدارتها وعدد من 
اأع�ساء جمل�س االإدارة يف مقر جمعية 

املربة- يف دم�سق - املزة.
وت��اأه��ي��ل  اإىل دع���م  امل���ذك���رة  ت��ه��دف 
وت�سبيكهم  املربة  جمعية  واأبناء  اأ�سر 
التدريب  خ��ال  م��ن  العمل  �س�ق  م��ع 
وال��ت��اأه��ي��ل مب��ه��ارات وك��ف��اءات �س�ق 
ف����رًا  ال��ع��م��ل  ومّت  امل��ط��ل���ب��ة.  ال��ع��م��ل 
الأه��داف  تنفيذية  ب��رام��ج  و�سع  على 
واقع  اإىل  بن�دها  بل�رة  ليتم  االتفاقية 
مذكرة  اأه���داف  وحتقيق  فعلي  عمل 

التعاون.
جمل�س  �سكر  عبا�س  ال��دك��ت���ر  ب���دوره 
ل��ن�����س��اط��ه��م  امل�����ربة  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
اأبناء  وتاأهيل  تدريب  على  وحر�سهم 
���س���ق  م���ع  لت�سبيكهم  امل����ربة  اأ����س���ر 
ويف  اأعمال.  رواد  اأو  كم�ظفني  العمل 
كل  ال��ط��رف��ان  مت��ن��ى ممثل�  ال��ن��ه��اي��ة 
امل�ؤ�س�ستني  الأع�ساء  والت�فيق  النجاح 
االأ�سكال  بكافة  منهم  وامل�ستفيدين 
ووعدا باأن يك�ن هناك عدة اأ�سكال من 
التعاون حتقق اأهداف كل من امل�ؤ�س�سة 
واجلمعية وامل�ستفيدين من خدماتهم.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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اجتماع الهيئة العامة السنوي لمؤسسة إدارة الموارد 
البشرية  في يوم الثالثاء بتاريخ 26 تموز 2022

تدريب نوعي في مقر جمعية الكسوة للثقافة والتنمية الخيرية في 
مدينة الكسوة بعنوان” كتابة السيرة الذاتية ورسالة المقدمة 

باللغتين العربية واإلنكليزية بتاريخ 6 تموز 2022

الثاثاء 26 مت�ز  ي�م  الب�سرية يف  امل�ارد  اإدارة  مل�ؤ�س�سة  العامة  الهيئة  اجتماع 
للم�ؤ�س�سة  العامة  الهيئة  اأع�ساء  وبح�س�ر  امل��زة،  يف  امل�ؤ�س�سة  مقر  يف   2022
ال�سركات  لكربى  الب�سرية  امل����ارد  م���دراء  م��ن  املخت�سني  فئة  م��ن  وامل���ؤل��ف 
واملنظمات يف �س�رية مبختلف القطاعات وال�سناعات وبح�س�ر مندوب مديرية 

ال�س�ؤون االجتماعية والعمل يف دم�سق.
قام الدكت�ر منري عبا�س رئي�س جمل�س االإدارة يف البداية بت�جيه ال�سكر الكبري 
كافة  من  العامة  الهيئة  اأع�ساء  من غري  واحل�س�ر  العامة  الهيئة  اأع�ساء  لكل 
�ساهم�ا  الذين  املتميزين  امل�ؤ�س�سة  وملتط�عي  الدع�ة  لتلبيتهم  الع�س�ية  فئات 
�سرييتل  �سركة  اإىل  بال�سكر  عبا�س  د.  ت�جه  كما  امل�ؤ�س�سة،  ن�ساطات  بنجاح 
على  و2022   2021 لعامي  للم�ؤ�س�سة  الذهبي  والراعي  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 
الت�ايل ودور هذه ال�سراكة يف حتقيق اأهداف امل�ؤ�س�سة ملا فيه م�سلحة ال�سباب 

ال�س�ري وتاأهيله وتط�يره. 
اأعمال ون�ساطات واإجنازات  ومن ثم قام د. عبا�س بعر�س تقرير مف�سل عن 
امل�ؤ�س�سة خال ال�سنة املنتهية 2021 وحتى منت�سف عام 2022. كما قام املدقق 
املايل بعر�س ح�سابات امل�ؤ�س�سة وتقرير التدقيق املايل والت�س�يت ب�سكل كامل 

على اإبراء ذمة جمل�س االإدارة عن الفرتة املالية ال�سابقة.
التي  وال�سراكات  التعاون  واتفاقيات  امل�ؤ�س�سة  د. عبا�س م�ساريع  كذلك عر�س 
ومت  اقرتاحها  مت  التي  التعديات  عر�س  مت  كما  القادمة.  للفرتة  بها  �ستق�م 
امل�ستقبلي،  ت�جهها  يف  امل�ؤ�س�سة  م�سلحة  فيه  ملا  كامل  ب�سكل  عليها  الت�س�يت 
والتي �سيتم االإعان عنها ف�ر اقرارها ب�سكل ر�سمي من اجلهات املعنية. ويف 
لل�سناعات  مكي  ل�سركة  الكبري  ال�سكر  بت�جيه  عبا�س  د.  قام  االجتماع  نهاية 
الغذائية على دعمها املتميز وامل�ستمر لن�ساطات امل�ؤ�س�سة ووج�دها املتميز فيها.

بالتعاون بني م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية وجمعية الك�س�ة للثقافة والتنمية اخلريية 
ي�م  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  الدكت�ر منري عبا�س  قّدم 
بعن�ان  الك�س�ة  مدينة  يف  اجلمعية  مقر  يف  ن�عي  تدريب  2022؛  مت�ز   6 االأربعاء 
ت�سّمن   .» واالإنكليزية  العربية  باللغتني  املقدمة  ور�سالة  الذاتية  ال�سرية  »كتابة 

والعربية  واالأوروبية  )االأمريكية  الذاتية  ال�سري  اأن�اع  عن  مف�سًا  �سرحًا  التدريب 
ور�سالة املقدمة( وا�ستخداماتها، باالإ�سافة اإىل كيفية كتابة ال�سرية الذاتية باللغتني 
العربية واالنكليزية بنم�ذج معتمد واالإجابة على ا�ستف�سارات واأ�سئلة املتّدربني ح�ل 

اأهم املاحظات التي يجب االنتباه لها عند اإعداد ال�سرية الذاتية.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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افتتاح المعسكر الطالبي في معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 
)يوشع منصور( لعام 2022-2021 من  26 وحتى 30 حزيران 2022

والمؤسسة تقدم ورشتي عمل األولى بعنوان "المهارات ال 13 األكثر طلبا في سوق العمل والمسؤولية 
المجتمعية" قدمها الدكتور منير عباس والثانية بعنوان "ريادة األعمال" قدمها األستاذ عماد الدين المصري

IHRM تشارك في ورشة "تنظيم سوق العمل في سورية" التي 
نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع لالتحاد العام 

لنقابات العمال بتاريخ 27 حزيران 2022

الت�سكيلية  الفنية  الرتبية  ومعهد  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  بني  بالتعاون 
والتطبيقية، واحتاد طلبة �س�رية فرع دم�سق، 

مّت افتتاح املع�سكر الطابي لعام 2021-2022 والذي امتد ملدة اأ�سب�ع من ي�م 
االأحد 26 وحتى اخلمي�س 30 حزيران 2022

الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  من  كل  االفتتاح  وح�سر 
الدكت�ر منري عبا�س ومديرة املعهد االأ�ستاذة تغريد عثمان و ال�سيد اأمني فرقة 
املعاهد حلزب البعث العربي اال�سرتاكي، و ممثل احتاد الطلبة ملعاهد الرتبية يف 
دم�سق، ورئي�س �سعبة االمتحانات، ورئي�سة �س�ؤون الطاب يف املعهد. بداأ افتتاح 
العربي  الن�سيد  وترديد  ال�سهداء  اأرواح  على  �سمت  دقيقة  بال�ق�ف  املع�سكر 
ال�س�ري، ثم بداأ املع�سكر باالأن�سطة الرتفيهية واملحا�سرات املفيدة املخ�س�سة 
الدكت�ر منري عبا�س ور�سة  واألقى  والثانية.  االأوىل  ال�سنتني  لطاب املعهد من 
تدريبية باملهارات ال 13 االأكرث طلبا لعام 2022 وامل�س�ؤولية املجتمعية وتناول 

االأ�ستاذ عماد الدين امل�سري ريادة االأعمال وت�سمنت ال�ر�ستان املحاور التالية:
ويف نهاية التدريب يف املع�سكر الطابي بادرت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية 
الل�حات  اإح��دى  باختيار  عبا�س  منري  الدكت�ر  اإدارتها  جمل�س  برئي�س  ممثلة 
الفنية التي �سارك بها طاب املعهد يف معر�س »احلياة األ�ان« مقابل مكافاأة 
مادية للطاب الثاثة الذين �سارك�ا بر�سمها ت�سجيعًا جله�د الطاب املتميزة 
»احلياة  بها خال معر�س  �سارك�ا  التي  الفنية  واالأعمال  الل�حات  من خال 

األ�ان «.  
ويف الي�م االأخري اخلتامي للمع�سكر ال�سيفي ي�م اخلمي�س 30 حزيران ودعمًا 
وبالتعاون  و�سحيًا  علميًا  ق���ي  جمتمع  لبناء  و�سعيًا  االأم��را���س  تف�سي  لعدم 
الطاب  من  يرغب  ملن  ك�رونا  لفريو�س  لقاحات  تقدمي  مًت  ال�سحة  وزارة  مع 
والتي قدم�ها خال  ال�سنتني  املميزة لطاب  االأعمال  واملهتمني،  ومت عر�س 

ال�ر�سات ومت تكرمي الطاب املتميزين من ال�سنتني.

اإدارة امل�ارد الب�سرية ممثّلة برئي�س جمل�س االأمناء الدكت�ر  �ساركت م�ؤ�س�سة 
منري عبا�س، كمتحّدث يف ور�سة العمل التي نظمها املر�سد العمايل للدرا�سات 
»تنظيم  بعن�ان  �س�رية،  يف  العمال  لنقابات  العام  لاحتاد  التابع  والبح�ث 
�س�ق العمل يف �س�رية - املحددات اجلديدة والتحديات التي ت�اجهه« وذلك 

يف ي�م االإثنني 27 حزيران 2022 ومب�ساركة كرمية من عدد من ال�سادة ال�زراء 
جامعيني  واأ�ساتذة  العامني  امل��دراء  من  وعدد  العمال  نقابات  احتاد  ورئي�س 
عليا  درا�سات  فيها وطاب  واأع�ساء  م�ساريع  ومدراء  اأهلية  وروؤ�ساء جمعيات 

ومهتمني من كافة القطاعات العام واخلا�س واالأهلي.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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توزيع شهادات الحضور على طلبة الجامعة السورية الخاصة الذين 
حضروا تدريبي المناظرة الطالبية وريادة األعمال بتاريخ 25 حزيران 2022

ورشة عمل بعنوان المراسالت التجارية بتاريخ 4 حزيران 2022

بح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س 
واملدرب عماد الدين امل�سري، مّت ت�زيع �سهادات احل�س�ر يف مقر مركز تدريب 
وتط�ير الكفاءات التابع مل�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية على الطلبة من اجلامعة 
 30 التدريب خال  الذين ح�سروا  االأعمال،  اإدارة  كلية  اخلا�سة يف  ال�س�رية 
�ساعة تدريبية لربناجمي املناظرة الطابية و ريادة االعمال، و بالتعاون بني 

ال�س�رية  واالأمانة  اخلا�سة  ال�س�رية  واجلامعة  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة 
للتنمية وبالتن�سيق مع احتاد طلبة �س�رية يف اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة.

بدوره متنى الدكت�ر منري عبا�س دوام التاألق والنجاح للرواد الطلبة املتميزين 
والن�سائح  الهامة  االإر�سادات  لهم  وقّدم  احل�س�ر،  �سهادات  على  احلا�سلني 

التي تتعلق يف برناجمهم املهني الرائد.

االأ�ستاذة   قّدمت  واملهتمني  امل�ؤ�س�سة  ملتط�عي  القدرات  بناء  برنامج  �سمن 
�س�زان القزاز ور�سة عمل بعن�ان »املرا�سات التجارية« ؛ وذلك يف ي�م ال�سبت 
4 حزيران 2022 يف مركز تدريب وتط�ير الكفاءات التابع مل�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد 
الب�سرية، مت خال ال�ر�سة التطرق لق�اعد املرا�سات التجارية املتعلقة بكيفية 

التعريف عن النف�س؛ باالإ�سافة اإىل ذكر دالالت االأل�ان وعامات الرتقيم عند 
كتابة الر�سائل االإلكرتونية؛ كما مّتت االإ�سارة اإىل اأهمية انتقاء املفردات وذلك 
لك�نها االأ�سا�س يف املرا�سات الفّعالة والناجحة. ويف ختام ال�ر�سة مت تقدمي 

ن�سائح عامة واالإجابة عن جميع اال�ستف�سارات ال�اردة من قبل املتدربني.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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JCI المشاركة في قمة المدراء التنفيذيين األولى مع
بتاريخ 4 حزيران 2022

تدريب " األجور والتعويضات" للمدرب األستاذ أسامة الزيني 
بتاريخ 4 حزيران 2022 والذي استمر لمدة 24 ساعة تدريبية

اإدارة امل�ارد الب�سرية ممثلًة برئي�س جمل�س االإدارة الدكت�ر   �ساركت م�ؤ�س�سة 
الفتية  الغرفة  م�سك�رة  اأدارتها  التي  التنفيذيني  امل��دراء  قمة  يف  عبا�س  منري 
من  جمم�عة  مع  اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزير  برعاية  دم�سق  الدولية 
الزماء املدراء التنفيذيني يف �سركات كربى يف �س�رية يف 4 حزيران 2022 يف 
فندق داما روز وح�س�ر غني ورائع من املدراء مبختلف القطاعات والدكاترة 
خالها  مت  عديدة.  دول  من  اأجانب  و�سي�ف  واملهتمني  اجلمعيات  واأع�ساء 

االأعمال  �سركات   التنفيذيني يف  املدراء  التي تعرت�س  امل�سكات  اأهم  مناق�سة 
ا�ستعرا�س  ومت  ومتكينها  تط�يرها  واآليات  الب�سرية  امل���ارد  م�ساكل  واأهمها 
االأهلي  املجتمع  يف  املتحدثني  قبل  من  ال�سركات  كربى  يف  املمار�سات  اأف�سل 
باالإجابة  املتحدث�ن  وقام  والبن�ك.  االت�ساالت  و�سركات  اال�ست�سارات  وقطاع 
على اأ�سئلة احل�س�ر من خال ح�ار بناء وهادف اإىل اإيجاد حل�ل الأهم امل�ساكل 

يف بيئة العمل ال�س�رية. 

قدم املدرب االأ�ستاذ اأ�سامة الزيني نائب رئي�س جمل�س 
الب�سرية يف مركز تدريب  امل�ارد  اإدارة  اأمناء م�ؤ�س�سة 
وتط�ير الكفاءات التابع مل�ؤ�س�سة ادارة امل�ارد الب�سرية 
تدريب »التع�ي�سات واملزايا« ابتداًء بتاريخ 4 حزيران 

2022 وا�ستمر ملدة 24 �ساعة تدريبية. وت�سّمن التدريب 
التع�ي�سات  اأ�سا�سيات  عن  عملية  وتطبيقات  �سرح 
مقابل  الدفع  وخطط  الرواتب،  �سلم  واإعداد  واملزايا، 
االأداء، واملزايا املقدمة للم�ظفني، واملقايي�س اخلا�سة 

بالتع�ي�سات واملزايا، واإعداد جدول الرواتب ال�سهري، 
وبع�س  وامل��زاي��ا،  التع�ي�سات  م���ازن��ة  اإع���داد  وط��رق 
التدريب  نهاية  ويف  ال�سلة.  ذات  العمل  قان�ن  فقرات 

مّت ت�زيع �سهادات احل�س�ر على املتدربني.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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IHRM تساهم بتقديم يوم مميز ألطفال متالزمة داون بالتعاون مع 
دائرة العالقات المسكونية والتنمية GOPA بتاريخ 30 آّيار 2022

شركة سيريتل تجدد اتفاقية الشراكة االستراتيجية والرعاية 
الذهبية لمؤسسة إدارة الموارد البشرية 24 أيار 2022 وللسنة 

الثانية على التوالي

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية ومعهد الرتبية الفنية التطبيقية 
بطريركية   - والتنمية  امل�سك�نية  العاقات  دائ��رة  فريق  ق��ّدم  والت�سكيلية، 
ماتي��س  االأر�سمندريت  اأب���ن��ا  وبح�س�ر  ال��روم  امل�سرق  و�سائر  اأنطاكية 
الأطفال  ومميز  بالن�ساطات  مليء  ترفيهي  ي�م  املتط�عني؛  وفريق  �سطاحي 

متازمة داون ومب�ساركة العديد من اجلمعيات التي تخت�س برعاية اأطفال 
�سبع  الأكرث من  الن�ساط  وا�ستمر  اآيار 2022،   30 االإثنني  ي�م  داون  متازمة 
�ساعات مت�ا�سلة من الن�ساطات والرتفيه وتقدمي الطعام والرعاية الكاملة 

لاأطفال.

�سرييتل  �سركية  ج��ددت  ال��ت���ايل  على  الثانية  لل�سنة 
الذهبية  وال��رع��اي��ة  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية 
 2022 اأي��ار   24 بتاريخ  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  مل�ؤ�س�سة 
تنمية  اإىل  الهادفة  امل�ؤ�س�سة  ن�ساطات  دع��م  بهدف 
تط�ير  يف  وامل�ساهمة  ومتكينها  الب�سرية  ال��ط��اق��ات 
رئي�س جمل�س  امل�ؤ�س�سة  وقد مثل  ال�س�رية.  العمل  �س�ق 

االأمناء الدكت�ر منري عبا�س ومثل �سركة �سرييتل مديرة 
د.  اأ�ساد  ب��دوره  حلبي.  �سمر  ال�سيدة  الب�سرية  امل���ارد 
ا�سرتاتيجيًا  امل�ستمرة  �سرييتل  ب�سراكة  عبا�س  منري 
ومازالت  وكانت   2007 عام  اأ�سهارها  منذ  للم�ؤ�س�سة 
�سركة �سرييتل ال�سريك اال�سرتاتيجي يف عدة فعاليات 
العمل  فر�س  ومعار�س  ملتقيات  واأهمها  للم�ؤ�س�سة 

وبرامج  املجتمعية  امل�س�ؤولية  عمل  وور���س��ات  ون��دوات 
لتجديد  ال�سحفي  امل���ؤمت��ر  نهاية  ويف  ن�عي.  تدريب 
الرعاية ت�سكر د. عبا�س �سركة �سرييتل وكادرها املتميز 
ممثلًة مبديرها التنفيذي املهند�س مريد اأتا�سي ومديرة 
امل�ارد الب�سرية ال�سيدة �سمر حلبي اآمًا اأن ت�ستمر هذه 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية وتتجدد الأع�ام قادمة.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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Outlook ورشة تدريبية بعنوان استخدام برنامج ال
بتاريخ 19-18-17 آيار 2022

مؤتمر »آفاق ورؤى االستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية« 
بتاريخ 26 آيار 2022

ملتط�عي   Outlook برنامج  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات  تدريب  القزاز  �س�زان  املدربة  قّدمت  الب�سرية،  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  ملتط�عي  القدرات  بناء  برنامج  �سمن 
امل�ؤ�س�سة، من اأجل تط�ير مهاراتهم وقدراتهم التي يحتاج�نها يف �س�ق العمل.

ممثلًة  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  �ساركت 
وع�س�  عبا�س  منري  الدكت�ر  اأمناء  جمل�س  برئي�س 
جمل�س االأمناء االآن�سة غادة حرف��س، م�ؤمتر »اآفاق 
�س�رية«  اإعمار  اإع��ادة  مرحلة  يف  اال�ستثمار  وروؤى 
بدم�سق  امل���ؤمت��رات  ق�سر  يف   2022 اأي���ار   26 يف 
اخلارجية  وزارة  م��ن  ال�����س��ادة:  م��ن  ك��ل  وبح�س�ر 
االقت�سادية  ال�س�ؤون  متابعة  ق�سم  يف  واملغرتبني 
الرزاق  عبد  الدكت�ر  ال�سيد  االإعمار  اإع��ادة  ملكتب 

والعمل  االجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  ومن  ا�سماعيل 
رئي�س  وال�سكان  االأ���س��رة  ل�س�ؤون  ال�س�رية  الهيئة 
اأن�س  واالأ�ستاذ  ال�سباعي  �سمر  املهند�سة  الهيئة 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ي�ن�س  حممد 
املنظمات  من  ر�سمي  وبح�س�ر  وال�سكان،  االأ�سرة 
االأهلية والدولية، وعلى جانب معر�س اإعادة اإعمار 
اأوراق  لتقدمي  فر�سة  امل�ؤمتر  هذا  ويعترب  �س�رية، 
عمل تت�سمن عدة حماور ح�ل الروؤية اال�ست�سرافية 

دور  ت��سيح  مع  االإعمار  اإع��ادة  ل�س�رية يف مرحلة 
املغرتبني يف اال�ستثمار، اإ�سافة اىل دور املنظمات 
االأهلية ودورها يف تاأهلي وتدريب الك�ادر الب�سرية 
الهام  الب�سري  العن�سر  اإع��داد  يف  الهام  ودوره��ا 
ودوره يف تط�ير واإعادة االأعمار، واإىل االطاع على 
واقع املناطق احلرة واملدن ال�سناعية، مع التعرف 
اإىل الفر�س واخلريطة اال�ستثمارية وواقع التاأمني 

يف �س�رية واآفاق التم�يل وتط�ير التح�ل الرقمي.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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افتتاح معرض "الحياة ألوان" بتاريخ 17 آيار 2022
والذي استمر لمدة أسبوع

بامل�ساركة بني م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية ووزارة الرتبية يف دم�سق وبرعاية 
معايل وزير الرتبية الدكت�ر دارم طباع وبح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة 
التطبيقية  الفن�ن  معهد  ومديرة  عبا�س،  منري  الدكت�ر  الب�سرية  امل���ارد 
والت�سكيلية االأ�ستاذة تغريد عثمان وح�س�ر مدير الرتبية يف دم�سق وعدد من 
املدراء يف وزارة الرتبية وكادر املعهد من اإداريني ومدر�سني والطاب الرواد 
وبح�س�ر الفت من الزّوار مّت افتتاح معر�س »احلياة األ�ان« ي�م الثاثاء 17 
املعهد وطابه، من  الأ�ساتذة  الفنّية  االأعمال  اأبرز  ت�سّمن  الذي  اآيار 2022، 

ل�حات فنّية متنّ�عة ومنح�تات وحتف من االأعمال اليدوّية.
اإدارة  م�ؤ�س�سة  �ساهمت  الطاب،  ودعم  وتنمية  تعزيز  اأهمّية  من  وانطاقًا 
قّدم  حيث  املعر�س.  هذا  واإجن��اح  تنظيم  يف  ومتط�عيها  الب�سرية  امل���ارد 

رئي�س جمل�س االأمناء الدكت�ر منري عبا�س جل�سات تدريبية ت�جيهّية للطاب 
اإىل  باالإ�سافة  العمل،  �س�ق  اإىل  دخ�لهم  كيفية  ح�ل  املعر�س  يف  امل�ساركني 
تقدمي جل�سة اإر�ساد من الدكت�ر عا�سم �سلّ�م عميد كلية هند�سة العمارة يف 
الل�حات الفنّية ب�سكل �سحيح، وطريقة  جامعة اجلزيرة ح�ل كيفية عر�س 
تقدمي الفّنان الأعماله ب�سكل احرتايف لزّوار املعر�س باالإ�سافة لتقدمي نف�سه 
والتعريف عنها ب�سكل احرتايف. وتخلل املعر�س ت�زيع جمم�عة من الهدايا 
نهاية  ويف  وايت«.  »�س�بر  �سركة  من  وال��زّوار  امل�ساركني  للطاب  الرمزية 
اإدارة امل�ارد  املعر�س مت اقتناء عدد من الل�حات املتميزة من قبل م�ؤ�س�سة 
بر�سمها  قام�ا  الذي  ال��رواد  للطاب  تقدميها  مت  مكافاآت  مقابل  الب�سرية 

ت�سجيعًا وحتفيزًا لهم لا�ستمرار بعملهم. 

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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تدريب "إعداد مقترحات المشاريع" 
بتاريخ 14 آيار 2022 وحتى 21 آيار 2022

م�ؤ�س�سة  متط�عني  ق���درات  بناء  برنامج  �سمن 
الزين  ناجي  امل��دّرب  قّدم  الب�سرية،  امل���ارد  اإدارة 
تدريب »اإعداد مقرتحات امل�ساريع« الذي ت�سّمن 
مقرتحات  الإعداد  ال�سحيحة  االأ�س�س  و�سع  كيفية 
والفئات  امل�ساريع  اأن���اع  اختيار  وكيفية  امل�ساريع، 
وتنفيذها  عمل  خ��ّط��ة  وب��ن��اء  منها،  امل�ستهدفة 

واملالية  الب�سرية  امل���ارد  من  االحتياجات  وحتديد 
اإعداد مقرتح  ت�ساهم يف  التي  االأم�ر  من  وغريها 

م�سروع.
اأمناء  التدريب، وبح�س�ر رئي�س جمل�س  ويف ختام 
منري  ال��دك��ت���ر  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة 
االأ�ستاذ  االأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  عبا�س، 

االأ���س��ت��اذة  م��ن  مميز  وبح�س�ر  الزي��ن��ي،  اأ���س��ام��ة 
امل�ساريع  ومناق�سة  تقدمي  يف  اأ�ستاذة  ق��دور  ليلى 
الناجحة يف اأهم املنظمات الدولية، مّتت مناق�سة 
مقرتحات م�ساريع املتط�عني التي قام�ا باإعدادها 
خال فرتة التدريب، من اأجل تنفيذها يف املرحلة 

القادمة. 

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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تنفيذ برنامج بناء قدرات متطوعي مؤسسة إدارة الموارد 
البشرية خالل شهر رمضان 2022 بالتعاون مع العديد من 

الجهات التدريبية المختّصة

اإميانّا من م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية باأهمية 
تط�ير الك�ادر الب�سرية، واأهمية متكني متط�عي 
واجلهات  االأهلية  ومتط�عي اجلمعيات  امل�ؤ�س�سة 
يحتاج�نها  التي  املهارات  واك�سابهم  التط�عية، 
برنامج  تقدمي  مّت  واملهنية،  الي�مية  حياتهم  يف 
بناء قدرات املتط�عني الذي ا�ستمر خال �سهر 

بالتعاون  الربنامج  تقدمي  ومّت   ،2022 رم�سان 
ة  املخت�سّ التدريبية  اجلهات  من  جمم�عة  مع 

وعناوين متن�عة واأبرزها:
»التدقيق  ب��ع��ن���ان  ت��دري��ب��ي��ة  ور����س���ة   -1-7
والتي   E.B.C �سركة  م��ع  بالتعاون  الداخلي« 
ني�سان   25 يف  حمدان  اإ�سراء  املهند�سة  قّدمتها 

.2022
عرب  »الت�س�يق  بعن�ان  تدريبي  اأ�سب�ع   -2-7
�سبكات الت�ا�سل االجتماعي« بالتعاون مع �سركة 
خربة والذي قّدمه املدّرب فار�س الزهر، وامتّد 

من 24 ني�سان وحتى 12 اآيار 2022.
التقدميية«  العرو�س  »ت�سميم  تدريب   -3-7

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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بالتعاون مع فريق Styling والذي قّدمه املدّرب 
 27 حتى   23 من  وام��ت��ّد  �س�ار  اإبراهيم  حممد 

ني�سان 2022.
اإدارة  »نظم  ب��ع��ن���ان  ت��دري��ب��ي��ة  ور���س��ة   -4-7
والتي   E.B.C �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل�دة« 
ني�سان   23 يف  حمدان  اإ�سراء  املهند�سة  قّدمتها 

.2022
كتابة  »اأ�سا�سيات  بعن�ان  تدريبية  ور�سة   -5-7
عّبا�س  منري  الدكت�ر  قّدمها  العلمي«  البحث 
امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

الب�سرية يف 16 ني�سان 2022.
التقارير  »كتابة  بعن�ان  تدريبية  ور�سة   -6-7

رئي�س  عّبا�س  منري  الدكت�ر  قّدمها  االإدارية« 
يف  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 

16 ني�سان 2022.
االأعمال«  »ريادة  بعن�ان  تدريبي  اأ�سب�ع   -7-7
الذي قّدمه املدّرب عماد الدين امل�سري يف 10 

ني�سان 2022.

يف  عام 2022
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Gates Internship حفل اختتام مشروع
بالتعاون مع  UNDP  في 30 آذار 2022

باختتام  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  احتفلت   
 Gates ال�سركات  داخ��ل  للتدريب  ب�ابات  م�سروع  
االأمم  برنامج  من  والتم�يل  بالتعاون   Internship
اإدارة  م�ؤ�س�سة  وتنفيذ   UNDP االإمن��ائ��ي  املتحدة 
ال��دك��ت���ر  اأداره  وال����ذي   IHRM الب�سرية  امل�����ارد 
وا�ستمر  امل�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبا�س  منري 
 2022 �سباط  �سهر  نهاية  حتى  اأ�سهر  ع�سرة  مل��دة 
وبح�س�ر الدكت�ر ركان ابراهيم معاون وزير ال�س�ؤون 
االجتماعية والعمل ومدير برامج �س�ق العمل الن�سطة 
�سرييتل  �سركة  و  فاحة  ح�سن  ال�سيد   UNDP يف 
للم�ؤ�س�سة  الر�سمي  والراعي  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 
الغذائية  لل�سناعات  مكي  م�ؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
وعدد كبري من مدراء وممثلني عن 25 �سركة وبنك 
ال�سركات  ك��ربى  م��ن  وم�ؤ�س�سة  وجمعية  ومنظمة 
ال�����س���ري��ة وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي اجل��م��ع��ي��ات االأه��ل��ي��ة 

من  كبري  وعدد  الرتب�ية  املعاهد  وم��دراء  والنقابات 
 251 عددهم  بلغ  والذين  الربنامج  من  امل�ستفيدين 
وال�سن�ات  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  من  متدربًا 
اأ�سهر يف  اأربعة  االأخرية يف الدرا�سة اجلامعية وملدة 
يف  م�ستفيد   178 منهم  وت�ّظف  حقيقية  عمل  بيئة 
ال�سركات التي تدرب�ا بها وغريها من ال�سركات ومّت 
اعتبارهم 178 ق�سة جناح وبح�س�ر اإعامي مميز 

مت بدء االحتفال.
امل�سروع  مدير  عبا�س  منري  الدكت�ر  االحتفال  افتتح 
بال�سادة  بالرتحيب  امل�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  ورئي�س 
احل�س�ر وعر�س م�جز وكامل عن امل�سروع ومراحله 
�سباط  نهاية  حتى  اأ�سهر  ع�سرة  مل��دة  ا�ستمر  ال��ذي 
2022 وت�سمن تدريب 251 متدرب يف دم�سق وريفها 
ت�ظيف  ومت  امل�ساركة  ال�سركات  يف  اأ�سهر  اأرب��ع  ملدة 
داخلها  حقيقية  ب�ظائف  منهم  جن��اح  ق�سة   111

وخال الربنامج كان هناك �سبعة مر�سدين مهنيني 
بت�جيه  �سن�ات قام�ا  العملية ع�سر  تتجاوز خربتهم 
اإىل  باالإ�سافة  التدريب  ف��رتة  طيلة  مهني  واإر���س��اد 
عليها  ح�سل  التي  العمل  �س�ق  مهارات  على  تدريب 
مبا  ال�سركات  داخل  تدريبهم  فرتة  طيلة  املتدرب�ن 
فرتة  خ��ال  جمانية  تدريبية  مهارة   13 عن  يقل  ال 
تدريبهم يف بيئة عمل حقيقية. و�سكر مدير امل�سروع 
UNDP لهذا امل�سروع الريادي  خال كلمته منظمة 
الذي جتاوز اأهدافه حيث كان خمططًا له اأن يدرب 
منهم   100 وت�ظيف  وريفها  دم�سق  يف  متدرب   200
 178 ووظ��ف  متدرب   251 امل�سروع  درب  ال�اقع  ويف 
اإىل  باالإ�سافة  للم�سروع  جناح  م�ؤ�سر  وهذا  متدرب. 
امل�ساريع  من  الن�ع  لهذا  امللحة  العمل  �س�ق  حاجة 
الريادية لتدريب الباحثني عن عمل وتاأهيلهم وب�سكل 
عمل  لفر�س  ل��س�لهم  اجل���دد  اخلريجني  خ��ا���س 
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حقيقية من خال املتابعة والتاأهيل واالحت�سان طيلة 
فرتة التدريب حتى متكن الباحث عن عمل من اإيجاد 

فر�سة العمل احلقيقية. 
يف  الن�سطة  العمل  �س�ق  برامج  مدير  ق��ام  ثم  وم��ن 
امل�ؤ�س�سة  فيها  و�سكر  املنظمة  كلمة  باإلقاء   UNDP
ومراحله  نتائجه  يف  ال��ري��ادي  امل�سروع  اإجن��از  على 
حيث �سطر امل�سروع ق�س�س جناح حقيقية بت�ظيف 
178 م�ستفيد من الربنامج وجتاوز املت�قع منه. ووعد 
باأن يك�ن هناك م�ساريع متتالية وقادمة بالتعاون مع 
امل�ؤ�س�سة لتميزها يف �س�ق العمل احلقيقي من خال 
اأع�سائها و�سركائها واملهتمني بها كم�ؤ�س�سة احرتافية 
وفر�س  الك�ادر  تاأهيل  يف  ت�ساهم  ومازالت  �ساهمت 
العمل الآالف امل�ستفيدين منذ تاأ�سي�سها من 16 �سنة. 
ومن ثم قام معاون وزير ال�س�ؤون االجتماعية والعمل 
الدكت�ر ركان ابراهيم  باإلقاء كلمته ممثًا عن وزارة 

م�ؤ�س�سة  فيها  �ساكرًا  والعمل  االجتماعية  ال�س�ؤون 
امل�سروع  مدير  خا�س  وب�سكل  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة 
للم  املتميز  االإجن���از  لهذا  اإدارت��ه��ا  جمل�س  ورئي�س 
كم�ؤ�س�ستكم  احرتافية  م�ؤ�س�سة  عن  م�ستغربًا  "ولي�س 
اأن ت�سجل يف �سحيفة اإجنازاتها ق�سة جناح جديدة" 
تاأ�سي�سها  منذ  امل�ؤ�س�سة  ب��اأن  واأ���س��اد  ق�له  حد  على 
وكانت  الق�ل  من  اأك��رث  والفعل  باالحرتافية  متيزت 
والعمل  االجتماعية  ال�س�ؤون  ل�زارة  �سريك  ومازالت 
مبا يخ�س مهنة اإدارة امل�ارد الب�سرية وبرامج �س�ق 
مب�ساريع  يق�م�ا  اأن   UNDP ممثلي  و�سجع  العمل 
ومهنيتها  الحرتافيتها  امل�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اأخ��رى 
وقدراتها احلقيقية مبا يخ�س �س�ق العمل ومهارات 

الدخ�ل اإليه. 
امل�سروع  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن  ع��دد  ق��ام  ث��م  وم��ن 
كق�س�س جناح بعر�س جتربتهم وكيف ا�ستفادوا من 

حقيقية  عمل  بيئات  يف  تدريبهم  خال  من  امل�سروع 
�سملت  العمل  �س�ق  يف  حقيقية  عمل  فر�س  بتاأمني 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  جن��اح  ق�س�س  حتى 
بتاأمني فر�س عمل حقيقية لهم تتنا�سب مع االحتياج 

اخلا�س بهم.
عبا�س  منري  الدكت�ر  امل�سروع  مدير  ق��ام  ث��م  وم��ن 
ال�س�ؤون  ووزارة   UNDP ملنظمة  تكرمي  درع  بتقدمي 
االجتماعية والعمل و�سهادات �سكر وتقدير لل�سركات 
امل�ساركة يف امل�سروع وعددها 25 �سركة ح�سب عدد 
�سرييتل  �سركة  بال�سكر  وخ�س  فيها  تدرب�ا  الذين 
الر�سمي  والراعي  للم�ؤ�س�سة  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 
لها واأي�سا مت تكرمي املر�سدين املهنيني وقام بتقدمي 
لل�سناعات  ال���رائ���دة  م��ك��ي  مل�ؤ�س�سة  خ��ا���س  �سكر 
ت��ع��اون��ت وت��ت��ع��اون ب�سكل دائ���م مع  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 

امل�ؤ�س�سة وم�ساريعها. 
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ورشة عمل تعريفية بعنوان "قسم إدارة نظم المعلومات" 
قّدمتها شركة سيريتل لطالب كلية هندسة الحاسوب 
واالتصاالت في الجامعة السورية الخاصة - 30 آذار 2022

مشاركة مؤسسة إدارة الموارد البشرية في تنظيم البطولة
     )ARC7( السنوية السابعة للروبوت

عبا�س  منري  الدكت�ر  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  رئي�س  بح�س�ر 
اخلا�سة  ال�س�رية  باجلامعة  واملعل�ماتية  احلا�س�ب  هند�سة  كلية  وعميد 
حا  ال�سيدة  العامة  العاقات  مديرة  وبح�س�ر  النقري  مهيب  الدكت�ر 
ال�س�رية  واجلامعة  الب�سرية  امل���ارد  ادارة  م�ؤ�س�سة  بني  وبالتعاون  حنا، 
ال�س�رية اخلا�سة. قّدمت �سركة  �س�رية باجلامعة  اخلا�سة، واحتاد طلبة 
�سرييتل ال�سريك اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة، ور�سة عمل ح�ل ق�سم اإدارة نظم 

امل�ستخدمة  االأولية  الطرق  اأهم  هي  وما  �سرييتل  �سركة  بداخل  املعل�مات 
لهذه االأنظمة وتط�يرها، باالإ�سافة لعر�س فر�س العمل والتدريب الداخلي 
لدى ال�سركة، ومّت ا�ستام �سري ذاتية من الطاب من اأجل ح�س�لهم على 
فر�سة تدريب داخل ال�سركة واكت�سابهم اخلربة املطل�بة الازمة لدخ�ل 

�س�ق العمل.
وكانت هذه ال�ر�سة برعاية �سيافة من �سركة مكي لل�سناعات الغذائية.

بح�س�ر رئي�س م�ؤ�س�سة ادارة امل�ارد الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س وعميد كلية 
مهيب  الدكت�ر  اخلا�سة  ال�س�رية  اجلامعة  يف  واملعل�ماتية  احلا�س�ب  هند�سة 
مكي  �سركة  ت�س�يق  ومدير  اللبنانية،  كلمات  جمعية  رئي�س  وبح�س�ر  النقري، 
لل�سناعات الغذائية، والكابنت ف�ؤاد داوود ممثًا عن االحتاد الريا�سي العام، 
 27 مب�ساركة   ARC7 Syria للروب�ت  ال�سابعة  ال�سن�ية  البط�لة  افتتاح  مّت 
فريقًا من حمافظات دم�سق وحم�س والاذقية وحلب والنبك ميثل�ن ن�ادي 

الروب�ت.
 حيث تناف�ست الفرق امل�ساركة يف خم�س م�سابقات هي: م�سابقة املتاهة للمرحلة 

االبتدائية، و�سباق الروب�تات للمرحلة االإعدادية، وم�سارعة ال�س�م� للروب�تات 
للمرحلة الثان�ية، وامل�ساريع التكن�ل�جية للمرحلتني الثان�ية واجلامعية.

كان  االأوىل  الثاثة  املراكز  على  ح�سلت  التي  الفرق  على  اجل�ائز  ت�زيع  ومّت 
تنظيم هذه البط�لة من قبل اأكادميية �سريا روب� للروب�ت والذكاء اال�سطناعي 
وجمعية كلمات اللبنانية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية واجلامعة 

ال�س�رية اخلا�سة واالحتاد الريا�سي العام و�سركة مّكي لل�سناعات الغذائية.
يذكر باأّن هذه البط�لة االإقليمية اأُقيمت يف ن�سختها ال�سابقة يف �س�رية ولبنان 

وح�سلت الفرق ال�س�رية على مراكز اأوىل يف العديد من م�سابقاتها.

26 آذار 2022
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عقد اجتماع مع متطوعي مؤسسة إدارة الموارد البشرية 
ومتطوعين من الجامعة السورية الخاصة، لمناقشة وتنظيم 
البطولة السنوية السابعة للروبوت ARC7 التي سُتقام يوم 

السبت 26 آذار 2022 في صالة الجالء الرياضية بدمشق

دورة تدريبية نوعية بعنوان "النظام المالي األساسي ونظام 
المستودعات" التي استمرت 40 ساعة تدريبية بدءًا من 20 

آذار ولغاية 26 آذار 2022

بح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س وعميد كلية هند�سة احلا�س�ب واملعل�ماتية يف اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة الدكت�ر 
مهيب النقري، مّت عقد اجتماع حت�سريي لتنظيم البط�لة ال�سن�ية ال�سابعة للروب�ت ARC7 بني متط�عي امل�ؤ�س�سة ومتط�عي اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة، من اأجل 

�سرح خط�ات وطرق تنظيم امل�سابقة واال�ستفادة من التجارب ال�سابقة لتنظيمها.

دورة  الب�سرية  امل�����ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  اأق��ام��ت 
من  واخلا�س  العام  للقطاعني  م��رة  والأول  ن�عية 
وباقي  والعمل  االجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  ك���ادر 
االأ�سا�سي  امل��ايل  »النظام  بعن�ان  امل�ستفيدين 
وتط�ير  ت��دري��ب  مركز  يف  امل�ست�دعات«  ون��ظ��ام 

الكفاءات التابع مل�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية.

االأ�ستاذ  امل���ّدرب  امل��درب��ني:  من  ك��ٌل  قدمها  والتي 
منهل هناوي - معاون وزير املالية ل�س�ؤون االنفاق 
رغ��د مرت�سى مديرة  االأ���س��ت��اذة  وامل��درب��ة  ال��ع��ام، 
�سابقًا.  امل���ازن��ة  ومديرة  القان�نيني  املحا�سبيني 
قبل  م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة  تكاليف  تغطية  مت 
بناء  يف  كم�ساهمة  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة 

من  كجزء  وتاأهيلهم  العام  القطاع  ك���ادر  ق��درات 
يف  امل�ؤ�س�سة  تقدمها  التي  املجتمعية  امل�س�ؤولية 
التنم�ي التدريبي، كما قدمت  جمال اخت�سا�سها 
ال�سيافة  رعاية  الغذائية  لل�سناعات  مكي  �سركة 
لكامل الربنامج التدريبي.  ومت يف نهاية الربنامج 

التدريبي ت�زيع �سهادات ح�س�ر للم�ستفيدين. 
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اتفاقية تعاون بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية والجمعية 
الخيرية الشركسية في سورية في 19 آذار 2022

دورة تدريبية نوعية بعنوان "قانون العقود رقم /51/ لعام 
2004" في 16 آذار 2022

تعاون مع اجلمعية اخلريية  اتفاقية  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  وّقعت 
ال�سرك�سية يف �س�رية يف ي�م ال�سبت 19 اآذار 2022 يف مقر امل�ؤ�س�سة.  مّثل 
اإدارة امل�ارد الب�سرية رئي�س جمل�س االأمناء الدكت�ر منري عبا�س  م�ؤ�س�سة 
وعدد من اأع�ساء جمل�س االأمناء، وكما مّثل اجلمعية اخلريية ال�سرك�سية 
من  وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �س�رى  غ�سان  الدكت�ر  �س�رية  يف 

اأع�ساء جمل�س االإدارة. 
بتقدمي  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  قيام  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت 
ال�سرك�سية  اجلمعية  يف  واملتط�عني  لاأع�ساء  تدريبية  دورات  وتنفيذ 

امل����ارد  م�ؤ�س�سة  واع��ت��م��اد  اجلمعية  ك����ادر  م��ه��ارات  تنمية  اإىل  ت��ه��دف 
الب�سرية كجهة ا�ست�سارية وتدريبية لربامج اجلمعية ال�سرك�سية التدريبية 
والتنم�ية وم�ساركة متط�عيها بن�ساطات وفعاليات امل�ؤ�س�سة، باالإ�سافة اإىل 
ا�ستك�ساف فر�س العمل املتاحة وتاأمني فر�س عمل وتدريب للمتط�عني يف 
كا اجلهتني. كما اّتفق الطرفان على و�سع خطة تنفيذية مل�سم�ن مذكرة 
التفاهم على �سكل برامج يق�م الطرفان بالتن�سيق والتعاون على تنفيذها.
وقد حتّدث ممثا اجلهتني عن اأفق التعاون املتعددة مبا يخ�س ن�ساطاتهما 

املتكاملة والتي فيها فائدة الأع�ساء وم�ستفيدين كليهما. 

العام  للقطاعني  والأول مرة  ن�عية  دورة  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  قدمت 
امل��ّدرب  قدمها   »2004 لعام   /51/ رق��م  العق�د  »قان�ن  بعن�ان  واخل��ا���س 
االأ�ستاذ ب�سام عبد النبي م�ست�سار وزير املالية حاليًا ومعاون وزير املالية �سابقًا 
وملدة 15 عام، ورئي�س جلنة درا�سة العق�د �سابقا، وع�س� جلنة درا�سة العق�د 

من عام 2000 اىل عام 2018.
حيث ا�ستمرت الدورة التدريبية 10 �ساعات امتدت لثاثة اأيام 14- 15 - 16 
امل�ارد  اإدارة  مل�ؤ�س�سة  التابع  الكفاءات  وتط�ير  تدريب  مركز  يف   2022 اآذار 

الب�سرية.
وبح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�س�سة الدكت�ر منري عبا�س مت الرتحيب باملدرب 
املتميز وكادر وزارة ال�س�ؤون االجتماعية والعمل وباقي امل�ستفيدين ومتنى لهم 

كل الفائدة وت�سّمن التدريب مناق�سة املناق�سات و�سروطها والتعاقد بالرتا�سي 
والتاأمينات وما ه� مفه�م ال�سلفة و�سروطها وم�ؤيدات التنفيذ وماهي غرامات 

التاأخري وحاالتها.
والعمل  االجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  يف  م��دراء  التدريبية  ال��دورة  ح�سر  حيث 

باالإ�سافة الأ�سخا�س مهتمني من القطاع اخلا�س.
اإدارة امل�ارد الب�سرية  ومّتت تغطية تكاليف الدورة التدريبية من قبل م�ؤ�س�سة 
امل�س�ؤولية  وتاأهيلهم كجزء من  العام  القطاع  ك�ادر  قدرات  بناء  كم�ساهمة يف 
التدريبي،  التنم�ي  اخت�سا�سها  جمال  يف  امل�ؤ�س�سة  تقدمها  التي  املجتمعية 
الربنامج  لكامل  ال�سيافة  رعاية  الغذائية  لل�سناعات  مكي  �سركة  قدمت  كما 

التدريبي.
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المؤسسة تشارك في المؤتمر السنوي الثالث لفرع ريف 
دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية في 15 آذار 2022

ورشتي تدريب بعنوان "البرمجة اللغوية العصبية" و "الذكاء 
العاطفي" للمدربة وسام معراوي - 17-16 آذار 2022

�ساركت م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية ممثلًة برئي�س جمل�س اإدارتها الدكت�ر 
منري عبا�س  امل�ؤمتر ال�سن�ي لفرع ريف دم�سق لنقابة املهن املالية واملحا�سبية 

يف 2022/3/3 على مدرج جمعية خريجي املعاهد التجارية بدم�سق.
واملحا�سبية  املالية  املهن  لنقابة  دم�سق  ريف  فرع  رئي�س  امل�ؤمتر  ابتداأ  حيُث 
االأ�ستاذ عماد ي��سف بكلمته مرّحبًا باحل�س�ر، وا�ستعر�س خاله اهم ما مت 

اجنازه خال العام املا�سي ووجه كلمة �سكر لكافة منت�سبي فرع النقابة على 
الفرن�سي  ال�سع�دي  بيم�  بنك  �سكر  واي�سا  العام  خال  بذل�ها  التي  اجله�د 
امل�ؤمتر  ح�سر  وقد  املجتمعية.  بامل�س�ؤولية  وريادته  الفّعالة  مل�ساركته  �س�رية 
نقيب املهن املالية واملحا�سبية ب�س�رية االأ�ستاذ �ساحي الكراد، و عدد كبري من 

اأع�ساء امل�ؤ�س�سة واملهتمني والفعاليات االقت�سادية.

وفهم  ال��ذات��ي��ة  ع���اط��ف��ن��ا  اإدارة  الأه��م��ي��ة  ن��ظ��رّا 
م�ساعر االآخرين، وملا له اأثر على �سحتنا النف�سية 
اإىل  ال��س�ل  اأج��ل  وم��ن  االجتماعية،  وعاقاتنا 

�سمن  و�سليمة  �سحّية  مهنية  اجتماعية  عاقات 
ور�ستي  معراوي  و�سام  املدربة  قّدمت  العمل،  بيئة 
امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  ملتط�عي  تط�عية  تدريب 

اللغ�ية  »الربجمة  ب��ع��ن���ان  االأوىل  ال��ب�����س��ري��ة؛ 
بعن�ان  وور�سة  اآذار2022،   16 بتاريخ  الع�سبية« 

»الذكاء العاطفي« بتاريخ 17 اآذار 2022. 

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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ورشة عمل بعنوان "أهمية إدارة الموارد البشرية"
في وزارة النفط - 9 آذار 2022

IHRM تقدم برنامج تدريبي بعنوان "مقدمة إلى إدارة الموارد 
البشرية" بتاريخ 5 شباط حتى 19 آذار 2022

بعن�ان  حما�سرة  امل�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبا�س  منري  الدكت�ر  قّدم 
امتدت  النفط.  وزارة  يف  العام  القطاع  يف  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  اأهمية 
ال�ر�سة لثاثة اأيام من 7 اإىل 9 اآذار 2022 - يف مبنى �سركة الفرات للنفط 
- وبح�س�ر متميز من مدراء وم�ظفي وزارة النفط وال�سركات العاملة فيها، 
حيث مّت خال ال�ر�سة عر�س اأهمية امل�ارد الب�سرية واالهتمام بها يف القطاع 
العام و�سرورة الت�سارك والتعاون بني القطاعني العام واخلا�س، ملا فيه فائدة 

يف تط�ير العن�سر الب�سري يف القطاع العام، واال�ستفادة من التدريب املتميز 
املعرفة  نقل  على  والعمل  النفط،  �سركات  يف  العامل�ن  عليه  ح�سل  ال��ذي 
من خال ور�سات عمل م�سرتكة، و�ستك�ن امل�ؤ�س�سة �سلة ال��سل مبا يخ�س 

ور�سات العمل والتدريبات اخلا�سة ببناء قدرات العن�سر الب�سري. 
و�سكر الدكت�ر عبا�س وزارة النفط وامل�سارك�ن والك�ادر التي �ساهمت باإجناح 

هذه ال�ر�سة وعلى راأ�سهم ال�سيد متام اأب� ط�ق.

�سمن مركز تدريب وتط�ير الكفاءات، التابع مل�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية. 
مع  الب�سرية«  امل���ارد  اإدارة  اإىل  »مقدمة  بعن�ان  تدريبي  برنامج  تقدمي  مّت 
اأ�سامة  واالأ�ستاذ  الدكت�ر منري عّبا�س  املدربني املحرتفني، وهم  جمم�عة من 

الزيني.
وامتد التدريب خال 30 �ساعة، مع حيث �سرح املدرب�ن مفه�م اإدارة امل�ارد 

لاأعمال،  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  الب�سرية  امل����ارد  اإدارة  واأهمية  الب�سرية، 
عن  وتطبيق  و�سرح  الب�سرية،  امل�ارد  اإدارة  ل�ظائف  ل  مف�سّ ل�سرح  باالإ�سافة 
اآليات التحليل والت��سيف ال�ظيفي، باالإ�سافة اإىل عملية الت�ظيف واالختيار، 
عن  وتطبيقات  و�سروح  االأداء،  وتقييمات  االأداء  واإدارة  والتط�ير،  والتدريب 

االأج�ر والتع�ي�سات واملزايا.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة

ميتلك فريق مركز دمر الطيب رؤية ورسالة لتطوير قطاع اخلدمات الصحية وتقدميه بطريقة خمتلفة عن املألوف وفقاً ملعايري 
عاملية احرافية

يف آذار 2015 قاموا بطرح البذرة األوىل النموذجية يف جمال املراكز الصحية باسم مركز دمر الطيب الذي يضم 30 ختصص 
طيب مع ما يزيد عن 120 طبيب من خنبة األطباء يف سورية، وجتهيزات طبية متطورة ونظام متقدم يف التعقيم وضبط 

العدوى.
كما يضم املركز فريق يزيد عن 150مبدع ومبدعة من إداريني، متريض وفنيني يف خمتلف التخصصات واجملـاالت

تشغل راحة الزوار احليز األكر من اهتمامهم مع حرصهم على تأمني كل ما يضمن ذلك من خال اعتماد نظم عاملية احرافية 
تضمن سهولة احلركة والتنقل داخل املركز، حفظ الوقت وتقليص اجلهود، واعتماد نظام آيزو 9001 لضمان تقديم خدمات 

عالية اجلودة باحرافية عالية تليب تطلعاتكم ورضاكم.
قسم العيادات: حزمة متكاملة من العيادات، أكثر من 120 طبيب خبري، مايزيد عن 30 ختصص يف خدمتكم يومياً من 

الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً
قسم األسنان: خنبة مميزة من األطباء يف كافة التخصصات السنية العاجية والتجميلية: لثة – لبية – جتميل – جراحة 

– تقويم – زرع - أطفال
 PCR املخرب: متطور متوافق مع معايري اجلودة العاملية، يقدم كافة التحاليل ويوفر خدمة سحب الدم يف املنزل، وفحص

معتمد للسفر
الصيدلية: تقدم مجيع األدوية الوطنية واملستوردة، ومنتجات الرعاية الصحية، متوفرة كل األسـبوع، مصممة وفقاً ملعايري 

عالية
اإليطايل -  ديكا  ليزر  توفر جهازين  بالبشرة، مع  والعناية  التجميل  التجميل: خدمات متعددة ومتخصصة يف جمال  قسم 

ساينشور األمريكي
قسم األشعة والتشخيص: طيف واسع من خدمات التصوير الشعاعي بتقنيات عاملية مع خنبة من األطباء واألخصائيني

وتعتر املسؤولية االجتماعية جزء من ثقافة مركز دمر الطيب، وجزء ال يتجزأ من أعماهلم اليت تنعكس على طريقة تعاملهم مع 
البيئة، سياساهتم يف املوارد البشرية، أصحاب املصلحة املشاركني هلم وعاقتهم مع اجملتمع احمللي.

مؤخراً.. أطلق مركز دمر الطيب تطبيق ميديكا... التطبيق الطيب األول يف سورية حلجز املواعيد أوناين، وحفط كافة ملفات 
Medica App املريض الطبية

اجلدير بالذكر أن مركز دمر الطيب يقع يف دمشق - مشروع دمر - اجلزيرة 1- جانب الكنيسة
ويستقبل زواره يومياً 24 ساعة ضمن أقسام الطوارئ - الصيدلية - عيادة األطفال - املخر - األشعة

ويومياً على مدار 12ساعة بأقسامه: عيادات - أسنان - جتميل
ميكنكم التواصل مع املركز من خال األرقام التالية: 9790 - 0930099200

مركز دمر الطبي يقدم حسم 10% على كافة عيادات المركز ألعضاء مؤسسة 
إدارة الموارد البشرية وحسومات تصل إلى 15% على أقسام التجميل واألسنان 
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مت إطاق املشروع يف عام 2021 ومازال مستمراً حتى اآلن.
يهدف إىل سد الفجوة يف سوق العمل، ويساهم بالنهوض بالفرد 
واالقتصاد؛ من خال مساعدة األفراد الباحثني عن عمل والركيز 
على الفئات األكثر احتياجاً وتأثراً بنتائج احلرب على سورية، من 
العمل  بسوق  ودجمهم  وربطهم  كفاءاهتم  وتطوير  تدريبهم  خال 
باعتبار أن عملية التدريب وتطوير الكفاءات والربط مع سوق العمل 
هي إحدى الوظائف األساسية إلدارة ملوارد البشرية واملختصني يف 

هذا اجملال.
الفئة املستهدفة: الباحثني عن عمل من طاب اجلامعات واخلرجيني 

– املسرحني من خدمة العلم – ذوي االحتياجات اخلاصة.
أهداف املشروع:

- املسامهة يف حل مشكلة البطالة على مستوى اجلمهورية العربية 
السورية وحتديداً للفئات األكثر احتياجاً.

- تأمني ربط وتشبيك الباحثني عن العمل يف سوق العمل السورية 
مع الشركات اخلاصة والقطاع املشرك.

- تطوير منصة إلكرونية Recruitment Platform تعمل على الربط 
القطاعني  الوظيفية املوجودة يف  الباحثني عن عمل والفرص  بني 

اخلاص واملشرك.
تنظيم  خال  من  العمل  لسوق  املطلوبة  املهارات  وتطوير  بناء   -

دورات تدريبية وورشات عمل.
ربطهم  خال  من  الشرائح  لكافة  مناسبة  عمل  فرص  تأمني   -
األكثر  الفئات  على  الركيز  مع  بالتوظيف  الراغبة  بالشركات 

احتياجاً.
- دراسة الوظائف األكثر طلباً يف سوق العمل ومهارات التوظيف 

املطلوبة وإصدار تقرير هبا.
طريق  عن  اجملتمعية  مسؤوليتها  لتفعيل  الشركات  مع  التعاون   -

تدريب الباحثني عن العمل من الفئات املستهدفة.

برامج املشروع  الوطين للتشبيك وتطوير الكفاءات:
 Job Gate أواًل - منصة التدريب والتوظيف اجملانية

الثاني  كانون  يف  انطلقت  جمانية  إلكرونية  توظيف  منصة  هي 
2021  هتدف للتشبيك بني الباحثني عن عمل والشركات الباحثة 
وإرشادية   توعوية  مقاالت  نشر  يتم  أنه  إضافة  بشرية  موارد  عن 
أنه مت  إىل  العمل، إضافة  والتأهيل لدخول سوق  بالتدريب  تتعلق 
تقديم 89 دورة تدريبية عر موقع املنصة مبختلف العلوم اإلدارية 
عمل  فرص  تأمني  من خال  كبرية  املنصة جناحات  حققت  وقد 

الوظيفية  الشواغر  تأمني  الشركات يف  للمستفيد منها ومساعدة 
املوجودة لديها

حيث أنه يوجد 255 شركة ومؤسسة من خمتلف القطاعات تعتمد 
استقطاب موارد بشرية عرضت مايقارب 1470  املنصة يف  على 
قبل  من  طلب   15926 التوظيف  طلبات  عدد  وبلغ  عمل  فرصة 

الباحثني عن عمل
ملشكلة  عملية  حلول  توفري  يف  املسامهة  إىل  املنصة  هتدف 
البطالة؛ من خال تأمني فرص تدريب وتوظيف الباحثني عن عمل 

والفئات األكثر احتياجاً.
 فمن حيث تأمني فرص الّتوظيف : تسعى إىل الربط بني الباحثني 
عن عمل والفرص الوظيفية املتاحة يف سوق العمل داخل القطاعني 

اخلاص والعام واملشرك.
ومن حيث توفري فرص الّتدريب: تعمل على بناء املهارات الازمة 
للدخول إىل سوق العمل وتطويرها من خال تنظيم دورات تدريبية 

وورشات عمل » أوناين«؛ مع خنبة من املدرّبني املتطوّعني .
ميزات املنصة :

وفرص  الوظيفية  الشواغر  وتسويق  لعرض  جمانية  خدمات   -
التدريب .

- خدمات إحصائية جمانية للشركات.
- خدمة تقييم الشركة من قبل الباحثني عن عمل.

- إرسال تنبيه للشركة عند تقدم الباحثني عن العمل للوظيفة عر 
الريد اإللكروني.

الكبرية يف حاالت طلبب  للشركات  الذاتية  السري  خدمة سحب   -
التوظيف املباشر 

عنها  واإلعان  الوظيفية  الشواغر  إعان  وأمتتة  حفظ  خدمة   -
الحقاً 

- خدمة إصدار تقارير عن كافة الوظائف وتقرير عن كافة طلبات 
التوظيف 

- خدمة حتديد وإيقاف الشواغر الوظيفية عند إغاق الشاغر من 

تطورات المشروع الوطني للتشبيك مع سوق العمل
وتطوير الكفاءات خالل 2022

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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قبل الشركة أو املوقف 
- خدمة املشاركة يف استبيانات واحلصول على تقارير

ثانيًا -مركز تدريب وتطوير الكفاءات 
مت افتتاح هذا املركز يف 25 أيلول 2021 يف مقر املؤسسة الرئيسي 

يف دمشق – املزة.
وقدّم املركز خال عام 2022 ) 36( تدريب وكان عدد املستفيدين 
منفصلة  تدريبات  بني  التدريبات  شخص،وتنوعّت   )600( منها 
ومّت  العمل  ورشات  من  جمموعة  إىل  باإلضافة  متعددة  وبرامج 
تقديم معظمها بشكل جماني، حيث تتسم التدريبات بالتنوع وتشمل 
تدريبات يف العلوم اإلدارية واملالية)إدارة املوارد البشرية، التسويق، 

املصارف، املبيعات...اخل(،  وكانت التدريبات على الشكل التايل:
1. مهارات الدخول لسوق العمل لطاب معهد DTC التابع لألونروا 

2022/12/01
2. ريادة األعمال لطاب اجلامعة السورية اخلاصة 2022/01/13
التدرييب  املعسكر  ضمن  العمل  ومقابلة  الذاتية  السرية  كتابة   .3

لطاب معهد الربية الفنية التطبيقية والتشكيلية 2022/01/23
4. تدريب إدارة الوقت ضمن املعسكر التدرييب لطاب معهد الربية 

الفنية التطبيقية والتشكيلية. 2022/01/23
لطاب  التدرييب  املعسكر  ضمن  اجلامعية  املناظرات  تدريب   .5

معهد الربية الفنية التطبيقية والتشكيلية 2022/01/23
الوطين  املعهد  لطاب  البشرية  املوارد  إدارة  يف  عملي  تدريب   .6

لإلدارة العامة  2022/08/03
7. تدريب مقدمة إدارة املوارد البشرية 03/08/2022 )مأجور(

8. قانون العقود رقم 51 لعام  2005 ملوظفي القطاع العام واملهتمني  
2022/03/16

9. تدريب األجور والتعويضات 2022/04/06 )مأجور(
القطاع  ملوظفي  املستودعات  ونظام  األساسي  املايل  النظام   .10

العام 3/26-3/20
11. إدارة املوارد البشرية وقانون العمل 2022/8/13-2022/6/4 

)مأجور(

عمل  )ورشات  العمل:  لسوق  الدخول  مهارات  برنامج 
جمانية(

1. إدارة ضغوط العمل وحل املشكات يف تاريخ 28 شباط 2022
2. حل املشكات وإختاذ القرار يف تاريخ 28 شباط 2022

Excel .3 متقدم يف تاريخ 27 شباط 2022
4. املراسات التجارية وااللكرونية يف تاريخ 10  شباط 2022

5. املهارات 13 األكثر طلبا لسوق العمل يف تاريخ 08  شباط 2022
6. التخطيط الشخصي يف تاريخ 6+7+8 شباط 2022

7. التواصل الفعال يف تاريخ 31 كانون الثاني 2022

8. إضاءة حول قانون العمل يف تاريخ 25 كانون الثاني 2022
9. التحفيز الذاتي يف تاريخ 16 كانون الثاني 2022

 2021 الثاني  تشرين   7 تاريخ  من  االحرافية  املشاريع  إدارة   .10
لتاريخ 13 كانون الثاني 2022

املوارد  إدارة  مؤسسة  متطوعي  قدرات  بناء  برنامج 
البشرية ومتطوعي اجلهات الشريكة : )جماني(

1. التدقيق الداخلي بتاريخ 25 نيسان 2022
2. التسويق عر الشبكات االجتماعية من تاريخ 24 نيسان إىل 12 

أيار 2022
3. تصميم العروض التقدميية  من تاريخ 23 نيسان إىل 27 نيسان 

2022
4. نظم إدارة اجلوة بتاريخ 23 نيسان 2022

5. أساسيات كتابة البحث العلمي بتاريخ 16 نيسان2022
6. كتابة التقارير اإلدارية بتاريخ 16 نيسان 2022

7. ريادة األعمال بتاريخ 10 نيسان 2022
8. إعداد مقرحات املشاريع من تاريخ 14 إيار إىل 21 أيار 2022

9. استخدام برنامج outlook من تاريخ 17 أيار إىل 19 أيار 2022
10. املراسات التجارية 4 حزيران 2022.

11. املهارات 13 األكثر طلبا لسوق العمل 26 حزيران 2022.
12. ريادة األعمال 2022/6/30-2022/6/26

-2022/7/31 الفوتوشوب  برنامج  على  العمل  أساسيات   .13
2022/9/10

14. املسؤولية اجملتمعية 12/01/2022
15. اإلسعافات األولية 2022/12/24+17

ثالثًا – ومبا خيص برنامج التدريب داخل الشركات: 
امتد الرنامج عر مرحتلني:

UNDP األوىل: بالتعاون مع برنامج األمم املتحدّة االمنائي
الرنامج مبرحلته األوىل ملدة عشرة أشهر من عام 2021  استمر 
تدريب 251 متدرب يف دمشق  حتى هناية شباط 2022 وتضمن 
 200 توظيف  ومت  املشاركة  الشركات  يف  أشهر  أربع  ملدة  وريفها 

متدرّب منهم.
املرحلة الثانية بعد شهر شباط: حيث مّت تدريب 3 أشخاص ضمن 

شركتني، وتوّظف منهم اثنان

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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برنامج مهارات الدخول لسوق العمل لمتدربي برنامج التدريب 
Gates Internship داخل الشركات

برنامج  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  قّدمت 
الدخ�ل  »مهارات  عن�ان  حتت  جماين  تدريبي 
ل�س�ق العمل« للمتدربني �سمن برنامج ملتدربي 
 Gates ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب داخ���ل ال�����س��رك��ات 
Internship بالتعاون مع برنامج االأمم املتحد 

UNDP االإمنائي
حيث امتد الربنامج التدريبي ملدة ع�سرة اأ�سهر 
م�ا�سيعه  تنّ�عت  و2022،   2021 عامي  خال 
وامل��ه��ارات  ال��ذات  لتط�ير  متن�عة  جم��االت  يف 
ككيفية  عمله،  �سمن  امل���ّظ��ف  يحتاجها  التي 
احلياة  على  ت�ؤثر  التي  ال�سغ�ط  واإدارة  جت��اوز 

ال�سخ�سية واالأداء يف العمل، وطرق التعامل مع 
�سغ�ط العمل التي البد من م�اجهتها، باالإ�سافة 
ملهارة حّل امل�ساكل والع�ائق ال�سخ�سية واملهنية، 
ال��ق��رارات،  الت��خ��اذ  املنا�سب  ال���ق��ت  واأه��م��ّي��ة 
الت�ا�سل  ومهارة  ال�سخ�سي،  التخطيط  ومهارة 
ومهارة  الفريق،  و�سمن  العمل  بيئة  يف  الفّعال 
والتنّ�ع،  االخ��ت��اف  وتقّبل  االإي��ج��اب��ي  التفكري 

وتفّهم االأفكار املتن�عة.
القان�نية  الت�عية  لتدريبات يف جمال  باالإ�سافة 
كمناق�سة  م�ظف،  كّل  يحتاجها  التي  االأ�سا�سية 
ملعرفة  باالإ�سافة  وثغراته،  وحمت�اه  العمل  عقد 

و�ساعات  اإج��ازات  من  العامل،  وواجبات  حق�ق 
وغريها  االجتماعية  بالتاأمينات  وت�سجيل  عمل 

من االأم�ر التي مّتت مناق�ستها.
اإدارة  ق���رروا  ال��ذي��ن  للمتدربني  بالن�سبة  اأّم���ا 
اإدارة  تدريب  تقدمي  فتّم  اخلا�س،  م�سروعهم 
امل�ساريع االحرتافية لهم، وتعليمهم كيفية اإدارة 
امل�����س��روع واجل��دول  ون��ط��اق  امل�����س��روع،  م�سادر 
اإدارة  يف  اخلط�ات  واأه��م  واملخاطر،  الزمني، 
امل�سروع، واإدارة امل�سرتيات لكل م�سروع، وماهي 
اجل���دة،  الإدارة  باالإ�سافة  وال��ر���س��د،  امل���ازن��ة 
و�سرح  بامل�سروع،  واملتاأثرين  الت�ا�سل  واإدارة 

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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االإدارة الر�سيقة واالإدارة الر�سيقة املن�سبطة.
وكانت اأبرز التدريبات خال عام 2022 كما يلي:

7-1- ور�سة عمل بعن�ان »اإدارة �سغ�ط العمل 
ال��رزاق  عبد  امل���دّرب  قّدمها  امل�سكات«  وح��ل 

بركات - 28 �سباط 2022. 
امل�سكات  »حل  بعن�ان  عمل  ور�سة   -2-7
واتخاذ القرار« قّدمها املدّرب اأ�سامة الزيني - 

28 �سباط 2022.
متقدم«   Excel" ب��ع��ن���ان  ت��دري��ب   -3-7
قّدمه املدّرب عماد الدين امل�سري - 27 �سباط 

.2022

»املرا�سات  ب��ع��ن���ان  ع��م��ل  ور���س��ة   -4-7
�س�زان  املدّربة  قّدمتها  االلكرتونية«  التجارية 

القزاز - 10 �سباط 2022. 
 13 ال  »املهارات  بعن�ان  عمل  ور�سة   -5-7
الدكت�ر  قّدمها  العمل«  �س�ق  يف  طلبًا  االأك��رث 

منري عبا�س - 8 �سباط 2022.
»التخطيط  ب��ع��ن���ان  ع��م��ل  ور����س���ة   -6-7
 / 6 الزعيم -  اإياد  املدّرب  قّدمها  ال�سخ�سي« 

7- 8 �سباط 2022.
ور�سة عمل بعن�ان »الت�ا�سل الفّعال«   -7-7
قدّمها املدّرب عماد الدين امل�سري - 31 كان�ن 

الثاين 2022.
ح�ل  »اإ�ساءة  ب��ع��ن���ان  عمل  ور���س��ة   -8-7
قان�ن العمل« قّدمها املحامي ملهم اأ�سعد - 25 

كان�ن الثاين 2022.
ور�سة عمل بعن�ان »التحفيز الذاتي«   -9-7
الثاين  كان�ن   16  - الزعيم  اإياد  املدّرب  قّدمها 

.2022
امل�����س��اري��ع  »اإدارة  ب��ع��ن���ان  ت��دري��ب   -10-7
ع�دة  ج���دت  امل��دّرب  قّدمه   »PMP االحرتافية 
امتد خال 60 �ساعة من 7 ت�سرين الثاين 2021 

حتى 13 كان�ن الثاين 2022.  

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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تدريب عملي في إدارة الموارد البشرية لطالب المعهد الوطني 
لإلدارة العامة INA في مقر المؤسسة يومي 8 و 10 آذار 2022

بما يدعم العملية التربوية تعزيز التعاون بين وزارة التربية  
ومؤسسة إدارة الموارد البشرية 7 آذار 2022

قدم الدكت�ر منري عبا�س رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية 
مقر  يف   INA العامة  ل���اإدارة  ال�طني  املعهد  لطاب  عملي  تدريب  ي�مي 

امل�ؤ�س�سة يف 8 و 10 اآذار 2022.
 INA وامتد التدريب الأكرث من ع�سر �ساعات مب�ساركة متدربي الدفعة 19 يف
اجلامعات  مع  االأكادميية  الروابط  بناء  يف  امل�ؤ�س�سة  باأهداف  عمًا  وذلك 
وتق�ية  الب�سرية،  امل���ارد  اإدارة  اخت�سا�س  تدّر�س  التي  واملعاهد  والكليات 
العاقات مع طاب وخريجني اجلامعات ال�س�رية. وقد �سارك يف التدريب 
ال�اقع  من  وتطبيقات  عملية  باأمثلة  التدريب  وات�سم  متدرب،   35 من  اأكرث 
ا�ستف�سارات  على  االإجابة  ومت  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  ل�ظائف  ال�سركات  يف 
الطاب واإعطاء وظائف عملية لهم ليتم ت�سحيحها والتاأكد من قدرتهم على 

التعامل مع حاالت واقعية.

بدوره اأ�ساف د. عبا�س »اإن امل�ؤ�س�سة تق�م دائمًا بت�سجيع الت�ساركية كعن�ان 
العملي  ال�اقع  بني  تربط  تدريبية  وبرامج  عمل  ور�سات  خال  من  للنجاح 
القطاع  ومثياتها يف  العام  القطاع  الت�سبيك مع معاهد  واالأكادميي وحتقق 
اخلا�س واجلمعيات االأهلية ال�ستمزاج جتربة حقيقية واقعية تفيد املتدربني 
يف التعرف على اآليات تطبيق املعل�مات االأكادميية التي يح�سل�ن عليها يف 
ال�اقع العملي«.ويف نهاية ي�م التدريب مت اأخذ املتدربني بج�لة اطاعية ملقر 
امل�ؤ�س�سة والتعرف على خدماتها املقدمة اإىل الطاب واملتدربني والباحثني 

عن عمل من اإر�ساد مهني اإىل التقدم اإىل فر�س عمل حقيقية
واأخ��رب  الن�ساط  ه��ذا  على  والقائمني  املعهد  اإدارة  عبا�س  الدكت�ر  و�سكر 
املتدرب�ن باأن خدمات اجلمعية متاحة لهم ولكل زمائهم يف اأي وقت، ومت 

اأخذ �س�ر تذكارية بعد انتهاء الك�يف بريك.

خال لقاء رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية الدكت�ر منري عبا�س، 
ووزير الرتبية الدكت�ر دارم طباع اأكّد اأهمية العاقة الت�ساركية مع امل�ؤ�س�سة، والعمل 
�سمن فريق واحد، الفتًا اإىل زيارة قريبة ملعهد الفن�ن التطبيقية والت�سكيلية والذي 
امل�ؤ�س�سة  مع  الت�ساركي  العقد  اإمكانية متديد  ودرا�سة  امل�ؤ�س�سة،  ا�ست�سافة  به مقر 

ب�سكل م�ستمر ولعدة �سن�ات.

بدوره الدكت�ر عبا�س حتّدث عن دور م�ؤ�س�سة اإدارة امل�اد الب�سرية يف دعم البنية 
التحتية للمعهد، وتقدمي عدد من املبادرات ال�سيما تدريب طاب املعهد واإعدادهم 
للدخ�ل يف �س�ق العمل، باالإ�سافة لتنفيذ جمم�عة من املبادرات ومنها مبادرة »من 
للتجربة  دارم طباع  الدكت�ر  ال�زير  لل�سيد  �سكر  درع  قدم  كما  �سحّية«  بيئة  اأجل 

الناجحة يف ا�ست�سافة م�ؤ�س�سة اأهلية يف اإحدى املعاهد التابعة ل�زارة الرتبية.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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معسكر تدريبي لطالب معهد الفنون التطبيقية والتشكيلية – 
يوشع منصور – 23 حتى 26 كانون الثاني 2022

يف اإطار التعاون مع امل�ؤ�س�سات االأكادميية ووزارة الرتبية، وبح�س�ر مديرة املعهد االأ�ستاذة تغريد عثمان، مّت تقدمي اأ�سب�ع تدريبي جماين لطاب معهد الفن�ن 
اأ�سب�ع التدريب جمم�عة من املحاور املهمة لتط�ير الطاب وم�ساعدتهم للدخ�ل اإىل �س�ق العمل، وامتد  التطبيقية والت�سكيلية - ي��سع من�س�ر، وت�سّمن 

التدريب من 22 كان�ن الثاين حتى 26 كان�ن الثاين وكان اأبرزها:
7-1- تدريب كتابة ال�سرية الذاتية ومقابلة العمل قّدمه الدكت�ر منري عبا�س.

7-2- تدريب اإدارة ال�قت قّدمه الدكت�ر منري عبا�س.
7-3- تدريب »املناظرات اجلامعية« بالتعاون مع االأمانة ال�س�رية للتنمية قّدمه املدّرب عماد الدين امل�سري.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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تدريب بعنوان "ريادة األعمال" لطالب الجامعة السورية 
الخاصة - 13 كانون الثاني 2022

ورشة عمل بعنوان "مهارات الدخول الى سوق العمل" لطالب معهد 
دمشق المتوسط DTC التابع لمنظمة األونروا - 12 كانون الثاني 2022

االأكادميية،  وامل�ؤ�س�سات  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  بني  التعاون  اإطار  يف 
االأعمال« لطاب  »ريادة  بعن�ان:  تدريب  امل�سري  الدين  املدّرب عماد  قّدم 

اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة، �سمن مقر م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية
االأعمال  ريادة  اأهمية  بها عن  مّت احلديث  اأي��ام،  ثاثة  التدريب خال  وامتد 
ومّت  اخلا�س،  م�سروعه  اإط��اق  يف  اجلامعي  الطالب  ت�اجه  التي  واملع�قات 

اأي�سًا  امل��درب  وحت��ّدث  اخلطط،  وكتابة  التخطيط  اأ�سا�سيات  عن  احلديث 
 SWOT حتليل  وتطبيق  الت�سعة  مبك�ناته  التجاري  العمل  من���ذج  بناء  عن 
باالإ�سافة ملناق�سة العديد من امل�ساريع الريادية الناجحة، ويف نهاية التدريب 
قّدم املتدرب�ن جمم�عة من امل�ساريع والتي القت بع�سها ال�س�ء، ومّت تطبيقها 

وتنفيذها بعد انتهاء التدريب.

ور�سة عمل  الدكت�ر منري عبا�س  قّدم  الدولية،  املنظمات  مع  التعاون  اإطار  يف 
دم�سق  معهد  لطاب  العمل«  �س�ق  اإىل  الدخ�ل  »مهارات  بعن�ان  تط�عية 
املت��سط DTC التابع ملنظمة االأونروا، وذلك يف ي�م االأربعاء 12 كان�ن الثاين 
م�ؤ�س�سة  التعريف عن  مّت  الب�سرية، حيث  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  2022 يف مقر 
اإدارة امل�ارد الب�سرية واخلدمات والتدريبات التي تقدمها للطاب والباحثني 

ة الت�ظيف املجانّية التابعة للم�ؤ�س�سة. عن عمل ومن�سّ
ال�سركات  يف  تطبيقها  واآليات  الب�سرية  امل���ارد  اإدارة  وظائف  اأه��م  ذكر  ومّت 
اخلا�سة، وب�سكل خا�س الت�ظيف وتقييم االأداء والتدريب، باالإ�سافة اإىل تقدمي 
ن�سائح ح�ل كتابة ال�سرية الذاتية واأهم النقاط التي يجب اأن ينبته لها الباحثني 

عن عمل عند كتابتها باللغتني االنكليزية والعربية. كما عر�س د. عبا�س اأهم 
اأ�سحاب العمل يف  املهارات املطل�بة للدخ�ل اإىل �س�ق العمل، والتي يهتم بها 
�سمن  العمل  ومهارات  واحل�ار،  الت�ا�سل  مهارات  واأهمها  اجلدد،  اخلريجني 
فريق، ومهارات التط�ر ال�سخ�سي، ومهارات تقدمي الذات، وا�ستخدام اأنظمة 
1اإدارة  على  يت�جب  التي  املهارات  اأهم  عبا�س  د.  وذكر  ال�سحابية.  احلا�سب 
 COVID19 امل�ارد الب�سرية العمل عليها يف بيئة العمل عن بعد واالأزمات مثل
وكيفية مراقبة اأداء العاملني عن بعد والت�ا�سل الفّعال يف بيئة افرتا�سية. ويف 
النهاية اأجاب الدكت�ر عبا�س عن اأ�سئلة احل�س�ر ومتنى لهم الت�فيق والنجاح 

واللقاء يف امل�ستقبل القريب يف ور�سة عمل اأخرى يف مقر امل�ؤ�س�سة.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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ورشة بعنوان " تصميم استبيانات البحث العلمي" بتاريخ 10 
كانون الثاني 2022

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية 
وشركة أوفكورس للخدمات التسويقية والحاسوبية بتاريخ 7 

كانون الثاني 2022.

االأكادميية،  وامل�ؤ�س�سات  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  بني  التعاون  اإطار  يف 
قّدم املدّرب عماد الدين امل�سري ور�سة تدريبية بعن�ان: »ت�سميم ا�ستبيانات 

البحث العلمي« لطاب اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة.
وال�سادة  عبا�س،  منري  الدكت�ر  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  وبح�س�ر 
روؤ�ساء االأق�سام يف كلية اإدارة االعمال يف اجلامعة ال�س�رية اخلا�سة وبالتن�سيق 

اجلامعة  يف  االعمال  اإدارة  كلية  يف  �س�رية  لطلبة  ال�طني  االحت��اد  ف��رع  مع 
ومنهجي  علمي  ا�ستبيان  ت�سميم  كيفية  عن  احلديث  مّت  اخلا�سة،  ال�س�رية 
االأ�سئلة  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستبيان،  ت�سميم  يف  تدخل  التي  املحددات  هي  وما 
الدميغرافية وغريها من االأم�ر ال�اجب معرفتها للح�س�ل على ا�ستبيان علمي 

�سحيح.

للخدمات  اأوفك�ر�س  و�سركة  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  م�ؤ�س�سة  بني  تفاهم  ت�قيع مذكرة  عام 2022  مّت يف مطلع  االإجن��ازات،  لتحقيق  امل�ستمر  ال�سعّي  من  انطاقًا 
ت املذكرة على  الت�س�يقية واحلا�س�بية، بح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�س�سة الدكت�ر منري عبا�س وم�ؤ�س�س �سركة اأوفك�ر�س ال�سيد عبد الرزاق بركات. حيث ن�سّ

تقدمي اخلدمات الت�س�يقية يف جمال الت�سميم، من اأجل دعم االأهداف التنم�ية التي تتبناها م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية لتط�ير العن�سر الب�سري.

يف  عام 2022
نشاطات املؤسسة
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بعض األنشطة الترفيهية التي تم تقديمها ألعضاء ومتطوعي 
مؤسسة إدارة الموارد البشرية خالل عام 2022

انطاقًا من اأهمية خلق اأج�اء ودّية وتعاونية بني متط�عي م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد 
الب�سرية، ومن اأجل بناء روابط االأُلفة بينهم، مّت تنفيذ جمم�عة من االأن�سطة 
الرتفيهية التي تخللتها م�سابقات ثقافية وجمم�عة من االألعاب الهادفة، ملا لها 

اأثر يف بناء العاقات املهنية ال�سحّية بني املتط�عني، والتي كان اأبرزها:
7-1- اجتماع متط�عي م�ؤ�س�سة اإدارة امل�ارد الب�سرية على ماأدبة االإفطار ي�م 

اخلمي�س 14 ني�سان 2022.
7-2- اأن�سطة ترفيهية مبنا�سبة تكريزه رم�سان يف 1 ني�سان 2022. 

7-3- عر�س فيلم مبنا�سبة ي�م املراأة العاملي يف 8 اآذار 2022.
7-4- اجتماع املتط�عني حل�س�ر فيلم“the pursuit of happiness” يف 3 

كان�ن الثاين 2022.

نشاطات املؤسسة
يف  عام 2022
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Articles

BY: JENNIE YANG
Vice president of People and Culture at 15Five

Developing human skills—often called soft skills—is as 
essential today to a business’s success as hitting your KPIs or 
revenue goals. 
While many characteristics are associated with human skills, 
empathy, effective communication, resilience, and critical 
thinking are at the top of the list. Prioritizing these elements 
within your organization can facilitate your employees 
withstanding challenges to accomplishing their goals—and 
meet your organizational ones.

RELATIONAL MASTERY
It begins with enabling psychological safety within the 
organization. With layoffs ramping up, your employees 
may be living in the shadow of fear. Psychological safety is 
the foundation of success through these challenging times. 
Transparency around expectations and the state of the business 
lets your employees operate from a place of trust instead of 
fear. Free of that anxiety, your employees can perform at their 
best, create and innovate, collaborate and lead. 
We call it cultivating relational mastery, the ability to form and 
maintain healthy relationships, which depends on human skills. 
When the external environment is volatile, uncertain, 
and ambiguous, it’s important to build internal stability, 
strength, and equanimity. When you come from a place of 
fear or instability, your emotional capacity is much lower. 
You’re running on empty. When we increase our emotional 
intelligence and understand and manage our emotions, we can 
show up for others. 
People with relational mastery skills build relationships rooted 
in mutual trust, respect, and transparency. They will lead with 
genuine care for their colleagues’ well-being. So, when we 
notice someone is stressed or coming from a place of scarcity, 
we can help them create internal stability and calmness. Instead 
of reacting to “bad” behavior, we can be more understanding of 
what is happening in their world and not take on the energy 
they’re sending. 
Embracing relational mastery for ourselves, we can then help 
cocreate it for the team. 

CRITICAL THINKING
Critical thinking enables the employee to problem solve by 
applying reasoning, analysis, and creative thinking to first 
identify problems, and then offer recommendations to resolve 
the issue. We need our employees to be able to question 
assumptions (including their own) and not accept ideas at face 
value, find connections between ideas, and analyze a problem 
by asking: “Is this really the best way to solve this problem?” “Is 
there any additional information that we need to determine a 
solution?”
Critical thinking goes hand-in-hand with the ability to self-
direct and drive a project through completion, for example.   

GIVING (AND RECEIVING) FEEDBACK 
Everyone has their “window of tolerance” for receiving critical 
feedback. When an employee is triggered by feedback, they 
may get anxious or angry as a response. Conversely, they may 
go into a shut down mode where they zone out. Either one 

of these is counterproductive and the information conveyed 
will not be received (heard), since the employee is essentially 
reacting to what they perceive as a threat. 
The human skill here involves raising your emotional 
intelligence in two ways. We can learn greater self-awareness 
to notice the signs of oncoming dis-regulation and learn to 
request a pause in the feedback conversation. The manager—
or person giving feedback—can also learn how to attune to 
the other’s reactions and pause to check-in. They may decide 
to take a break or reschedule the conversation so that their 
words can be received and integrated. 

THOUGHTFUL COMMUNICATION
Essential to this process is having the tools to communicate 
effectively with others. A lot of conflict arises when we say 
something that may be interpreted or experienced as having  
hostile intent, even though that wasn’t our intention. 
It’s critical to be mindful of how we communicate with 
others. And when conflict does arise, to use what we call a 
clearing conversation, which we adopted from the Conscious 
Leadership Group. A clearing conversation is being fully aware 
of what you’re experiencing and then making a request going 
forward.
So, when you feel negatively impacted by what someone said 
or their behavior, you first acknowledge the trigger that led to 
your feelings and then try to understand your reaction. This  
requires a lot of self-awareness and the ability to communicate 
with yourself, to answer questions such as: What do I need to 
shift so I can calm myself down, or to notice that it’s a trigger 
and not overreact? How can I articulate what the root of this 
trigger is? How can I have a productive conversation with 
that person once I can settle down with the emotions or the 
reaction? 
Then follow up with a request for  the person like,  Could you 
be more conscious of how you deliver that message to me in 
the future? This part of the process involves three-parts:
1. Sharing the behavior that had an impact.
2. Sharing what the effect was.
3. Making a request going forward.
Managers are often on the front line, owning the 
communications to get through challenging times. There is 
a lot of fear around job security; managers need the skills 
to redirect the energy of fear toward a focus on business 
outcomes. It demands emotional resilience to digest what is 
happening and quickly shift into the dynamic of helping the 
organization evolve through whatever changes may occur. 
It requires the ability to think critically about how to solve 
problems and then take action.
Much of this ties back to manager training, building on your 
managers’ innate strengths and unique skills to ensure they 
can create psychological safety for their teams and have these 
difficult conversations. It’s rooted in manager enablement and 
helping them develop human skills—paired with business skills. 
The outside world is struggling with uncertainty, chaos and 
fear. But suppose we embrace and develop the human skills 
of empathy, effective communication, resilience and critical 
thinking. This can ground us, allowing us to maintain our 
stability and serenity and redirect our energy toward helping 
colleagues and our organization meet their goals during 
challenging periods. 

The Essential Human Skills Needed for 2023
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