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كلمة رئي�س التحرير

لكي تعمل عم ً
ال مميزًا البد
أن تحب ما تعمل
The only way to do great
work is to love what you do
رئي�س التحرير :د .منري عبا�س
أ�شخا�ص ال يحبون عملهم الذي
نلتقي كل يوم ب�
ٍ
يقومون به ،ويتهربون منه قدر الإمكان ب�أعذار
خمتلفة ،والأكرث ا�ستعما ًال �أنهم م�شغولون ،بهدف
�شخ�ص �آخر ،و�إذا ما ا�ضطروا
�إيكال هذا العمل �إىل
ٍ
لذلك ف�إنهم يقومون به رفع عتب وب�سرع ٍة كبرية
دون �إتقانٍ وبالطبع تكون النتائج لي�ست بامل�ستوى
املطلوب وغالب ًا ما تُالحظ الأع�م��ال التي ُت�ؤدى
بهذه الطريقة من قبل اجلميع .واملزعج يف الأمر
�أن الغالبية تريد �أن حت�صد نتائج الأعمال غري
املحببة لهم وغري املتقنة دون �أن تنجزها �أو كما
يقال نريد �أن ن�أخذ تعب الغري ون�سجله بر�صيدنا،
ويبقى الذي ي�ؤدي هذا العمل كاجلندي املجهول.
ومما ال �شك فيه كوننا ن�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن
الأجر حمفوظ عند اهلل ،ولكن تكرار هذا ال�شيء
دائم ًا ي�سبب الإحباط لل�شخ�ص الذي يقوم بالعمل،
�إذ �إنه هو الذي يزرع ولكن غريه يقوم باحل�صاد
مما ي��ؤدي به �إىل تغيري جهده املميز وبذل احلد
الأدنى من اجلهد متا�شي ًا مع التيار .
ولو تُرك اخليار لنا الخرتنا الأعمال التي نحبها
ونحب القيام بها ،ولكن «م��ا كل ما يتمنى املرء
يدركه» �إذ �أن التجارب ت�ؤكد �أن علينا يف الواقع
القيام ب�أعمال غري حمببة �إىل نفو�سنا �أكرث من
الأعمال املحببة .ولكن ال�س�ؤال هنا هل من املعقول
�أن نتهرب دائم ًا من العمل غري املحبب لنا وندع
الغري ه��و م��ن يقوم ب��ه� ،أو �أن ن���ؤدي ه��ذا العمل
بطريقة غري متقنة! وم��اذا نعمل �إذا علمنا �أن
معظم الأعمال التي تنعك�س علينا نتائجها ب�شكل
�إيجابي وتغري حياتنا نحو الأح�سن هي �أعمال غري
حمببة .وكيف لنا �أن نتعامل مع هذه امل�شكلة؟.
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ٌ
ب�سيط ج��د ًا وم��ن ال�سهولة القيام بذلك،
احل��ل
فبد ًال من �أن ننتظر العمل املحبب لي�أتي �إلينا،
مل ال نحاول �أن نحب العمل غري املحبب ،ونقربه
منا ونقنع �أنف�سنا �أن هذا العمل لي�س �شيئ ًا �سيئ ًا،
وهو جيد وبالتدريج ميكن �أن ي�صبح حمبب ًا لنا،
ب�شكل مميز ونحن م�سرورين.
ون�ستطيع القيام به ٍ
�أو بكالم �آخر» حتى تعمل عم ًال مميز ًا البد لك من
�أن حتبب نف�سك بهذا العمل حتى ولو مل يكن حمبب ًا
�إليك» .ولنت�ساءل مر ًة �أخرى كيف يتم ذلك؟ وبهذه
حمبب �إليك؟ ا
ال�سهولة ميكن �أن تحُ ِ ب عم ًال غري ٍ
املقرتحات التالية �ست�ساعدك يف �أن حتب الأعمال
التي ال حتبها لت�صل �إىل مرحل ٍة ت�صبح فيها حتب
كل الأعمال التي تقوم به.
 -1فكر بنتائج العمل ال��ذي تقوم ب��ه وال حتبه،
وانعكا�سات هذه النتائج على تغيري حياتك يف حال
مت �إجنازه ب�إتقان ومتيز ولي�س لرفع العتب �أو كما
ُيقال (مت�شاية حال).
�ال على ذل��ك الآب� ��اء وم��ا ي�ع��ان��وه من
�أو� �ض��ح م �ث� ٍ
ت�صرفات �أبنائهم وامل�شاكل التي يت�سببون بها
ب�شكل دائ ��م ،وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ي�ستمر الآب��اء
بحب كبري وال يتخلون عن م�س�ؤولياتهم
بالعطاء ٍ
جتاه �أبنائهم لأنهم ينتظرون النتائج البعيدة املدى
وهي �أن ي�صبح الأوالد �أف�ضل النا�س.
هل فكرت ولو مل��ر ٍة واح��دة عن حجم الت�ضحيات
�سهر وت�ع� ٍ�ب حينما
التي قدمها �أب��وي��ك ل��ك م��ن ٍ
متر�ض وقلق ٍ حينما تت�أخر عن البيت �أو حرمانهم
من �أجمل الأمور بحياتهم من �أجل راحتك؟ فهل
كل ذلك حمبب �إليهم؟ بالت�أكيد ال .ولكن من امل�ؤكد
�أنهم حببوا �أنف�سهم بهذه الأعمال (الواجبات)
مت�أملني �أن��ك �ستغدو �أف�ضل النا�س و�سي�شعرون
بالفخر جتاهك .معنى ذل��ك �أن تفكري الأبوين

بالنتائج هو الذي �أعطاهم الأمل وحببهم بالعمل
الذي يقومون به.
 -2يجب �أن حتب العمل الذي تقوم به حتى تنجزه
ب�شكل متميز؛ وال تنتظر العمل املحبب فقط حتى
عمل ت�ؤديه قريب ًا
تقوم به ب�شكل متميز .واجعل كل ٍ
وحمبب ًا لك حتى لو كان غري ذلك .وفع ًال ف�إن ذلك
ما هو �إال عبارة عن مترين نف�سي فقط وه��و �أن
حتبب نف�سك مبا تقوم به متم�سكا بالنتائج التي
ميكن �أن جتنيها وتغري حياتك للأف�ضل بعد �إجناز
العمل.
 -3ت��ذك��ر دائ� �م� � ًا �أن � �س��وق ال �ع �م��ل والأو�� �ض ��اع
االقت�صادية عاملي ًا ال تعمل ل�صالح الغالبية منا،
عمل �أو وظيف ٍة �أو
ومن ال�صعب جد ًا �أن نعرث على ٍ
جمال نحبه من �أول مرة .فهل نبقى عاطلني عن
ٍ
العمل؟ و�إذا ما قبلنا هذا العمل الذي ال نحب فهل
من�ضي ثلث عمرنا بعذاب ومعاناة (� 8ساعات عمل
يومي ًا)؟ اجلواب :بالت�أكيد ال.
 -4يجب عليك �أن تلغى عبارة «ال �أحب هذا العمل»
من قامو�س مفرداتك وت�ستبدلها بعبارة «بالت�أكيد
�س�أجنح بهذا العمل» .كما يجب عليك �أن تتحدى
نف�سك وتقوم بهذا العمل على �أكمل وجه وانتظر
النتيجة ،بالت�أكيد يف البداية لن تكون �سهلة ولكن
مع التكرار تتلم�س نتائج ذل��ك عندها يندر �أن
تواجه عم ًال غري حمبب �إليك .وه��ذا ما جربته
بنف�سي و�صدقني �أنني جنحت بذلك و�أن��ا مت�أكد
�أنك �ستنجح �أي�ض ًا بذلك.
و�أخري ًا �أمتنى �أن يكون عملك دائم ًا مميز ًا بنتائجه
بغ�ض النظر عن ما �إذا كان حتب هذا العمل �أو
حببت نف�سك به.
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املوارد الب�شرية
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Interview

لقاء العدد

الدكتورة كندة الشماط – وزيرة الشؤون اإلجتماعية لــــ IHRM

مت عقد لقاء مع الدكتورة كندة ال�شماط بح�ضور املكتب ال�صحفي يف ال��وزارة ،مت خالله احلديث عن حاجة القطاعات جميعها العام واخلا�ص والأهلي
�إىل ن�شر مفهوم �إدارة املوارد الب�شرية بهدف حت�سني �آليات الت�شغيل يف هذه القطاعات .وقد خ�صت ال�سيدة الوزيرة الن�شرة الإعالمية جلمعية �إدارة املوارد
الب�شرية باحلوار الآتي:
�سيادة الوزيرة حبذا لو نتعرف بلمحة �سريعة
عن حياتك.
اجلواب :ن�ش�أت �ضمن عائلة متعلمة مكونة من
�أب يحمل �شهادة احلقوق و�أم وخم�س بنات �أنا
�أكربهم وثالثة �شباب .وجميع ه�ؤالء حا�صل على
ال�شهادة اجلامعية والبع�ض ح�صل على �شهادات
يف الدرا�سات العليا.
�شجعني والدي رحمه اهلل على درا�سة احلقوق
رغ��م �أين مل �أك��ن �أرغ��ب بذلك ،لكن وال��دي كان
مقتنع ًا �أن ال�شخ�ص القانوين لديه معارف وا�سعة،
وهو جمال وا�سع ،وقد �ساعدين والدي كثري ًا خالل
درا�ستي اجلامعية ،و�أذك��ر �أين ب��د�أت باالطالع
على كتب القانون منذ كنت يف الثالثة من العمر،
و�أدي��ن بالف�ضل لوالدي لكل ما حققته يف حياتي،
و�أعترب �أن الأب هو خري من يربي الفتاة وينمي
�شخ�صيتها.
م��ا ر�أي ��ك فيما مت م��ن ف�صل وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ع��ن وزارة العمل؟ وه��ل ك��ان ت�أثري
ذلك �سلبياً �أم �إيجابياً؟
اجل ��واب :بالت�أكيد �إن الف�صل يعني التو�سع
وبالتايل زي��ادة التخ�ص�ص والرتكيز على حماور
العمل الأك�ث�ر �أه�م�ي��ة ،وق��د ك��ان��ت خ�ط��وة جيدة
�سمحت لل�ش�ؤون االجتماعية بالرتكيز �أك�ثر على
حم��اور احلماية والرعاية والتخ�ص�ص �أك�ثر يف
موا�ضيع �إن�سانية ك�ش�ؤون امل��ر�أة والطفل وامل�سنني
�إ�ضافة للجمعيات الأهلية .فدمج العمل مع ال�ش�ؤون
االجتماعية كما ك��ان يف ال�سابق �سبب الإهمال
لبع�ض امللفات وال�ت��أخ�ير يف �إجن��ازه��ا ،كما �أن
الف�صل �سمح لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن حتقق
خربة و�إجناز ًا يف املجال الإغاثي.
�أرجو �أن حتدثينا عن قانون اجلمعيات اجلديد
وماذا قدم للجمعيات الأهلية ال�سيما التي تعمل
يف املجال التنموي.
اجل� ��واب� :إن �ن��ا يف ط��ور �إع� ��داد ق��ان��ون جديد
للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية حتت م�سمى قانون
املنظمات غري احلكومية ،وقد ت�ضمن طرح �أنواع
و�أ�شكال جديدة للجمعيات لتطوير �آليات عملها
وحثها لالنتقال م��ن العمل اخل�يري �إىل العمل
التمكيني والتنموي.
ما هي ر�ؤيتكم لعمل اجلمعيات الأهلية خالل
الأزمة وبعد انتهائها؟
اجلواب� :إن الأزمة خلقت فر�صة لتن�شيط عدد
كبري من اجلمعيات لتحفيزها ،وقد اكت�سبت هذه
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اجلمعيات خربة كافية ت�ؤهلها لالنتقال النوعي
ودخ ��ول جم��االت ج��دي��دة ،وب��ات م��ن ال�ضروري
�إخراجها من العمل الإغ��اث��ي حتى ال تبتعد عن
دورها الإن�ساين واالجتماعي.
قامت جمعية امل��وارد الب�شرية بتقدمي هيكل
تنظيمي مل��دي��ري��ة امل� ��وارد الب�شرية يف وزارتكم
مع تو�صيف كامل عام  2011كم�شروع تطويري
يهدف �إىل ن�شر املفاهيم ال�صحيحة لإدارة املوارد
الب�شرية يف �سورية خا�ص ًة يف القطاع العام .هل
مت االطالع عليه؟
اجل ��واب :بالت�أكيد وق��د ا�ستفاد منه الفريق
ال�ع��ام��ل على �إع���داد ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي والهيكل

التنظيمي للوزارة مع الأخذ باالعتبار خ�صو�صية
عمل الوزارة.
كيف تقيمون ما تقوم به جمعية املوارد الب�شرية
من فعاليات؟ وما �أثر ذلك على ن�شر ثقافة املوارد
الب�شرية يف �سورية؟
اجل� ��واب� :إن وزارت �ن��ا تعتز ب��وج��ود مثل هذه
اجلمعيات النوعية ،لكن الأزم��ة �أدت �إىل تغييب
دور هذه اجلمعيات النوعية وقلة الرتكيز عليها،
لكنها تبني خ�برات جيدة ومميزة �ستظهر بعد
انتهاء الأزمة.
هل تدعمون فكرة �إيجاد �أو تعزيز �إدارة املوارد
ال�ب���ش��ري��ة يف ال �ق �ط��اع ال �ع��ام�� ،ض�م��ن (م�أ�س�سة)
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ال �ق �ط��اع ال �ع��ام� ،إذا ت�ط��رق�ن��ا لآل �ي��ات التوظيف
والتدريب ومنح املكاف�آت والرتقيات ،وما هو دور
الوزراء يف ذلك؟
اجلواب :بالت�أكيد ،لأن املوارد الب�شرية هي من
�أه��م عنا�صر النجاح يف �أي م�ؤ�س�سة مهما كان
ت�صنيفها (ح�ك��وم��ي -خ��ا���ص� -أه �ل��ي) ،ولكن ال
تزال الت�شريعات يف القطاع احلكومي قا�صرة عن
جم��اراة علم امل��وارد الب�شرية� .إن ال��وزارة حديثة
العهد يف بناء منظومتها الداخلية لذلك ت�سعى
لرت�سيخ هذه املفاهيم قدر الإمكان بالتوافق مع
القوانني والأنظمة النافذة.
ي�ت��م ال �ت��داول �أن ال�ع�م��ل الإغ��اث��ي ط�غ��ى على
عمل وزارتكم ب�سبب الأزمة ،فكيف ن�سقتم العمل
لتغطية كافة املهام؟
اجل��واب :تطلبت الأزم��ة منا جهود ًا و�إجراءات
�سريعة لإغ��اث��ة امل��واط �ن�ين ال���س��وري�ين مبختلف
الو�سائل وال�ط��رق ،وم��ع ام�ت��داد الأزم��ة اكت�سبنا
خربات مميزة ،و�آليات �سريعة للتعامل مع كافة

الأو��ض��اع ،ونحن اليوم يف طور عمل ا�سرتاتيجي
يركز على اخل��روج من الأزم��ة ومع عمليات دعم
وحماية متكاملة.
يغلب ع�ل��ى ع�م��ل اجل�م�ع�ي��ات الأه�ل�ي��ة الطابع
غري الربحي والتطوعي ،ما هي ر�ؤيتكم للعمل
التطوعي ال��ذي تقوم ب��ه اجلمعيات الأه�ل�ي��ة يف
�سورية ال�سيما يف مرحلة الأزمة وما بعدها؟
اجل��واب :تبد�أ كافة اجلمعيات العمل ا�ستناد ًا
�إىل الفكر التطوعي الب�سيط ،وينحو جمتمعنا
ال�سوري باجتاه التطوع فهو من مكونات ال�شعب
ال�سوري ،ولكن مع التطور احلا�صل يف واقعنا بات
مطلوب ًا من اجلمعيات مهام ًا �أو�سع و�أبعد ،مما
حما العمل التطوعي عبئ ًا �أكرب خا�ص ًة يف مرحلة
الأزم ��ة ،ف�صار ل��زام��ا االجت��اه نحو بعد متكيني
م�ستدام واالجتاه نحو بناء القدرات �أي�ضاً.
ولدينا �إميان �أن مرحلة �إعادة الإعمار �ستتطلب
من القطاع الأهلي القيام بدور حموري و�أ�سا�سي
�أبعد مما قام به حتى الآن ،لي�شكل ذلك نقلة نوعية

يف القطاع الأهلي ال�سوري.
م��ا ه��ي ر�ؤي �ت �ك��م لأف ��ق ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال� ��وزارة
وجمعية �إدارة املوارد الب�شرية يف املرحلة احلالية
وما بعد الأزمة؟
اجل � ��واب :ن�ع�ت�بر اجل�م�ع�ي��ة � �ش��ري��ك �أ�سا�سي
ل�ن��ا ل �ت��دري��ب ع��دد ك�ب�ير م��ن اجل�م�ع�ي��ات ور�سم
ا�سرتاتيجيات بناء ال �ق��درات ل��دى العاملني يف
اجلمعيات الأخرى.
م ��ا ه ��ي ت��و� �ص �ي��ات �ك��م جل�م�ع�ي��ة �إدارة امل � ��وارد
الب�شرية؟
اجل ��واب :ن��ود �أن ت�ك��ون جمعية �إدارة امل��وارد
الب�شرية معين ًا ملثيالتها من اجلمعيات النوعية
واخلريية مل�ساعدتها يف متكني نف�سها من خالل
متكني وت�أهيل العن�صر الب�شري فيها ،الذي يعترب
املورد الأهم لت�شكيل �أر�ضية تنطلق منها حلماية
ودعم ومتكني املجتمع ال�سوري.
يف النهاية �أود �أن �أ�شكركم بالنيابة عن �أع�ضاء
جمعية �إدارة املوارد الب�شرية.

�أجرى احلوار الدكتور مـنـيـر عـبـا�س رئي�س جمل�س �إدارة IHRM

?What’s Coming
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الجمعية تحتفل بعيدها السنوي السابع بتاريخ 2014-1-28
وبرعاية من شركة Ousos

احتفلت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بعيد تا�سي�سها
ال�سابع وبح�ضور عدد كبري من مدراء وكوادر ال�شركات
والفعاليات االقت�صادية املختلفة و�أ�ساتذة اجلامعات
وجمال�س �إدارة جمعيات �أهلية تطوعية ومراكز تدريب
وا�ست�شارات وعدد كبري من �أع�ضاء اجلمعية وطالب
اجلامعات واملتطوعني من خمتلف القطاعات العام
واخلا�ص والأهلي وبح�ضور ح�شد كبري من الإعالميني.
وا�ستعر�ضت اجلمعية �أعماله املتميزة خالل الظروف
التي مت��ر فيها ال�ب�لاد حيث �ضاعفت م��ن �أعمالهما
وا�ستمرت يف تقدمي خدماتها التنموية والتطوعية
معتمدة بذلك على الأف ��راد امل�ؤمنني ب�أهدافها وقد
�أثبتت لكل املجتمع الأهلي يف �سورية �أن ب�إمكان هذا
النوع من اجلمعيات �أن ي�ستمر يف كل الظروف وب�شكل
خا�ص منها يف الأزم ��ات وق��د ازداد ع��دد املنت�سبني
8

للجمعية ب�شكل ا�ستثنائي خ�لال الأزم��ة وذل��ك دليل
على تعط�ش ال�سوق ال�سوري لهذا النوع من اجلمعيات
االخت�صا�صية� ،إذ غادرت عدة جمعيات �أهلية اعتادت
�أن تقوم بهذا النوع من العمل التنموي ومل يتبقى �إال
القليل منها وعلى ر�أ�سها جمعية �إدارة املوارد الب�شرية.
كما قامت اجلمعية بتكرمي املدربني املتطوعني الذين
قدموا كل اجلهد التطوعي على ح�ساب وقتهم اخلا�ص
�إمي��ان� ًا منهم ب�أهمية ال��دور ال��ذي متار�سه اجلمعية،
بالإ�ضافة �إىل تكرمي الطالب املتطوعني الذين �ساندوا
اجلمعية يف كافة ن�شاطاتها.
كما مت ا�ستعرا�ض �أه��م الإجن� ��ازات ال�ت��ي قامت
بها اجلمعية وهي تدريب الباحثني عن العمل بكافة
�أنواعهم من خريجي اجلامعات واملعاهد واملهنيني وقد
مت تخريج املئات من ه�ؤالء امل�ستفيدين ومت الرتويج لهم

يف �شركات الأع�ضاء يف اجلمعية ،حيث مت ت�أمني العديد
من فر�ص العمل من خالل حتقيق االلتقاء بني الباحثني
عن العمل وال�شركات املهتمة .فقد �ساهمت اجلمعية يف
رفع م�ستوى مهارات البحث عن العمل من خالل تثقيف
الباحثني عن عمل بكيفية كتابة ال�سرية الذاتية واجتياز
مقابالت العمل وتخطيط م�سارهم املهني وغريها
من املهارات الالزمة لدخول �سوق العمل .كما قامت
اجلمعية بتفعيل كل مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة
بها لت�أمني الو�صول �إىل �أكرب عدد من امل�ستفيدين.
وقد �أطلقت اجلمعية �شعارها لعام  2014بعنوان
«�إعادة �إعمار العن�صر الب�شري» �إميانا منها ب�أن عملية
�إع��ادة الإعمار تبد�أ ب�إعادة �إعمار العن�صر الب�شري
والنظر �إليه كر�أ�سمال ب�شري والنظر �إىل �إدارة املوارد
الب�شرية ك�شريك ا�سرتاتيجي للأعمال.

كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية
ال�سادة املهتمني باالنت�ساب �إىل جمعية �إدارة املوارد الب�شرية نفيدكم علماً �أن �آلية االنت�ساب للجمعية كما يلي:
•�إمالء طلب االنت�ساب للجمعية.
•�إرفاق ن�سخة عن ال�سرية الذاتية ب�إحدى اللغتني الإنكليزية �أو العربية.
•�إرفاق ر�سائل اخلربة والدورات املتبعة يف جمال املوارد الب�شرية �إن وجدت.
ومن ثم االنتظار للح�صول على املوافقة على الع�ضوية وحتديد نوعها من قبل جمل�س الإدارة.
يف حال مت املوافقة يتم االت�صال باملنت�سب اجلديد ال�ستكمال الأوراق الالزمة مللف الع�ضوية بالإ�ضافة �إىل ر�سم االنت�ساب الثابت ،والذي يدفع
ملرة واحدة عند اال�شرتاك لأول مرة م�ضافا ً�إليه ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي املحدد ح�سب نوع الع�ضوية املعطاة للمنت�سب اجلديد وا�ستكمال الأوراق
التالية:
�صورة �شخ�صية عدد ()2ن�سخة موقعة من القواعد الناظمة ل�سلوكيات الأع�ضاء ()Code of professional conducts�صورة عن الهوية ال�شخ�صية �أخرياً يقوم الع�ضو بت�سليم الأوراق املطلوبة والر�سوم امل�ستحقة �إىل م�س�ؤول مكتب اجلمعية وذلك باالت�صال على رقم جوال اجلمعية( ،)0991113777علماً �أن �إمييل اجلمعية اجلديد ihrmsy@gmail.com
وبعد ذلك ي�ستلم الع�ضو ر�سالة �شكر وترحيب من قبل جمل�س الإدارة ليتم بعدها �إر�سال بطاقة الع�ضوية له.
كما نود �إعالمكم ب�أنه ميكنكم جتديد ا�شرتاكاتكم �إما نقداً �أو الدفع مبا�شر ًة �إىل ح�ساب جمعية م�ؤ�س�سة �إدارة املوارد الب�شرية يف بنك بيبلو�س ح�سب
املعلومات التالية:
فرع �أبورمانة رقم  - 200رقم احل�ساب203094 :

كما نود تذكيركم أن أنواع العضوية في الجمعية كما يلي:
�أوالً� :أع�ضاء عاملني :وي�ضم هذا النوع من الع�ضوية نوعني من الأع�ضاء:
�1 .1أع�ضاء عاملني اخت�صا�صيني يف �إدارة املوارد الب�شرية :وهم الأ�شخا�ص الذين يعملون يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،ولديهم احلق
يف الرت�شيح والت�صويت يف االنتخابات يف امل�ؤ�س�سة ،ويحققون �أحد ال�شروط التالية:
ميلك خربة ال تقل عن � 3سنوات يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.ع�ضو هيئة تدري�سية قام بتدري�س مادة �إدارة املوارد الب�شرية � 3سنوات على الأقل.ا�ست�شاري ومدرّب متفرغ يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ملدة التقل عن ثالث �سنوات.�2 .2أع�ضاء عاملني عامني :وهم الأ�شخا�ص الذي عملهم يدخل يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،ولكن ال يحققون متطلبات و�شروط الأع�ضاء
االخت�صا�صيني ،وهذا النوع من الأع�ضاء لديهم احلق يف الت�صويت يف االنتخابات ولكن ال ميلكون احلق يف الرت�شيح لع�ضوية جمل�س
الإدارة.
ثانياً� :أع�ضاء م�ؤازرين :هذا النوع من الأع�ضاء لي�س لديهم احلق يف الت�صويت �أو الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة  ،وي�ضم هذا النوع الأ�شخا�ص
الذين ال يعملون يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية وال يحققون �شروط الفئات ال�سابقة ،ولكن لديهم االهتمام يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.
ثالثاً� :أع�ضاءً طالباً :وي�ضم الطالب الذي لديهم اهتمام يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية� ،أو �أع�ضاء يف فروع امل�ؤ�س�سة لدى اجلامعات.

www.ihrmsyria.org
E-mail: ihrmsy@gmail.com
Mobile +963 991113777
IHRM-Syria
Ihrm_Syria
Ihrm Syria
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جمعية إدارة الموارد البشرية

تقيم لقاءا مفتوحا حول «التقييم الذاتي للمخاطر
واإلجراءات الرقابية في إدارة الموارد البشرية»  13أيار 2014
�أقامت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية IHRM

اجتماع «الطاولة امل�ستديرة» ل�شهر �أيار،2014
بعنوان « (التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات
الرقابية يف ق�سم �إدارة املوارد الب�شرية) « ،يف
فندق �أمية يف دم�شق� ،أداره ال�سيد «�أحمد �أ�صفر»
ا�ست�شاري يف التدقيق و�إدارة املخاطر -وح�ضره
�أع�ضاء و�أ�صدقاء اجلمعية من م��دراء املوارد
الب�شرية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وع��دد من
الطالب واملتطوعني واملهتمني والإعالميني.
الدكتور «منري عبا�س» رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية امل��وارد الب�شرية ركز على �أن «التقييم
ال��ذات��ي للمخاطر» من املوا�ضيع الهامة جدا
التي يجب الرتكيز عليها يف ال�شركات يف كل
الأوقات وب�شكل خا�ص يف فرتة الأزمات ،فعدد
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قليل م��ن ال�شركات ق��د طبقت ه��ذا املفهوم
ب�شكله ال�صحيح يف �سورية .ولعل �أهميته تكمن
بالدور املتكامل والتعاون بني �إدارات املوارد
الب�شرية واملخاطر والتدقيق الداخلي ،حيث
�أن هذه الإدارات مل ت�أخذ دوره��ا ب�شكل كامل
يف �شركاتنا وقد حان الوقت للرتكيز على �أهمية
دورها يف تخفيف �آثار املخاطر واخل�سائر على
ال�شركات التي تهتم م�سبقا مب�ؤ�شرات املخاطر
قبل الوقوع فيها.
ال�سيد «�أحمد �أ�صفر» �شرح خالل االجتماع
عملية التقييم اجلماعية م��ن قبل موظفي
الإدارة كل يف جمال م�س�ؤوليته ،وذلك لتقييم
وحتديد وقيا�س املخاطر املتعلقة ب�إدارة املوارد
الب�شرية ،بالإ�ضافة �إىل تقييم الإج���راءات

الرقابية املوجودة فيها ،وفح�ص مدى مالئمتها
وفعاليتها ،حيث يتم ذلك بالتن�سيق بني �إدارة
املخاطر مع �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة
املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة.
كما ح��دد ال�سيد « �أ�صفر» �أهمية التقييم
ال��ذات��ي للمخاطر ب�شرح الآث��ار واالنعكا�سات
ال�سلبية التي �ستنتج عن احتمالية وقوع املخاطر
وع��دم اتخاذ الإج ��راءات الرقابية املنا�سبة،
وت�شجيع العاملني على تطبيق الإج� ��راءات
ال��رق��اب �ي��ة وحت��دي��د م �� �س ��ؤول �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق هذه
الإج��راءات ،ون�شر الوعي العام و املعرفة عن
�أهمية وقيمة �أنظمة الرقابة.
وختم ال�سيد «�أ�صفر» حديثه �أن فوائد التقييم
ال��ذات��ي للمخاطر ع��دي��دة منها �أن�ه��ا ت�ساعد
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الإدارة واملدققني يف التعرف على النواحي ذات
املخاطر املرتفعة ونقاط ال�ضعف يف �أنظمة
الرقابة الداخلية ومبا ي�ؤدي �إىل منع الأخطاء
و عملية االحتيال ،والعمل على رف��ع م�ستوى
الكفاءة يف العمل وذل��ك من خ�لال التخل�ص
م��ن الإج� ��راءات الرقابية العدمية الفائدة،
وزيادة م�ستوى الطم�أنينة لدى جمل�س الإدارة
و اجلهات الأخرى املهتمة حول فاعلية �أنظمة
الرقابة.
جمعية �إدارة املوارد الب�شرية  IHRMتطلق
برامج «مهارات �سوق العمل» بالتعاون مع مركز
التوجيه املهني يف جامعة دم�شق على مدار عام
.2014
عم ًال ب�أهداف اجلمعية «تعزيز ثقافة �إدارة

امل��وارد الب�شرية يف �سورية» و «بناء الروابط
الأك��ادمي �ي��ة وت�ع��زي��ر ال �ع�لاق��ات م��ع خريجي
اجلامعات ال�سورية وطالبها»� ،أطلقت جمعية
امل��وارد الب�شرية وللمرة الثانية على التوايل
برامج «مهارات �سوق العمل» من بداية �شهر
�شباط �إىل نهاية �شهر كانون الأول عام 2014
 .وا�ستهدفت بالربنامج طالب وخريجي جامعة
دم�شق واجلامعات اخلا�صة يف �سورية.
حيث مت �إعداد برنامج �شهري ملهارات �سوق
العمل املتنوعة وب�شكل م�سبق والإعالن عنه على
مواقع التوا�صل االجتماعي يف اجلمعية ومركز
التوجيه املهني ،وق��ام بتقدمي تلك الور�شات
واملحا�ضرات �أع�ضاء اجلمعية املخت�صني وذوي
اخلربة يف التدريب والتالية �أ�سما�ؤهم� :أحمد

مع�سع�س ،وحم�م��د ب�سيم ا�سماعيل ،وهاين
اخلوري ،وخليل ر�سالن ،و�سماح �شورى ،وهدى
امليداين ،ود .منري عبا�س.
وتهدف هذه الربامج �إىل �إعداد الباحثني عن
العمل من خريجي اجلامعات واملعاهد ال�سورية
مبهارات �سوق العمل املطلوبة وتت�ضمن :كيفية
كتابة ال�سرية الذاتية وتخطيط امل�سار املهني
واختيار العمل املنا�سب وجت��اوز مقابلة العمل
ومهارات التوا�صل والتدريب والتطوير و�أمناط
ال�شخ�صية وال �ت��وظ �ي��ف وم� �ه ��ارات القيادة
وبروتوكول الأعمال والعالقات العامة وغريها
م��ن امل �ه��ارات امل�ت�ن��وع .وتعمل اجلمعية على
ا�ستمرار هذه الربامج على م��دار عام 2015
القادم �أي�ضا.
11
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 IHRMتطلق شهر الموارد البشرية  HRلعام  2014في 3
تشرين الثاني وحتى بداية شهر كانون األول  2014بالتعاون
مع مركز عيادات العمل في جامعة دمشق

�أطلقت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية بتاريخ 3
ت�شرين الثاين لعام  2014وملدة �شهر حتى بداية كانون
الأول  ،2014برنامج ور�شات عمل وحما�ضرات «�شهر
امل��وارد الب�شرية» بالتعاون مع مركز عيادات العمل
يف جامعة دم�شق .حيث يعد �شهر امل��وارد الب�شرية
من �أهم ن�شاطات اجلمعية لن�شر ثقافة وممار�سات
�إدارة امل��وارد الب�شرية ال�صحيحة يف �سورية .ويتم
مب�شاركة �أع�ضاء اجلمعية املخت�صني واملتطوعني
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يف �إعطاء ور�شات عمل وحما�ضرات متنوعة .وقد
�شملت موا�ضيع غينة ووا�سعة يف وظائف �إدارة املوارد
الب�شرية وممار�ساتها ال�صحيحة وم �ه��ارات �سوق
العمل واملهارات احلياتية على مدى خم�سة �أ�سابيع
متوا�صلة كما يلي:
ت�ضمن الأ��س�ب��وع الأول �أرب��ع ور��ش��ات كالتايل:
تعريف باجلمعية وملحة عن �إدارة امل��وارد الب�شرية
و�أهم وظائفها قدمها د .منري عبا�س -رئي�س جمل�س

الإدارة .وور�شة عمل التدريب والتطوير قدمها د.
حممد النحا�س –ع�ضو جمل�س الإدارة ،وور�شة عمل
�سيكولوجيا النجاح قدمها د .هاين اخل��وري ،ع�ضو
خمت�ص يف اجلمعية،و�أمناط ال�شخ�صية والتوظيف
قدمها د .منري عبا�س.
ت�ضمن الأ� �س �ب��وع ال �ث��اين خم�س ور� �ش��ات عمل
كالتايل :الذكاء العاطفي قدمها ال�سيد عمار العموري
ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية ,والعقل الالوعي و�أهميته

ن�شاطات اجلمعية 2014

قدمها د .ه��اين اخل ��وري ،وكتابة ال�سرية الذاتية
قدمتها الآن�سة علياء ال��دق��ر ،ولغة اجل�سد قدمها
ال�سيد �أن�س عبد العزيز –ع�ضو م�ؤازر يف اجلمعية،
والتخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية قدمتها
ال�سيدة نهى �شويحنة ع�ضو يف جمل�س الإدارة.
ت�ضمن الأ�سبوع الثالث �أربع ور�شات عمل كالتايل:
مقابلة العمل قدمتها الآن�سة علياء الدقر ،ومهارات
القيادة قدمتها ال�سيدة �سماح �شورى – ع�ضو يف

جمل�س الإدارة ،وور�شة عمل مهارات تقدمي العرو�ض
قدمها ال�سيد حممد �إيهاب اجلندي ع�ضو م�ؤازر يف
اجلمعية ،وور�شة عمل تقييم الأداء ملدة يومني متتالني
قدمها ال�سيد فواز الفريح ع�ضو جمل�س الإدارة.
ت�ضمن الأ� �س �ب��وع ال��راب��ع خم�س ور� �ش��ات عمل
كالتايل :ور�شات عمل� :إدارة الوقت وبروتوكول العمل
وم�ه��ارات التفاو�ض قدمها ال�سيد خليل ر�سالن يف
ثالثة �أيام متتالية على التوايل ،وور�شة عمل مهارات

التوا�صل قدمها ال�سيد حممد �إيهاب اجلندي ،وور�شة
عمل تخطيط امل�سار املهني قدمتها ال�سيدة نهى
�شويحنة.
ت�ضمن الأ�سبوع اخلام�س ور�شتي عمل كالتايل:
مهارات التطوير الذاتي قدمها ال�سيد عدي طوزان
ع�ضو م��ن فئة ع��ام يف اجلمعية ،وور��ش��ة عمل حل
امل�شكالت وات�خ��اذ ال �ق��رارات قدمها ال�سيد حممد
�أ�سامة الزيني -نائب رئي�س جمل�س الإدارة.
13
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جمعية الموارد البشرية تشارك في معرض فرص العمل
«شبابلينك» المقدم من فريق سند التنموي في قاعة
رضا سعيد للمؤتمرات بتاريخ  4و  5تشرين الثاني 2014

ع�م�لا بتحقيق �أح ��د �أه��داف �ه��ا ال�ه��ام��ة «بناء
الراوبط الأكادميية وتعزيز العالقات مع خريّجي
وطالب اجلامعات ال�سورية» �شاركت جمعية املوارد
الب�شرية يف معر�ض فر�ص العمل «�شبابلينك» الذي
قام مببادرة فريق �سند التنموي بالتعاون مع جمعية
�إدارة املوارد الب�شرية يف قاعة ر�ضا �سعيد للم�ؤمترات
بتاريخ  4ت�شرين الثاين  2014ومل��دة يومني على
التوايل بهدف ت�أمني فر�ص عمل وتدريب من خالل
حتقيق اللقاء املبا�شر بني الطالب واخلريجني
والباحثني ع��ن عمل م��ع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الراغبة بتوظيفيهم وتدريبه .وقد �شاركت �أكرث
من ع�شرين �شركة وبنك ومنظمة �أهلية وم�ؤ�س�سة
14

تعليمية من القطاعني العام واخلا�ص والأهلي من
�أع�ضاء اجلمعية �إميانا منهم بربط �سوق العمل
مع خريجي اجلامعات واملعاهد اخلا�صة والعامة.
وق��د الق��ى امل�ع��ر���ض ق�ب��ول كبري وق��دم م�ئ��ات من
الطالب واخلريجني اجل��دد والباحثني عن عمل
�سريهم الذاتية لل�شركات الراغبة بتوظيف وقام
البع�ض منهم ب�إجراء مقابالت عمل فورية وح�صل
الع�شرات منهم على فر�ص عمل حقيقية وفر�ص
تدريبية من خالل املعر�ض.
د .منري عبا�س رئي�س جمل�س الإدارة ،بدوره �أكد
على �أهمية هذه املعار�ض للدور الذي تقوم به من
ربط وتوا�صل بني الباحثني عن عمل وال�شركات

الراغبة بالتوظيف وال�ت��دري��ب م��ن خ�لال اللقاء
املبا�شر بني الطرفني .و�أكد �أن جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية كانت ومازالت �ستظل �شريك ا�سرتاتيجي
ملعار�ض فر�ص العمل على اختالف �أنواعها ملا لها
من �أهمية يف حتقيق فر�ص عمل وتدريب و�إخبار
ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ع�م��ل بتمطلبات ال�ع�م��ل يف عامل
الأعمال احلقيقي وب�شكل خا�ص يف ظل الأزمة التي
متر بها بالدنا .وه��ذه املعار�ض تعطي �أم��ل كبري
للطالب واخلريجني اجلدد ب�أن هناك فر�ص عمل
مازالت موجودة وي�ستلزم منهم العمل على تزويد
نف�سهم باملهارات املطلوبة من قبل تلك املنظمات
عن طريق اللقاء املبا�شر يف هذه املعار�ض.
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جمعية الموارد البشرية في ملتقى التوجيه والتطوير
في جامعة اليرموك الخاصة في  17كانون األول 2014

�شاركت اجلمعية ممثلة برئي�س جمل�س �إدارتها
د .منري عبا�س يف «ملتقى التوجيه والتطوير املهني»
الذي نظمته كلية العلوم الإدارية واملالية يف جامعة
الريموك اخلا�صة .وقد مت ا�ست�ضافة عدد من رجال
الأعمال واملدراء العامني واالخت�صا�صيني ور�ؤ�ساء
جمعيات �أهلية وبح�ضور طالب من كافة كليات
جامعة الريموك اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل كوادرها
التدري�سية وبح�ضور عمداء وهيئات تدري�سية من
جامعات �أخرى عامة وخا�صة.
و�شمل امللتقى عدد من املحا�ضرات التي تهدف
�إىل تعريف الطالب وتوجيههم نحو ب��دء م�سار

مهني ناجح� ،إ�ضافة �إىل تو�ضيح الفر�ص املتاحة
�أمامهم يف �سوق العمل ومتطلبات دخ��ول ال�سوق
بنجاح.
ب��دوره �ألقى د .منري عبا�س حما�ضرة بعنوان
«متطلبات ب��دء م�ستقبل مهني ناجح» وب�ين فيها
للطالب واخلريجني اجلدد �أهمية تعلم مهارات
�سوق العمل واملهارات احلياتية ابتداء من كتابة
ال�سرية الذاتية ومقابلة العمل وتخطيط امل�سار
املهني ومهارات التوا�صل وتقدمي العرو�ض وغريها
من املهارات التي يتوجب علي الداخلني اجلدد ل�سوق
العمل تعلمها وممار�ستها قدر الإمكان ليتمكنوا من

املناف�سة يف �سوق العمل .وبني �أهمية دور املنظمات
الأهلية وعلى ر�أ�سها جمعية امل��وارد الب�شرية يف
تقدمي تلك الور�شات واملحا�ضرات جمانا للمجتمع
ال�سوري والفائدة التي يجنيها الطالب من التطوع
واالنت�ساب لهذا النوع من اجلمعيات حيث ي�ستطيع
ال��داخ��ل اجل��دي��د ل�سوق العمل التعريف بنف�سه
واكت�ساب مهارات عامل الأعمال ومقابلة �أع�ضاء
ه��ذه اجل�م�ع�ي��ات م��ن م���دراء يف ق�ط��اع الأعمال
و�أفراد عاملني ومهنيني و�أكادمييني لي�ستفيدوا من
خرباتهم وبناء �شبكة عالقاتهم التي �ستقودهم يف
النهاية لإيجاد الفر�صة الوظيفية املنا�سبة لهم.
15
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جمعية الموارد البشرية تطلق برنامج «سلسلة مهارات
سوق العمل» بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة من
بداية شهر شباط  2014وخالل عام 2015

عمال لتحقيق �أحد �أهداف اجلمعية «بناء الراوبط
الأك��ادمي�ي��ة وتعزيز العالقات مع خريّجي وطالب
اجلامعات ال�سورية» �أطلقت جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية برنامج «�سل�سلة مهارات �سوق العمل» بالتعاون
مع اجلامعة ال�سورية اخلا�صة ويف مقرها امل�ؤقت يف
مدر�سة الالييك .حيث مت دعوة كافة طالب كليات
اجلامعة وطالب اجلامعات العامة واخلا�صة الأخرى
واملعاهد واملراكز التدريبية حل�ضور تلك الور�شات يف
م�سرح الالييك ليكون من�صة ومنارة جلمعية �إدارة
16

املوارد الب�شرية يف حتقيق �أهدافها بن�شر املمار�سات
ال�صحيحة يف �إدارة امل��وارد الب�شرية والتوا�صل مع
الطالب واخلريجني والباحثني عن عمل لت�أهيلهم
مبهارات �سوق العمل.
ابتد�أ الربنامج ببداية �شهر �شباط  2014بور�شات
عمل متنوعة تقدميية ومازال م�ستمرا حتى عام 2015
وت�ضمن برامج مت�ضمنة «�سل�سلة مهارات �سوق العمل
– اجلزء الأول واجلزء الثاين» وحتوي كل منها على
خم�س ور�شات عمل ت�ؤهل من يح�ضرها ب�شكل كامل

احل�صول على �شهادات ح�ضور م�صدقة من جمعية
املوارد الب�شرية واجلامعة ال�سورية اخلا�صة.
وت�ضمن الربنامج ور�شات العمل التالية :ور�شة عمل
«تعريف باجلمعية ووظائف �إدارة امل��وارد الب�شرية
وكيفية كتابة ال�سرية الذاتية ور�سالة املقدمة باللغتني
العربية واالنكليزية» قام بتقدميها د .منري عبا�س
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،وم��ن ثم ور�شة عمل
«�إدارة املواهب» قام بتقدميها ال�سيد حممد ب�سيم
ا�سماعيل ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية ،ومن ثم ور�شة
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عمل «الذكاء العاطفي» قدمها ال�سيد عمار العموري
– ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية ،وور�شة عمل «مقابلة
العمل» قدمتها الآن�سة علياء ال��دق��ر ،وور��ش��ة عمل
«تخطيط امل�سار املهني» قدمتها ال�سيدة نهى �شويحنة
– ع�ضو يف جمل�س الإدارة ،وور�شتي عمل «مهارات
التوا�صل» و «مهارات تقدمي العرو�ض» قدمها ال�سيد
حممد �إيهاب اجلندي – ع�ضو م�ؤازر يف اجلمعية.
وقد مت توزيع �شهادات ح�ضور لكل الذين ح�ضروا
كامل حم��ا��ض��رات وور� �ش��ات عمل ال�سل�سلة الأوىل

من امل�ه��ارات وق��د بلغ عددهم �أك�ثر من � 50شهادة
يف حفل مت برعاية اجلمعية ممثلة برئي�س جمل�س
�إدارتها د .منري عبا�س واجلامعة ال�سورية اخلا�صة
ممثلة برئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرزاق
ال�شيخ عي�سى ليكون ذلك حافزا للطالب على متابعة
ت�أهيل �أنف�سهم مبهارات �سوق العمل املطلوبة ون�شر
املمار�سات ال�صحيحة يف �إدارة امل��وارد الب�شرية يف
�سوق العمل ال�سوري.
وللإقبال ال�شديد والرغبة ال�شديدة من طالب

اجل��ام�ع��ات واخل��ري�ج�ين اجل��دد بتقدمي امل��زي��د من
م�ه��ارات �سوق العمل وامل �ه��ارات احلياتية� ،أطلقت
جمعية �إدارة املوارد الب�شرية وبالتعاون مع اجلامعة
ال�سورية اخلا�صة ،اجلزء الثاين من �سل�سلة مهارات
�سوق العمل يف �شهر �آذار لي�ستمر حتى �شهر �أيار
 2015مت�ضمنا خم�س ور�شات عمل جديدة يقدمها
م��درب�ين خمت�صني م��ن �أع���ض��اء اجلمعية تطوعيا
وجمانا للراغبني يف ح�ضورها يف م�سرح الالييك يف
مقر اجلامعة امل�ؤقت.
17
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جمعية الموارد البشرية تشارك في الندوة الوطنية
الثامنة عشرة للجودة بمناسبة اليوم الوطني للجودة
في سورية ،بعنوان «معًا على طريق الجودة في إعادة
البناء» بتاريخ  21و  22كانون األول 2014

�شاركت جمعية املوارد الب�شرية ممثلة مبجل�س
الإدارة و�أع�ضاء من اجلمعية وعدد من املتطوعني
يف الندوة الوطنية الثامنة ع�شرة للجودة مبنا�سبة
اليوم الوطني للجودة يف �سورية بعنوان « مع ًا على
طريق اجلودة يف �إعادة البناء» وامتدت ملدة يومني
 21و  22كانون الأول  2014والذي �أقامته اجلمعية
العلمية ال�سورية للجودة بالتعاون مع وزارة التنمية
الإدارية ووزارة ال�صناعة .وتناولت الندوة حماور
هامة نذكر منها :اجلودة ودورها يف �إعادة البناء،
والتغيري �ضرورة حتمية لإعادة البناء ،ا�ستمرارية
الأع�م��ال �ضمان لنجاح �إع��ادة البناء ،وجتارب
وطنية ناجحة يف جم��ال اجل���ودة .ومت اختتام
الندوة بتو�صيات عن دور اجلودة يف مرحلة �إعادة
الإعمار مت رفعها للمعنيني.
جمعية امل ��وارد الب�شرية تطلق ور� �ش��ات عمل
«مهارات �سوق العمل ومهارات حياتية» يف «الهيئة
العامة مل�شفى دم�شق» بالتعاون مع الهيئة العامة
للت�شغيل وتنمية امل�شروعات بتاريخ  5كانون الثاين
2015
�سعيا من اجلمعية يف ن�شر ممار�سات �إدارة
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املوارد الب�شرية ال�صحيحة يف �شركات ومنظمات
القطاع العام واخلا�ص يف �سورية� ،أطلقت جمعية
�إدارة املوارد الب�شرية ور�شات عمل «مهارات �سوق
العمل ومهارات حياتية» يف «الهيئة العامة مل�شفى
دم�شق» بالتعاون مع الهيئة العامة للت�شغيل وتنمية
امل�شروعات بتاريخ  5كانون الثاين  2015يف املركز
التدريبي اخلا�ص بامل�شفى وبح�ضور مدير امل�شفى
وكافة �أع�ضاء الهئية الإداري��ة والأطباء املقيمني
واجلهاز الإداري مل�شفى دم�شق.
وقد �أبدى د� .أديب حممود مدير الهيئة العامة
مل�شفى دم�شق �سعادته بالتعاون مع جمعية �إدارة
امل��وارد الب�شرية واال�ستفادة من ور�شات العمل
واملحا�ضرات التي تقدمها لكل املنظمات العاملة
يف �سورية على اختالف العمل الذي تقوم به .وعرب
عن رغبته الكبرية يف ا�ستمرار التعاون بني امل�شفى
واجلمعية لن�شر ثقافة �إدارة امل ��وارد الب�شرية
ال�صحيحة ومهارات �سوق العمل واملهارات احلياتية
ملا يف ذلك من �أهمية كبرية على تطوير الكوادر
التي تعمل يف امل�شفى وع�بر ع��ن �إمي��ان��ه الكبري
ب�أهمية التدريب املتوا�صل وحاجتنا الكربى لهذه

املهارات التي تقدمها اجلمعية و�أب��دى ا�ستعداده
ال�ست�ضافة ك��ل ور��ش��ات العمل واملحا�ضرات يف
قاعة التدريب واملحا�ضرات اخلا�صة بامل�شفى
ليت�سنى لكل الكادر العامل احل�ضور من دون �أن
يعطل عمله اليومي.
بدوره �أبدى د .منري عبا�س رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ا�ستعداد اجلمعية ومدربيها التعاون
مع الهيئة العامة مل�شفى دم�شق لتكون من �أوائل
املنظمات التي تعمل يف قطاع ال�صحة العام يف
�سورية وت�ستفيد م��ن ب��رام��ج اجلمعية املقدمة
للمجتمع ال�سوري بكافة �أطيافه .وافتتح ور�شات
العمل بور�شة «كيفية كتابة ال�سرية الذاتية باللغة
االنكليزية ر�سالة التحفيز» وتلتها يف الأ�سبوع
التايل ور�شة عمل «مقابلة العمل» �ألقتها الآن�سة
علياء ال��دق��ر .على �أن يتم متابعة ور��ش��ات عمل
�أخ ��رى خ�لال ع��ام  2015ت�شمل �أه ��م مهارات
�سوق العمل واملهارات احلياتية علما �أن التعاون
بني اجلهتني مت عن طريق الهيئة العامة للت�شغيل
وتنمية امل�شروعات كجهة من�سقة ومنظمة لور�شات
العمل بني الطرفني.
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الجامعة السورية الخاصة تكرم مدربين جمعية إدارة الموارد البشرية
في  22شباط  2015عن برنامج «سلسلة مهارات سوق العمل»

قام رئي�س اجلامعة ال�سورية اخلا�صة �أ.د .عبد
الرزاق ال�شيخ عي�سى بتكرمي مدربني من جمعية
�إدارة امل ��وارد الب�شرية ال��ذي��ن ق��دم��وا برنامج
«�سل�سلة مهارات �سوق العمل» اجلزء الأول والذي
امتد من �شهر ت�شرين الأول  2014وحتى بداية
عام  ،2015يف مقر اجلامعة يف مدر�سة الالييك
وكانت الدعوة عامة لكل طالب اجلامعات العامة
واخلا�صة يف �سورية وح�ضرها املئات من الطالب
ومت توزيع �شهادات ح�ضور ملن ح�ضر ور�شات
عملها اخلم�س ب�شكل كامل .و�أع��رب د .عي�سى
عن �شكره وامتنانه للمدربني الذين �ساهموا يف

اجلزء الأول من املهارات و�أبدى رغبته بالتعاون
امل�ستمر بني اجلامعة واجلمعية و�أعطى د .منري
عبا�س رئي�س اجلمعية وع��دا با�ستمرار هذه
الربامج طوال العام الدرا�سي يف اجلامعة ودعوة
كافة طالب اجلامعات الأخ��رى للح�ضور لتكون
اجلامعة ال�سورية اخلا�صة منارة يف تقدمي ور�شات
عمل مهارات �سوق العمل وامل�ه��ارات احلياتية.
و�أع��رب��ت ال�سيدة نهى �شويحنة ع�ضو جمل�س
�إدارة يف اجلمعية وم��درب��ة يف نف�س الربنامج
عن ا�ستعدادها لتقدمي املزيد من ور�شات العمل
واملحا�ضرات ملا فيها من فائدة يف تهيئة الداخلني

اجلدد �إىل �سوق العمل مبهارات ت�ساعدهم على
�إثبات �أنف�سهم يف �سوق العمل.
ويف نهاية االجتماع قام د .عبد الرزاق ال�شيخ
عي�سى بت�سليم �شهادات تقدير للمدربني الأربع
الذين قدموا ور�شات عمل هذه ال�سل�سلة وهم .د.
منري عبا�س وال�سيدة نهى �شويحنة والآن�سة علياء
الدقر وال�سيد حممد �إيهاب اجلندي متمنيا منهم
ومن بقية املدربني يف اجلمعية تقدمي املزيد من
ور�شات العمل واملحا�ضرات التي ت�ساعد الطالب
واخل��ري �ج�ين اجل� ��دد م��ن دخ� ��ول � �س��وق العمل
با�ستعداد �أكرب.
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«مبروك للمدربين المعتمدين
من قبل جمعية إدارة الموارد البشرية»
Congratulations IHRM Accredited Trainers
لأول مرة يف �سورية �أطلقت جمعية �إدارة
امل� ��وارد الب�شرية م���ش��روع اع�ت�م��اد مدربني
حمرتفني من قبل جمعية �إدارة املوارد الب�شرية
يف اخت�صا�صات خمتلفة ،مهيئني للتدريب يف
ال�سوق ال�سورية ،وذلك لتدريب وت�أهيل الكوادر
الب�شرية املختلفة يف القطاعات احلكومية
واخلا�صة.
وق��د اع�ت�م��دت اجلمعية االخت�صا�صات
الأ�سا�سية التالية� :إدارة امل��وارد الب�شرية،
الإدارة والقيادة ،املهارات الأ�سا�سية للعمل
( ،)Soft Skillsالقانون  ،ال�صحة وال�سالمة
امل �ه �ن �ي��ة ،امل��ال �ي��ة وامل�����ش�ت�ري��ات ،اجل� ��ودة،
امل�ستودعات واملخازن ،تكنولوجيا املعلومات.
وقد مت فح�ص املدربني املتقدمني بناء على
ثمان معايري مت تطويرها من قبل اجلمعية
ب�إ�سم «دليل مقدرات املدرب»  ،وهي:
 )1التوا�صل  )2 ،تعليم الكبار  )3 ،النقل
ال�صحيح ل�ل�م��ادة التدريبية  )4 ،التعليم
عن طريق التجريب  )5 ،بناء و�إدارة فرق
امل �ت��درب�ين  )6 ،ن�ق��ل امل�ع��رف��ة  )7 ،تطوير
وا�ستخدام و�سائل التعلم وال�شرح والإي�ضاح ،
 )8بناء وتطوير املناهج التدريبية.
وت�ألفت جلنة فح�ص املدربني من خم�سة
�أع�ضاء ،ميكن �أن تُعقد بعدد ثالثة �أع�ضاء
كحد �أدنى .كما ميكن �أن ين�ضم للجنة ع�ضو
�إ� �ض��ايف (ع�ضو ر�أي) للم�ساعدة يف تقييم
املر�شح يف ح��ال ك��ان اخت�صا�صه من خارج
اخت�صا�صات علم املوارد الب�شرية ،ويتم دعوته
بطلب من �أع�ضاء جلنة فح�ص املدربني .ومت
متثيل جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بع�ضوين
من جمل�س الإدارة ويعادل �صوتني يف الرت�شيح
وبقية �أع���ض��اء اللجنة الثالثة م��ن �أع�ضاء
اجلمعية من درجة االحرتافيني.
�أم���ا ع��ن � �ش��روط �أع �� �ض��اء جل�ن��ة فح�ص
امل��درب�ين فكانت� :أن ي��واف��ق عليهم �أع�ضاء
جمل�س �إدارة اجلمعية باالجماع� ،.أن يكونوا
�أع�ضاء يف جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية من
درجة االحرتافيني ،و�أن يكونوا من الأع�ضاء
النا�شطني وامللتزمني يف جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية� ،أن يكون لديهم خ�برة يف جمال
التدريب �أو �أي ن�شاط �آخ��ر يتعلق بالعملية
التدريبية (مثال م�ست�شار ت��دري��ب) ال تقل
عن � 8سنوات ،ولديهم �سمعة جيدة يف �سوق
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ال �ت��دري��ب ،وخ�ب�رة ج�ي��دة يف التحكيم وقد
�شاركوا بلجان حتكيم �سابقاً.
فئات املدربني املر�شحني لالختبار� :شملت
الفئات الثالث التالية:
الفئة الأوىل :املر�شحون الذين مت ا�ستثنائهم
من فح�ص اللجنة :وقد تقدموا با�ستمارات
تر�شح وا��س�ت��وف��وا ال���ش��روط التالية كاملة:
جتاوزت �سنوات خربتهم التدريبية � 6سنوات
على الأقل ،وافق عليهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة
جمعية املوارد الب�شرية ب�إجماع �أربعة من �سبعة
�أع�ضاء على الأقل ،وافقت عليهم جلنة فح�ص
املدربني ب�إجماع ثالثة من خم�سة على الأقل،
وميلكون �سمعة جيدة يف �سوق التدريب (وقد
مت قيا�س هذه امليزة ب�س�ؤال بع�ض اجلهات التي
دربوها).
الفئة الثانية :املر�شحون ال��ذي��ن تقدموا
با�ستمارات تر�شح ومت ت�أجيل النظر ب�أمرهم
يف الوقت احلايل و�شملت هذه الفئة:
املر�شحون الذين لي�س لديهم خ�برة �أبد ًا
يف التدريب ،واملر�شحون الذين لديهم خربة
ب�سيطة ولكن �سمعتهم يف �سوق التدريب لي�ست
جيدة (مت قيا�س ه��ذه امل�ي��زة ب�س�ؤال بع�ض
اجلهات التي درب��وه��ا) ،واملر�شحون الذين
مت رف�ضهم ب��إج�م��اع �أع���ض��اء جمل�س �إدارة
اجلمعية .ويُعطى ه ��ؤالء املر�شحون فر�صة
�أخ ��رى بعد م��رور �سنة على الأق ��ل على �أن
يجتازوا كل ال�شروط ال�سابقة.
الفئة الثالثة :املر�شحون الذين تقدموا
با�ستمارات تر�شح ومت فح�صهم م��ن قبل
اللجنة:
يجتاز املر�شح اختبار اللجنة يف حال وافق
ثالثة �أع�ضاء على الأق��ل ل�صالح املر�شح،
و�أخذ ر�أي الإثنني الآخرين الحق ًا كداعمني،
ويمُ نح الناجحني �شهادة مدرب «Certificate
� « of Accreditationصادرة من ، IHRM
مدتها عامني ،تجُ دد يف حال بقي املدرب يف
�سوق التدريب� ،أما يف حال توقفه عن التدريب
يُعاد اختباره جمدداً .كما يتم تعميم �أ�سماء
امل��درب�ين الناجحني وموا�صفاتهم وجمال
تدريبهم على موقع اجلمعية على االنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكل دائم .ويف

حال مل يح�ضر املر�شح لأ�سباب غري وا�ضحة
�أو تربير منطقي ،يُلغى طلبه ويعترب من�سحباً.
وق��د مت ت�صنيف فئات املدربني الناجحني
�إىل فئتني:
م� ��درب (  :)Trainerوه ��م امل��درب��ون
الناجحون الذين مل تتجاوز �سنوات خربتهم
التدريبية خم�س �سنوات.
م ��درب حم�ت�رف (:) Senior Trainer
وهم املدربون الذين جتاوزت �سنوات خربتهم
التدريبية خم�س �سنوات فما فوق.
وقد تقدّم عدد كبري من املر�شحني للح�صول
على اعتمادية اجلمعية كمدربني ب�إ�سم اجلمعية
وبعد انتقاء املر�شحني الذين يحققون �شروط
ال�ت�ق��دم وخ�ضوعهم لفح�ص اللجنة كانت
النتائج بفوز املدربني التالية �أ�سما�ؤهم:
ع�شرة مدربني من فئة (مدرب حمرتف)«  « Senior Trainersالتالية �أ�سما�ؤهم:
د .منري عبا�س
ال�سيد� :سامر �سامي
د .حممد النحا�س
ال�سيد :حممد �أ�سامة الزيني
ال�سيدة :نهى �شويحنة
الآن�سة :غادة حرفو�ش
ال�سيد� :أحمد مع�سع�س
ال�سيد :خالد �صواحلة
ال�سيد� :أن�س عبد العزيز
ال�سيد :حممد �إيهاب اجلندي
 مدربان من فئة (مدرب) « Trainerالتالية �أ�سما�ؤهم:
د .هاين اخلوري
ال�سيد :حممد طاف�ش
هذا و�سيتم تعميم �أ�سماء املدربني املعتمدين
على م��واق��ع اجلمعية املختلفة و�سيتم توزيع
�شهاداتهم يف احلفل ال�سنوي الثامن للجمعية
علما �أن م��دة �صالحية ال���ش�ه��ادة املمنوحة
للمدربني هي �سنتان تبد�أ من تاريخ � 1أذار
 2015ويتم جتديدها كل �سنتني وتاريخ االختبار
القادم للمر�شحني اجلدد �سيكون �شهر حزيران
من عام .2015
د .حممد النحا�س  -ع�ضو جمل�س الإدارة
(مدير م�شروع مدربني )IHRM

EDITOR’S CORNER

كلمة رئي�س التحرير
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م�ساهمات

مهنتي قراري
عمار نذير العموري

مدير املوارد الب�شرية
ال�شركة التقنية لل�صناعات الغذائية
يواجه كل فرد منا يومي ًا ب�سل�سلة من املواقف التي حتتاج �إىل اتخاذ قرار
منا�سب ب�ش�أنها  ،بع�ض هذه القرارات قد يكون �سه ًال وب�سيطاً ،وال يكون له
ت�أثري كبري على حياتنا مثل �شراء قمي�ص جديد �أو تناول وجبة طعام ،ولكن
بع�ضها الآخر قد يكون �صعب ًا ( كاختيار مهنة -منزل�..إلخ ) ،فيما قد يلقي
بع�ضها بظالل �إيجابية تت�سم بال�سعادة والعطاء والإنتاجية على �أيامنا يف حال
كونه �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا بحكم ما منر به ب�سبب الظروف والأو�ضاع احلالية.
وعلى الرغم من الت�أثري الكبري الذي ترتكه عملية اتخاذ القرار يف حياتنا،
�إال �أننا نلمح لدى البع�ض من �شبابنا تهور ًا �أو تواك ًال يف اتخاذ قراراتهم على
�أهلهم �أو �أ�ساتذتهم� ،أو نلم�س عدم ثقتهم ب�أنف�سهم وعجزهم عن اتخاذها،
وميلهم يف املقابل �إىل االعتماد على الآخ��ري��ن �أو على الظروف يف ت�سيري
قراراتهم العاطفية حتى املهنية.
نقول ه��ذا بالتزامن م��ع التنوع املتنامي يف فر�ص االختيار والظروف
االقت�صادية ال�صعبة ال�سائدة� ،سواء على امل�ستوى التعليمي �أو املهني عما كان
عليه يف ال�سابق؛ مما اقت�ضى �ضرورة الت�أين يف اتخاذ القرار ال�سليم.
وميكن �أن ن�صف عملية اتخاذ القرار بالإيجابية واجلاذبية �إذا نبع من
�أعماق الفرد ذاته ،وقام على روافد علمية �سليمة جتمع دقة املعلومات و�صدقها
مع الإخال�ص والتفاين املحفوف بالإ�صرار والرتكيز.
ولكي نحكم على �شخ�ص �أنه نا�ضج مهني ًا علينا �أن ن�أخذ ما يلي باحل�سبان:
• االختيار املهني :فاملراهق الذي يحاول �أن يختار املهنة مث ًال �أن�ضج من
املراهق ال��ذي مل يحاول �أن يحدد املهنة التي �سوف يلتحق بها �أو املالئمة
له.
• املعلومات املهنية التي و�صل �إليها ال�شخ�ص والتخطيط الذي و�ضعه
بالن�سبة مل�ستقبله املهني :فمدى معرفة الفرد باملهن التي ميكنه �أن يلتحق
بها،وخا�صة فيما يتعلق مبطالبها وم�ستوياتها والإعداد لها ،كل هذا يدخل يف
باب املعلومات املهنية.
• التطابق يف االختيار املهني :ويظهر هذا يف عدم تغري املهنة التي
يختارها الفرد لفرتة معينة �أو يف عدم تغيري املجال املهني الذي يختار منه
املهنة�،أو عدم تغيري م�ستواها �أو املجموعة التي تنتمي �إليها املهنة ( املق�صود
هنا التغيري اجلذري ولي�س القريب).
• تباعد امليول والقيم واالجتاهات املهنية واال�ستقالل املهني عن الآخرين:
وتظهر �أهمية هذا البعد يف �أن ال�سمات ال�شخ�صية تعترب �أ�سا�س ًا يف االختيار
املهني ويف ال�سلوك املتعلق بالعمل.
• العالقات املالئمة بني املهن املف�ضلة والقدرات و�أوجه الن�شاط وامليول
وكذلك العالقة بني امليول والتخيل،وم�ستوى امليول املهنية و�إمكانية حتقيق
املهن املف�ضلة لدى الفرد.
وهنا يتبادر للذهن ال�س�ؤال التايل :ماهي العالقة ما بني الن�ضج املهني
والتوجيه املهني؟
�إن الن�ضج والتوجيه املهني يخدمان بع�ضهما من خالل:
•تعريف الفرد بالبيئة املحيطة وظروفها مع الرتكيز على القدرات
واملهارات وامل�ؤهالت التي تتطلبها املهنة و�شروط ال�سن،واجلن�س ووو.
• تعريف الفرد بظروف جمموعة من املهن و واجباتها ومزاياها وهي
املجموعة التي يحتمل �أن يختار الفرد مهنته من بينها.
• م�ساعدة الفرد يف الك�شف عن قدراته وا�ستعداداته وميوله والعمل على
تنميتها وتطويرها.
• م�ساعدة الفرد على اتخاذ قرار ب�ش�أن اختيار املهنة على �أ�سا�س من
حتقيق الر�ضا ال�شخ�صي من املهنة ومقدار اخلدمات التي ميكنه �أن ي�ؤديها
�إىل جمتمعه،وعلى �أ�سا�س �إ�شباع حاجاته،وتنمية قدراته عن طريق العمل
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بهذه املهنة.
• �إحاطة الفرد علم ًا باملعاهد وامل�ؤ�س�سات املختلفة التي تقوم بتقدمي
التعليم والتدريب الفني لراغبني بااللتحاق بالوظائف املختلفة وكذلك
�شروط االلتحاق بهذه املعاهد ومدة الدرا�سة بها.
فهنا يكمن القرار املهني احلكيم القائم على التخطيط اجليد للم�ستقبل
املهني الذي ي�ساعدك على اتخاذ قرار �سليم يتعلق بحياتك .و�إذا كونت فكرة
حول طبيعة العمل �أو املهنة التي تريدها لنف�سك يف امل�ستقبل ،فان ذلك �سوف
ي�ساعدك على حتديد نوع الدرا�سة �أو التدريب الذي حتتاج �إليه لكي حتقق
طموحك املهني� .أن االختيار املهني املنا�سب يزيد من فر�ص جناحك يف
الدرا�سة �أو التدريب كما يزيد من فر�ص جناحك يف العمل �أو املهنة.

لذلك فانه يجب الأخذ بعني االعتبار اجلوانب التالية:
• عدم ترك مو�ضوع القرار املهني لل�صدفة.
• عدم ترك مو�ضوع القرار اخلا�ص مب�ستقبلك املهني للأ�صدقاء لكي
يتخذوه بد ًال منك.
• عدم الت�سرع يف اتخاذ القرار املهني .
• التخطيط للم�ستقبل املهني بطريقة �صحيحة.
• �س�ؤال الآخرين عن ر�أيهم  ،ولكن مع التذكر بان الفرد نف�سه هو
�صاحب القرار الأخري الن الأمر يتعلق بحياته اخلا�صة .
• �إعطاء الوقت الكايف للتفكر بنوع العمل امل�ستقبلي .
• البد من الإيجابية واملبادرة والعمل على تطوير االجتاهات �أاليجابية
نحو العمل ب�شكل عام.
فمن ال�ضروري �أن تعرف املهنة �أو الدرا�سة املنا�سبة لك وتتخذ القرار
املنا�سب ،فانك حتتاج ملعرفة الفر�ص املتاحة لك كما حتتاج ملعرفة ذاتك� .أن
معرفتك لذاتك تتطلب منك �أن تعرف قيمك ذات العالقة بالعمل وميولك
ومهاراتك �أو قدراتك ومنها:
• الدافعية للعمل
• و�ضع العمل املف�ضل
• طبيعة امليل للتفاعل مع الآخرين
ومن ثم مت العمل على حتليل االجابات بحيث يتم حتديد القيم التي مت
اختيارها بو�صفها حتمل �أهمية كبرية ،متبوعة ببع�ض املهن التي قد تتوافق
معها ،فعلى �سبيل املثال �إذا �أجاب �أحدهم على الفقرة الأوىل من املقيا�س ( �إن
فكرة الدافعية لإنتاج املال �شيء عظيم بالن�سبة يل) �أنها مهمة .
ف�إن هذا النوع من الدافعية يتنا�سب معه جمموعة من الأعمال مثل :اال�ستثمار
املايل �أو اال�ست�شارات الإدارية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،و�إن اختيار نوع
الدرا�سة �أو جمال العمل املنا�سب هو اختيار يتعلق باحلياة ال�شخ�صية.
لذا يجب �أن يعتمد ال�شخ�ص على نف�سه يف اتخاذ القرار املهني .
ومن الطبيعي �أن ت�س�أل الآخرين عن ر�أيهم و�أن ت�ستفيد من توجيهاتهم� ،إال
�أنك يف النهاية �صاحب القرار .
وتكون هنا و�صلت �إىل قرارك م�ستند ًا �إىل بيانات واقعية �صحيحة .
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الجمعية تحتفل بعيدها السنوي السابع بتاريخ  2014-1-28وبرعاية من شركة Ousos
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 IHRMتطلق شهر الموارد البشرية  HRلعام  2014في  3تشرين الثاني وحتى
بداية شهر كانون األول  2014بالتعاون مع مركز عيادات العمل في جامعة دمشق
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جمعية إدارة الموارد البشرية تقيم لقاءا مفتوحا حول «التقييم الذاتي
للمخاطر واإلجراءات الرقابية في إدارة الموارد البشرية»  13أيار 2014

جمعية الموارد البشرية في ملتقى التوجيه والتطوير في جامعة اليرموك
الخاصة في  17كانون األول 2014
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Harmonize your Business

Organizational
Resources
Consistency

Aims at harmonizing your organizational
resources via consistent employees
performance.
Empowers you with the ability to
ÂÊÃ«ãÊØÜãėÕØ¡ÊØÂÃÃ
ÕØÊèã«ó«ãúʈ
ORC - HR supports the concept of
management by objectives
Helps in talent management
ã¨ØÊè¢¨èÜ«Ã¢ØÕÊØãÜÃ9S,Ü
Ø¼ããÊã¨«ėØÃã¡èÃã«ÊÃÜÊ¡
¨èÂÃØÜÊèØÜÊØ«Ã¢ãÊ
¢¼Ê¼ÜãÃØÜʈ
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جمعية الموارد البشرية تطلق برنامج «سلسلة مهارات سوق العمل» بالتعاون
مع الجامعة السورية الخاصة من بداية شهر شباط  2014وخالل عام 2015
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الجامعة السورية الخاصة تكرم مدربين جمعية إدارة الموارد البشرية في 22
شباط  2015عن برنامج «سلسلة مهارات سوق العمل»

جمعية الموارد
البشرية تشارك
في الندوة الوطنية
الثامنة عشرة للجودة
بمناسبة اليوم
الوطني للجودة في
سورية ،بعنوان «معًا
على طريق الجودة في
إعادة البناء» بتاريخ  21و
 22كانون األول 2014
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جمعية الموارد البشرية تشارك في معرض فرص العمل «شبابلينك»
المقدم من فريق سند التنموي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات
بتاريخ  4و  5تشرين الثاني 2014
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ميلني خمول – مديرة املوارد الب�شرية
اجلامعة الوطنية اخلا�صة

�إعداد ال�سيد� :صربي �أرنا�ؤوط
املدير الإداري
جمموعة بن الدن �سورية SBG
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من غري املحتمل التطرق لالن�ضباط يف مرحلة العمل املبكرة لكنها مهمة للغاية...
ال تتجنب �أبد َا ت�أجيل هذه الأمور مع فريق العمل ...
راجع الأمر بدقة  -حدد وقت التخاذ �إجراء  -تعامل مع املو�ضوع بح�سم  -ال تت�ساهل  -اتخذ
القرار املنا�سب ح�سب النظام  -مهمتك �أن ال تتكرر احلادثة  -كن من�صف ًا  -ال تكن لين ًا  -ال
ت�سرف بالعقوبة

كلمة ال�سر :جملة م�ؤلفة من خم�س كلمات (اثنان وع�شرون حرفاً)
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