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EDITOR’S CORNER

كلمة رئي�س التحرير

كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية

نصائح لعامك الجديد 2018

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

Good Advices for the New Year 2018

رئي�س التحرير :د .منري عبا�س

يف كلمة العدد ال�سنوي اخلا�ص لعام � 2018أحببت �أنْ
ن�صائح مت ّثل خال�صة درو�س م�ستفادة تو�صلت
�أقدّم
َ
�إليها خالل الأعوام املا�ضية ,و�أحببت �أنْ �أ�شاركها مع
ق ّرائنا الأعزاء ,و�ستكون با�ستخدام مفردات قريبة من
القارئ؛ وذلك ل�سهولة الفهم ,ول�ضمان و�صول الر�سالة
املطلوبة.
• مهما بلغ احلال بك وحلقت يف ال�سماء وحققت �أمانيك
أنا�سا مهمني وحت�سن و�ضعك املادي تذكر �أنّ
ورافقت � ً
قدميك يجب �أنْ تبقيا على الأر�ض؛ فمهما و�صل بك
احلال ف�إنّ دوامه من املحال.
• ك ّلما �ضاقت بك الدنيا انظر �إىل ال�صورة الكبرية,
وعندئذ ترى م�شكلتك ـ التي حت�سبها �أكرب م�شكلة ـ
بالن�سبة مل�شكالت الآخرين �صغرية ،واحمد ربك على كل
حال ،فال يوجد �شيء �إال وله نهاية ،واجعل �أملك كب ًريا
باهلل تعاىل.
• مهما يحاول الآخرون فلن يطف�ؤوا نور ال�شم�س ،ومهما
حاول النا�س تغيري احلقائق وتزييفها فلن ي�صح يف

النهاية �إال ال�صحيح ,فكما يقول املثل« :خليك ما�شي
عدل يحتار عدوك فيك».
• عملك للخري اتركه دائ ًما مع اهلل ـ تعاىل ـ وال تنتظر
جمز لعمل اخلري
مكاف�أة من �أي �إن�سان؛ فاهلل خري ٍ
و�سيبارك لك يف كل جزء من حياتك ,فا�ستمر بعمل
اخلري دون �أي مقابل.
• ال ت�ضع وقتك و�أنت حتاول �إر�ضاء النا�س ،ف�إر�ضاء
النا�س غاية ال تدركً ،
وبدل من ذلك و ّفر وقتك ,وحافظ
على النا�س الرائعني بجانبك ,فوجودهم معك قوة
و�سعادة ,وت�ضييع وقتك بعيدًا عنهم خ�سارة لك.
• يف كل يوم حياة جديدة و�شم�س جديدة و�صفحة
ان�س ,ولكن تنا�سى,
جديدة وممحاة جديدة ,ال �أقول لك َ
وهذا ال�شيء �سرييحك كث ًريا وي�ساعدك لتنجح.
• �إنّ تقييم النا�س يكون طوال الفرتة التي تعرفهم فيها
ولي�س فقط ح�سب �آخر موقف فعلوه ,وذلك كي ال تكون
متحي ًزا بتقييمك.
• ع�ش كل حلظة يف حياتك وك�أنها لن تتكرر ,وال تفكر
بغد �إال بنظرة �إيجابية ,وتذكر �أنّ َمن يتفاءل باخلري
ٍ
يجده ,واجعل ثقتك باهلل ـ تعاىل ـ كبرية وهو دائ ًما

?What’s Coming

• إمالء طلب االنتساب االلكتروني للجمعية على موقع الجمعيةwww.ihrmsyria.org :
• إرفاق نسخة عن السيرة الذاتية بإحدى اللغتين اإلنكليزية أو العربية.
• إرفاق صورة شخصية مع طلب االنتساب االلكتروني والسيرة الذاتية.
ومن ثم االنتظار للحصول على الموافقة على العضوية وتحديد نوعها من قبل مجلس اإلدارة.
وفي حال تمت الموافقة يتم االتصال بالمنتسب الجديد الستكمال األوراق الالزمة لملف العضوية باإلضافة إلى رسم االنتساب الثابت (يدفع لمرة واحدة عند
االشتراك ألول مرة) ،مضافاً إليه رسم االشتراك السنوي المحدد حسب نوع العضوية المحددة للمنتسب الجديد واستكمال األوراق التالية:

�سيكون معك.
• للنا�س مقامات فقط بالأخالق والعلم وعملهم ونفعهم
للآخرين ،وكل �شيء غري ذلك مراتب دنيوية تزول
بزوال ال�سبب و�أهمها املال.
• املكان الذي ت�ضع ن ْف َ�سك فيه جتدها فيه؛ ف�أنت َمن
يق ّرر َمن تكون ولي�س الآخرون والظروف .لذلك اك�سر
املربع الزجاجي الذي حتب�س ن ْف َ�سك فيه والذي ال يراه
�شخ�ص غريك ،وق ِّرر يف بداية العام اجلديد �أنْ تكون
ال�شخ�ص الذي حتب �أنْ تكونه.
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية

• صورة شخصية
• نسخة موقعة من ميثاق القواعد الناظمة لسلوكيات األعضاء ()Code of professional conducts
• صورة عن الهوية الشخصية
• أخيراً يقوم العضو بتسليم األوراق المطلوبة والرسوم المستحقة إلى مسؤول مكتب الجمعية وذلك باالتصال على رقم جوال الجمعية ( ،)0991113777علماً
أن إيميل الجمعية ihrmsy@gmail.com
وبعد ذلك يستلم العضو رسالة شكر وترحيب من قبل مجلس اإلدارة ليتم بعدها إرسال بطاقة العضوية له.
كما نود إعالمكم بأنه يمكنكم تجديد اشتراكاتكم إما نقداً أو الدفع مباشر ًة إلى حساب جمعية مؤسسة إدارة الموارد البشرية في بنك بيبلوس حسب المعلومات
التالية :فرع أبورمانة رقم  - 200رقم الحساب203094 :
كما نود تذكيركم أن أنواع العضوية في الجمعية كما يلي:
أو ً
ال :أعضاء عاملين في إدارة الموارد البشرية :ويضم هذا النوع من العضوية نوعين من األعضاء:
 .1أعضاء عاملين اختصاصيين :وهم األشخاص الذين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية ،ولديهم الحق في الترشيح والتصويت في االنتخابات في
المؤسسة ،ويحققون أحد الشروط التالية:
• يملك خبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.
• عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية  3سنوات على األقل.
• استشاري ومدرّب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة التقل عن ثالث سنوات.
 .2أعضاء عاملين عامين :وهم األشخاص الذي عملهم يدخل في مجال إدارة الموارد البشرية ،ولكن ال يحققون متطلبات وشروط األعضاء االختصاصيين ،وهذا
النوع من األعضاء لديهم الحق في التصويت في االنتخابات ولكن ال يملكون الحق في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
ثانياً :أعضاء مؤازرين :هذا النوع من األعضاء ليس لديهم الحق في التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة  ،ويضم هذا النوع األشخاص الذين ال يعملون
في مجال إدارة الموارد البشرية وال يحققون شروط الفئات السابقة ،ولكن لديهم االهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية.
ثالثاً :أعضا ًء طالباً :ويضم الطالب الذي لديهم اهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية ،أو أعضاء في فروع المؤسسة لدى الجامعات.
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لقاء العدد

لقاء العدد

سكر
ّ
مقابلة مع مدير مجموعة
سكر"
ّ
"حسان
ّ
السيد
قام رئي�س حترير جملة  – Think HRد.
منري عبا�س ،بلقاء مع رجل الأعمال ال�سيد
ح�سان �سكّر م��دي��ر جمموعة ���س��كّ��ر ,وك��ان
احلوار كالآتي:

• هل من املمكن �أن ُتع ّرف ق ّراء املجلة َمن هو
ح�سان �س ّكر؟
ولدتُ وترعرعتُ يف دم�شق ،وتابعت درا�ستي
يف الواليات املتحدة الأمريكية ,وتخ�ص�صت يف
الهند�سة الكهربائية ,ثم عملت مع والدي و�أمي يف
�إدارة جمموعة �شركات ريا�ض �س ّكر و�أوالده التي
�أ�س�سها جدي ور�سخها �أبي ـ رحمهما اهلل تعاىل ــ.
• ما ال�شركات التي تنطوي حتت جمموعة �س ّكر؟
�شركة �س ّكر لل�صناعات االلكرتونية� ،شركة �س ّكر
لل�صناعات الكيميائية,
ال�شركة الطبية ,AHC American Health Care
�شركة التوزيع SDCO
وعدد من ال�شركات الأخرى املتخ�ص�صة يف عدة
جماالت منها ال�سو�شال ميديا ،الت�صميم والرتويج.
• لقد كنتم ِمن رجال الأعمال ال�سوريني الذين
نفخر بهم وبقوة يف �سورية خالل فرتة الأزمة ويف
نف�س مكان �شركتكم قبل الأزمة رغم املخاطر ك ّلها
التي تعر�ضتم لها يف بع�ض الفرتات خالل الأزمة,
هل لك �أن ت�شرح لنا ما الدافع الذي كان لديكم
والذي دفعكم لي�س فقط للبقاء وعدم املغادرة ولكن
�أي�ض ًا لأن تتو�سعوا با�ستثماراتكم خالل هذه الفرتة؟
احلقيقة �إنّ الأزمة كانت فر�صة للإن�سان �أن يتّخذ
موقف ًا علمي ًا ولي�س نظري ًا ملا ي�ؤمن به� ،أما بالن�سبة
يل ف�إنني وظفت مهاراتي وخرباتي يف جمال
الأعمال وال�صناعة باملحافظة و�إيجاد فر�ص عمل
جديدة لأع�ضاء �شركتي كي �أحافظ عليهم.
• �شركات جمموعتكم من ال�شركات القلة التي مل
ت�س ّرح عمالها خالل فرتة الأزمة ,هل من املمكن
�أن ت�شرح لنا كيف ت�ستطيع ر�ؤو�س الأموال ال�صمود
خالل الأزمات من دون �أن تقوم بت�سريح العمال
ك�أول خطوة لتوفري نفقاتها؟ ما الدر�س امل�ستفاد
الذي تعلمته خالل الأزمة لكيفية احلفاظ على
العاملني خالل فرتة الأزمات وتود �أن تن�صح به
غريك؟
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�أود القول ب�صراحة �إنّ التحدي احلقيقي للإن�سان
هو كيفية مزج قيمه مع م�صاحله املادية ،و�ضمن
هذا النطاق كانت قراراتي اليومية تتمحور حول
احلفاظ على �أع�ضاء �شركتي.
• جمموعة �شركات �س ّكر ت�ؤمن ب�أهمية اال�ستثمار يف
العن�صر الب�شري ,هل حل�سان �س ّكر �أن يحدثنا عن
�سيا�سة املجموعة يف اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري
وتطويره؟ وما �أهم امل�شاريع التي تنوون القيام
بها لال�ستثمار يف العن�صر الب�شري يف امل�ستقبل
القريب؟
قبل الأزمة كنا نقوم بتدريب املوظفني خارج القطر
وداخله ,ولكن خالل الأزمة كان االعتماد على
التدريب الداخلي ,فكل موظف من ال�شركة لديه
كفاءات تدريبية (فنية �أو �إدارية) قام بتقدمي
الدورات بعد الت�أكد من قدرته على �إعطاء التدريب
املطلوب ,وقمنا بدورات متعددة من كمبيوتر –
�إدارة – � – Soft Skillsإدارة م�شاريع – ت�سويق
– مرا�سالت جتارية – وغريها داخلي ًا ,وحاولنا
اال�ستمرار يف عملية التدريب قدر امل�ستطاع.
• ما �أهم امل�شكالت التي واجهتكم خالل �سنني
الأزمة يف �سورية؟ وكيف تغلبتم عليها؟
وجودنا على خط التما�س ,وا�ستقطاب املوظفني

�إىل مقر عملنا ,واحلمد هلل ا�ستطعنا التوظيف
للم�ستقيلني وللتو�سع بعد .2014
ب�سبب انخفا�ض العمل وامل�شاريع قمنا برتتيب
�شركتنا داخل ًيا ,وعملنا على م�شروع Business
 Processلل�شركة وم�ساهمة الأق�سام واملوظفني
بتدعيم البنية التحتية لل�شركة.
• ما تقييمكم ل�سوق العمل يف �سورية من حيث توفر
الكفاءات املطلوبة للعمل يف �شركات جمموعتكم؟
هناك حتديدات يف وجود الكفاءات وخا�صة
�أ�صحاب اخلربة بني � 7-5أعوام  Senior Staffيف
املجاالت الفنية,
وهناك عدم توفر لبع�ض االخت�صا�صات الفنية
والتي هي �ضرورية ملرحلة �إعادة الإعمار ,وهناك
وفرة للخريجني ,ولكن كانت ال�شريحة يف ال�سابق
�أف�ضل ب�شكل عام.
• ما ر�ؤيتكم مل�ستقبل التعاون مع جمعية �إدارة
املوارد الب�شرية؟
نحن من الداعمني وامل�ؤمنني ب�أهمية املوارد
الب�شرية ,و�إنني على ال�صعيد ال�شخ�صي رغم عدم
معرفتي �سابق ًا بها ولكن منذ حوايل  2008وانا
�أ�سعى لتطوير هذا الق�سم ب�شركتي لإدراكي �أهمية
العن�صر الب�شري و�إدارته ,وهو عن�صر القيادة
للتميز.
• ما الن�صيحة التي توجهونها للداخلني اجلدد
�إىل �سوق العمل من الطالب والباحثني عن عمل يف
ال�سوق ال�سورية يف الو�ضع الراهن؟
يف ال�سنوات التي قبلها :الدر�س الأ�سا�سي هو زرع
ثقافة االنتماء وم�شاركة املوظفني ل�صاحب العمل
وك�أنها �شركتهم فهو العامل الأ�سا�سي ال�ستمرار
املوظفني معنا رغم وجودنا على خط التما�س .
�إن �سوق العمل على انفتاح و�ستكون هناك فر�صة
كبرية ,ولكن عليكم تطوير مهاراتكم واملحاولة
للتطوع والتدريب من �أجل اكت�ساب خربات تغني
�سريتكم الذاتية.
وكنا على ال�صعيد ال�شخ�صي جاهزين لدعم
ال�شباب وتدريبهم ح�سب اخت�صا�صاتهم املتوفرة
لدينا؛ لأننا ن�ؤمن ونعمل بتطبيق امل�س�ؤولية
االجتماعية ,ونرجو ل�سورية التقدم واالزدهار.
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لقاء

لقاء

القصار
ّ
السيّ د عامر
مقابلة مع ّ
مدير دائرة العالقات العامّ ة في شركة  MTNسوريا
�أجرى الدّكتور منري عبّا�س – رئي�س حترير
جم�� ّل��ة  ,Think HRورئ��ي�����س جمعية �إدارة
امل���وارد الب�شرية– لقا ًء خا�ص ًا مع ال�سيد
�����ص��ار ،م��دي��ر دائ���رة العالقات
ع��ام��ر ال��ق ّ
العامة يف �شركة � MTNسوريا ،وكان احلوار
كالآتي:

هنا الب�� ّد من الإ���ش��ارة� ،إىل �أن ثقتنا بامل�ستقبل
وبقدرة الإن�سان ال�سوري ،كانا وراء ا�ستمرارنا
وجناحنا خ�لال ال�سنوات ال�سبع ال�سابقة؛ بل
و�ساهم ذلك يف تعزيز فكرة �أن ر�ؤيتنا للم�ستقبل
كانت �صحيحة .وبغ�ض النظر عن ال�صعوبات
كلّها التي مررنا بها ،خ�صو�ص ًا �أننا ك�أفراد يف
�يرا م��ن املجتمع
�شركة  ،MTNن�شكّل ج���زء ًا ك��ب ً
ال�سوري ،ف�إن عملنا مل يتوقف يوم ًا يف �أي جمال
من جم��االت عملنا؛ بل على العك�س كنا نحقق
الإجن��ازات تلو الأخ��رى ،الأمر الذي انعك�س على
قدرتنا على حتقيق النجاح والتطوير لعملنا.

�إنّ ���ش��رك��ة  MTNه��ي ال�����ش��ري��ك اال�سرتاتيجي
جلمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية للعام الثاين على
التوايل ،طبع ًا بعد �أن كانت الراعي الر�سمي لها
خ�لال عامي  2010و .2011كيف تُقيّمون هذه
ال�شراكة؟
ا�سمح يل بداية �أن �أتوجه بالتقدير جلميع �أع�ضاء
جمعية �إدارة امل����وارد الب�شرية� .إن �شراكتنا
اال�سرتاتيجية م��ع اجلمعية تنطلق م��ن �إمياننا
ب�أهمية م�شاركة املجتمع الأهلي ،وال�سيما الفاعل
منه ،يف العمل على تطوير املجتمع ال�سوري .ويف
احلقيقة ،ف�إنّ اجلهود التي تقوم بها جمعية �إدارة
املوارد الب�شرية ت�شكّل لدينا الدافع الأهم لتعزيز
هذه ال�شراكة ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء النتائج الهامة
التي تخل�ص �إليها �أعمال اجلمعية ون�شاطاتها،
وت�ساهم يف تطوير العن�صر الب�شري وبالتايل
تطوير املجتمع ال�سوري كلّه.
ك��م��ا ت��ع��ل��م ،ف���إن��ن��ا نعمل يف ���ش��رك��ة  MTNوف��ق
ا�سرتاتيجية وبرنامج للم�س�ؤولية االجتماعية ،هذا
الربنامج م�صمّم ليقوم مب�شاركة املجتمع ال�سوري
يف حتقيق ق�ص�ص جناح حقيقية ،وت�سليط ال�ضوء
على �إجن����ازات ال�شباب ال�����س��وري و�إب��داع��ات��ه.
وبالت�أكيد ف���إن الأول��وي��ة تكون لتحقيق ال��ت��وازن
بني عملنا االجتماعي هذا ،وبني عملنا التجاري
املتمثل ب���إط�لاق اخل��دم��ات واملنتجات اجلديدة
واملتطورة ،والقيام ببناء �شبكة تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف تطوير البنية التحتية يف �سورية.
�أود �أن �أ�ؤك���د ـ كما �أك��دن��ا �سابق ًا ـ على �أهمية
ال�شراكة مع جمعية �إدارة املوارد الب�شرية ،حيث
ت�ساهم هذه ال�شراكات يف توفري من�صات عملية
لتطوير امل��وارد الب�شرية يف �سورية ،الأم��ر الذي
ينعك�س ب�شكل �إي��ج��اب��ي على املجتمع ك�� ّل��ه .كما
�أ�ؤك��د التزامنا بالعمل على جناح هذه ال�شراكة،
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�إن العمل وفق ًا خلطط م�سبقة و�أه��داف وا�ضحة
هو �أولوية ـ وطبع ًا مع وجود فريق عمل متميز ـ
فمن امل�ؤكد �أننا ا�ستطعنا الت�أقلم مع جممل هذه
الظروف والتحديات ,والتغلب عليها.

والو�صول ب�أثرها الإيجابي لأكرب �شريحة ممكنة
وال�سيما جيل ال�شباب.
 MTNمِ ن �شركات االت�صاالت املتعددة اجلن�سيات
واملتواجدة يف  22بلد ًا يف �أفريقيا و�آ�سيا وال�شرق
الأو����س���ط ،م��ا �أه���م ال�صعوبات ال��ت��ي واجهتكم
مبا يخ�ص برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية خالل
ال�سنوات الأخرية؟ وكيف متت معاجلتها؟
لأك��ون �صريح ًا معك ،ف�إننا مل نتعامل معها على
�أنها �صعوبات ،بقدر عدّها حتديات ميكن العمل
على تخطّ يها .بالدرجة الأوىل ،ف�إن �سنوات الأزمة
ال�سورية فر�ضت خريطة جديدة للأولويات على
الأ�صعدة كافتها ،لكننا اتخذنا يف �شركة MTN
قرار ًا ب�ضرورة اال�ستمرار بالقيام بدورنا وفق ما
هو خمطط له ،وتقدمي كل الدعم املمكن للمجتمع
ال�سوري ،من خالل �شراكات ورعايات مع العديد
من اجلمعيات واملبادرات �ضمن املجتمع الأهلي،
والهدف ك��ان دائم ًا العمل ب�شكل ج��دي لتطوير
املجتمع ،من خالل دعم ال�شباب ال�سوري ,وت�سليط
ال�ضوء على �إبداعاته ،ودعم دوره الفاعل.

هل ت�أثرت امليزانية املر�صودة لربنامج امل�س�ؤولية
االجتماعية خالل ال�سنوات ال�سابقة؟ وماذا فعلت
ال�شركة للتكيف مع الأزمة؟
�س�أكون �شفاف ًا يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،كنا
نتلقى ب�شكل م�ستمر �إ�شاعات عن خروجنا من
ال�سوق ال�سورية ،ولكنها ـ كما تعلم ـ كانت عارية
ع��ن ال�صحة ب�شكل مطلق .لقد ات��خ��ذت �إدارة
�شركة  MTNقرار ًا بامل�ضي قدماً ،وتوفري ال�سبل
الكفيلة كلّها با�ستمرار العمل.
وبالعودة ل�س�ؤالك ،ف���إن من الطبيعي �أن يت�أثر
برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية كما ت�أثرت العديد
من �أن�شطتنا وعملياتنا الأخرى ،لكننا �أبقينا على
احلد الذي يتنا�سب مع دورنا يف املجتمع ال�سوري،
ويرتقي مل�ستوى عالمتنا التجارية ك�إحدى �أهم
ال�شراكات الفاعلة يف �سورية ،على ال�صعيدين
التجاري ـ الذي يف يحمل يف �أ�سا�سه بُعد ًا تطويري ًا
ـ واالجتماعي �أي�ضاً.
وعلى �أنّ برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية �شهد عدة
انقطاعات خالل ال�سنوات ال�سابقة� ،إال �أننا قمنا
ب���إع��ادة �إطالقه منذ عامني بطريقة تتوافق مع
املرحلة احلالية .ولعل �أهم م�شاريع برناجمنا هذا
هو م�شروع  21يوم ًا من رعاية ييلو! ،والذي تقوم
به �شركات جمموعة  MTNجميعها خالل الفرتة

من  1وحتى  21حزيران من كل عام ،وهو يتطلب
م�شاركة حقيقية للموظفني يف م�شاريع تتعلق
بخدمة املجتمع ،حيث قمنا ب�إعادة ت�أهيل عدد من
املدار�س يف �سياق هذا امل�شروع .كما قمنا يف العام
املا�ضي ،ب���إط�لاق امل�شروع التجريبي للمدر�سة
الذكية ،بالتعاون مع وزارة الرتبية واملركز الوطني
لتطوير املناهج الرتبوية ،حيث مت ت�صميم هذا
امل�شروع لي�شكّل نواة للمدر�سة الذكية ،والتي تعتمد
يف عملها على العملية التعليمية التفاعلية.
تُع ّد �شركة � MTNسوريا من ال�شركات الرائدة التي
ت�ؤمن ب�أهمية اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري �أي�ضاً.
هل ميكنك �أن تُعرّفنا على املزيد عن �سيا�ستكم
لال�ستثمار يف العن�صر الب�شري وتطويره؟
�إن اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري هو �أمر �أ�سا�سي
لدينا ،وهو يتجاوز عملية التدريب والتطوير التي
يتلقاها موظفونا لي�صل �إىل �أبعد من ذلك .نحن
ن�ؤمن بالكوادر املوجودة لدينا �إميان ًا مطلقاً ،وهم
بالنتيجة يَعدّون �أنف�سهم جزء ًا من �أ�سرة واحدة.
هنا الب ّد من الإ�شارة �إىل �أهمية برنامج التدريب
والتطوير الذي نتبناه ،والذي من خالله يتم ت�أمني
فر�ص تدريبية �ضرورية وعادلة جلميع موظفينا،
ٍ
من خالل خطط التطوير الفردي ح�سب �ضرورات
العمل ،وتنفيذ هذه اخلطط مبا ي�ضمن ح�صول
املوظفني على اخل�ب�رات وامل��ه��ارات ال�ضرورية
للتميُّز بالعمل ،والتي ت�ساعدهم �أي�ض ًا للنمو �ضمن
م�سارهم الوظيفي �ضمن ال�شركة ،حيث نويل
�أولوية لرتقية املوظفني املتميزين ،بد ًال من اللجوء
�إىل التوظيف اخلارجي.
�أود �أن �أ���س���أل��ك��م ح��ول ���س��وق العمل يف �سورية،
ولكن من وجهة نظر دوركم االجتماعي� .إىل �أي
مدى ت�ستطيع �شركة  MTNرفد املجتمع ال�سوري
بالكفاءات املطلوبة من خالل العمل يف �شركتكم؟
�إن ما ُييّز الإن�سان ال�سوري رغبته يف احلياة
وال��ت��ج��دد ،وت��ع��لُّ��م ك��ل م��ا ه��و ���ض��روري لتطوره
الوظيفي وحت�سني ظ��روف حياته .نلتقي خالل
عملنا وب�شكل يومي بعدد من الأ�شخا�ص القادرين
على الدخول �إىل عامل الأعمال واالن�ضمام بكل
ثقة �إىل �أ���س��رة  .MTNونفخر ب���أن لدينا فريق
عمل ـ هو بتقديري ـ من �أف�ضل املهارات املوجودة
يف ال�سوق ال�سورية .من دون �شك نواجه �أحيان ًا
�صعوبات يف توفر الكفاءات ،ولكننا جتاوزنا ذلك
من خ�لال ا�ستقطاب ال�شباب وال�سيما حديثي

التخرج ،و�إخ�ضاعهم لتدريب ممنهج وكفيل ب�أن
يكونوا على �أمت اال�ستعداد للقيام ب�أعمالهم.
هنا �أ�ؤك��د �أن تطوير فريق العمل يندرج يف �إطار
دورنا االجتماعي �أي�ضاً ،حيث �إننا ن�ساهم يف بناء
الإن�سان ال�سوري اجلاد واملجتهد ،القادر على �أن
يقدم لوطنه كل ما هو مفيد وبنّاء.
كما نفخر �أي�ض ًا ب�أن عددًا من موظفينا القدامى
ح�صلوا على منا�صب وظيفية مرموقة يف عدد من
ال�شركات الوطنية ،وخارج �سورية �أي�ضاً� ،سوا ًء يف
ال�شركات الأخ��رى التابعة للمجموعة الأُ ّم �أم يف
�شركات �أخرى ،الأمر الذي يدل على جناحنا يف
بناء عن�صر ب�شري قادر على الريادة والتميز.
نعلم �أن �شركتكم ح�صلت على الدرجة الف�ضية يف
تقييم م�ؤ�س�سة "امل�ستثمرون يف املوارد الب�شرية"،
ه��ل م��ن خ��ط ٍ��ط للم�ضي ق��دم�� ًا واحل�����ص��ول على
جوائز �أُخرى؟
ه���ذا �صحيح ،ك���ان ل��ن��ا ���ش��رف ح�����ص��ول �شركة
� MTNسوريا ر�سم ّي ًا على ال��درج��ة الف�ضية يف
تقييم م�ؤ�س�سة "امل�ستثمرون يف امل��وارد الب�شرية"
 ،Investors in Peopleوذل��ك وف��ق�� ًا للتقييم
اخلا�ص الذي جتريه هذه امل�ؤ�سّ �سة� ،إح��دى �أهم
املخت�صة ب�أبحاث املوارد
ّ
ال�شركات اال�ست�شاريّة
الب�شريّة يف العامل .وبذلك �أ�صبحنا �أوّل �شركة
�سورية تخ�ضع لهذا التقييم ،وحت�صل مبوجبه على
هذا التقييم الدويل وبدرجة متفوّقة.
نعمل ح��ال��ي�� ًا للتح�ضري للرت�شح لنيل اجل��ائ��زة
الذهبية م��ن م�ؤ�س�سة "امل�ستثمرون يف امل���وارد
الب�شرية" ،حيث تتجاوز ر�ؤيتنا للجائزة كونها
من م�ؤ�س�سة عاملية متخ�ص�صة يف و�ضع معايري
دول��ي��ة تت�ضمن �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات يف �إدارة
العن�صر الب�شري ،لت�شمل ثقتنا ا�سرتاتيجيات
العمل والتعلم والتطوير و�إدارة الأف��راد والإدارة
والقيادة ،والكفاءة الإدارية ،والتقدير واملكاف�آت،
وامل�شاركة والتمكني ،والتعلم والتطوير ،ومعايري
الأداء ،والتطور امل�ستمر ال��ذي نقوم به ،يتوافق
مع �أعلى املعايري العاملية املتّبعة يف هذا املجال،
الأمر الذي ي�ؤكد لنا �أننا نقوم بعملنا ب�شكل متقن
واحرتايف ،يتنا�سب مع طبيعة عملنا ودورنا الرائد
يف قطاع االت�صاالت.
م��ا ر�ؤيتكم مل�ستقبل التعاون ب�ين جمعية �إدارة
املوارد الب�شرية و�شركتكم؟

تُتيح ال�شراكة مع جميعة �إدارة امل��وارد الب�شرية
التواجد ب�شكل فعال يف الفعاليات التي تقوم بها
اجلمعية ،وبالتايل ا�ستقطاب �شريحة كبرية من
ال�شباب ال�سوري ،واخلرباء الذين �سيكون لهم دور
كبري يف تطوير كواردنا ،كما �سيكون لنا دور يف
توفري التدريب والدعم لعدد من ال�شباب ،ليتمكنوا
من التعرف على بيئة العمل املثالية ،واكت�ساب
مهارات تخولهم الدخول �إىل عامل الأعمال بكل
ثقة.
نتطلع �إىل العمل ب�شكل �أكرب لتعزيز التعاون مع
جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية ،وب���أن تكون هذه
ال�شراكة ا�ستمرار ًا للنجاح ال��ذي حققناه خالل
العام املا�ضي والأع��وام ال�سابقة� .إن ال�شراكة مع
جهة متخ�ص�صة ورائدة هو �أمر يف غاية الأهمية
بالن�سبة لنا ،ونحن نتطلع للعب دور فاعل وحقيقي
يف تطوير �أع��م��ال اجلمعية ،وامل�ساهمة يف دفع
هذه الأعمال بال�شكل الذي ي�ضمن قيامها بالدور
املناط بها بال�شكل الأمثل.
ما الن�صيحة التي توجهونها لل�شباب الراغبني
باالن�ضمام للمجتمع الأهلي ،يف �ضوء خربتكم يف
جمال امل�س�ؤولية االجتماعية؟
�إن املرحلة القادمة من تاريخ �سورية واقت�صادها
تتطلب دور ًا فاع ًال ومنظم ًا لل�شباب ،وهنا �أود �أن
�أ�ؤكد على �أهمية فكرة التطوع ،وب�أن يكون هناك
دو ٌر وا���ض�� ٌح لل�شباب ال�سوري يف ر�سم م�ستقبل
وطنهم.
ول��ع��ل �أف�����ض��ل ال��ف��ر���ص التطوعية ه��ي ال��ت��واج��د
متخ�ص�صة،
ّ
�ضمن م��ب��ادرات وجمعيات �سورية
ي��ك��ون لها دور مب��وج��ب خطط ال��دول��ة ال�سورية
ودعم القطاع اخلا�ص يف حتقيق تنمية م�ستدامة
م�ستقبل
ً
وحقيقية للمجتمع ،خ�صو�ص ًا �أن �أمامنا
يتطلب العمل بجد ومثابرة لتحقيق الإجن��ازات،
لذلك يجب انتهاز جميع الفر�ص املمكنة لتمكني
ال�شباب يف رفد م�سريتهم املهنية امل�ستقبلية بعمل
جمتمعي ،يعود على �سورية بالفائدة.
�أخرياً� ،أفخر �أننا يف �سورية منتلك جمتمع ًا �أهلي ًا
قوياً ،ا�ستطاع خالل �سنوات الأزمة العمل ب�شكل
ج��دي ،وك��ان له دور يف الكثري من الق�ضايا التي
واجهت املواطن ال�سوري.
كل التقدير وال�شكر جلميع العاملني يف املجتمع
الأه��ل��ي ،فهم ميثّلون الأ�صل احلقيقي للإن�سان
ال�سوري املعطاء واملتجدد وامل�س�ؤول.
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ّ
 MTNسوريا ّ
مذكرة تفاهم بتاريخ  26شباط  2018للسنة
توقع
الثانية على التوالي مع جمعية إدارة الموارد البشرية IHRM

به��دف تو�س��يع �ش��راكاتها اال�س�تراتيجية ,وتعزي��ز
التع��اون م��ع املجتم��ع الأهل��ي ـ ـ��ـ ولل�س��نة الثاني��ة عل��ى
الت��وايل ـ ـ��ـ و ّقع��ت  MTNمذ ّك��رة تفاه��م تن���ص عل��ى
ال�ش��راكة اال�س�تراتيجية م��ع جمعي��ة �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية بتاري��خ � 26ش��باط 2018وذل��ك يف �إط��ار
تعزي��ز العم��ل والتع��اون م��ع اجلمعي��ة ،انطالق�� ًا
م��ن العالق��ة الناجح��ة والب ّن��اءة خ�لال الأع��وام
املا�ضي��ة .وج��اء توقي��ع االتف��اق خ�لال اجتم��اع �ض��م
رئي���س جمل���س �إدارة جمعي��ة  IHRMوع��دد ًا م��ن
�أع�ض��اء املجل���س واملتطوع�ين ,ومدي��ر �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية وال�ش���ؤون التنظيمي��ة يف �ش��ركة ،MTN
وع��دد ًا م��ن فري��ق العم��ل بال�ش��ركة ,وذل��ك يف املق��ر
الرئي�س��ي ل�ش��ركة  MTNيف مدين��ة دم�ش��ق.
وتن� ّ��ص املُذ ّك��رة عل��ى �أن تق��وم �ش��ركة  MTNـ��ـ
بو�صفه��ا �ش��ريك ًا ا�س�تراتيجي ًا ـ��ـ بتق��دمي الدع��م
جلمعي��ة امل��وارد الب�ش��رية ،كم��ا تق��وم اجلمعي��ة
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مب�ش��اركة خربتها يف جمال املوارد الب�ش��رية وتقدمي
اال�ست�ش��ارات واملعلوم��ات والتو�صي��ات الالزمة ،هذا
بالإ�ضاف��ة �إىل امل�ش��اركة يف الن�ش��اطات الت��ي تق��وم
به��ا اجلمعي��ة يف اجلامع��ات واملعاه��د ال�س��ورية،
و�أه��م امل�ؤمت��رات �أو الن��دوات املتخ�ص�صة مبوا�ضيع
التطوي��ر يف امل��وارد الب�ش��رية.
وو ّق��ع مذك��رة التفاه��م كل م��ن الدكتور منري عبا���س
ـ��ـ رئي���س جمل���س �إدارة جمعي��ة امل��وارد الب�ش��رية ـ��ـ
وال�سيد �أحمد رم�ضان ـ مدير �إدارة املوارد الب�شرية
وال�ش���ؤون التنظيمي��ة يف �ش��ركة  MTNـ��ـ الأم��ر ال��ذي
ُي�ش�� ّكل تتويج ًا للعالقة الهامة واال�س�تراتيجية ،وهي
ت�ص��ب يف �س��عي �ش��ركة  MTNلتق��دمي الدع��م
للمجتم��ع الأهل��ي ،وتوف�ير من�ص��ات و�ش��راكات تُتي��ح
تطوي��ر الأعم��ال مب��ا يخ��دم املجتمع ال�س��وري.
و�أ�ش��اد ال�س��يد �أحم��د رم�ض��ان ب�أهمي��ة ه��ذه
االتفاقي��ة ،م�ؤك��د ًا �أنه��ا تندرج يف �إطار �س��عي �ش��ركة
 MTNلبن��اء �ش��راكات حقيقي��ة ومفي��دة للمجتم��ع،

بال�ش��كل ال��ذي ي�ضم��ن الأداء املث��ايل وامل�ؤ�س�س��اتي
لعم��ل الفريق�ين ،وبالت��ايل توف�ير بيئ��ة عمل منا�س��بة
وتتواف��ق متام�� ًا م��ع �أه��م الأ�س��اليب املتبع��ة عاملي�� ًا يف
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية ،وم��ا تتطلب��ه املرحل��ة املقبل��ة
يف االقت�ص��اد ال�س��وري.
وي�ضي��ف رم�ض��ان" :ح�صل��ت �ش��ركة  MTNيف الع��ام
املا�ض��ي عل��ى اجلائ��زة الف�ضي��ة يف تقيي��م م�ؤ�س�س��ة "
امل�س��تثمرون يف امل��وارد الب�ش��رية" ،وفق�� ًا للتقيي��م
اخلا���ص ال��ذي جتري��ه ه��ذه امل� ّؤ�س�س��ة ـ��ـ �إح��دى �أه ّ��م
ّ
املخت�ص��ة ب�أبح��اث امل��وارد
ال�ش��ركات اال�ست�ش��ار ّية
ّ
الب�ش��ر ّية يف َ
العال ـ وبذلك تكون � MTNأول �ش��ركة
يف �س��ورية تخ�ض��ع له��ذا التقيي��م ،وحت�ص��ل مبوجب��ه
عل��ى ه��ذا التقيي��م ال��دويل وبدرج��ة متف ّوق��ة� .إنّ
ه��ذا الأم��ر يدفعن��ا �إىل العم��ل م��ع الهيئات ال�س��ورية
املتخ�ص�ص��ة ،والت��ي م��ن �ش���أنها �أن ت�س��اهم يف دف��ع
عملن��ا يف ال�س��وق ال�س��ورية ،وباملقاب��ل توف�ير الدع��م
املنا�س��ب له��ذه الهيئ��ات لتق��وم بعمله��ا ب�أف�ضل �ش��كل

ممك��ن� .س��ت�صب نتائ��ج �ش��راكتنا م��ع جمعي��ة �إدارة
امل��وارد الب�ش��رية يف م�صلح��ة تطوي��ر امل��وارد
الب�ش��رية يف  MTNويف �س��ورية �أي�ض�� ًا؛ لذل��ك نتطل��ع
لع��ام مل��يء بالعم��ل وامل�ش��اريع امل�ش�تركة".
ب��دوره حت��دّث الدكت��ور من�ير عبا���س ،وو�ص��ف
توقي��ع مذك��رة التفاه��م بال�صيغ��ة املثالي��ة ل�ش��كل
التع��اون املثم��ر ب�ين اجلمعية و�ش��ركة  ،MTNم�ؤكد ًا
�أن جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية ت�س��عى ب�ش��كل
م�س��تمر �إىل تعزي��ز التع��اون الفع��ال م��ع ال�ش��ركات
الرائدة العاملة يف �سورية ،بهدف تطوير ا�ستخدام
الأ�س��اليب ال�س��ليمة يف مهن��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
وترويجه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل زي��ادة الوع��ي لأهمي��ة
�إدارة املوارد الب�شرية يف �إدارة ال�شركات لأعمالها،
م��ن خ�لال تعزي��ز ثقاف��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
وتق��دمي الن�ص��ح وامل�ش��ورة بالطريق��ة الت��ي ت�س��اهم
يف عملي��ة بن��اء ال�ش��ركات عل��ى �أ�س���س علمي��ة وتقني��ة
و�إداري��ة حديث��ة.

وي�ضي��ف عبا���س� :إن العم��ل م��ع �ش��ركة
ي�أت��ي كتجرب��ة حقيقي��ة ورائ��دة يف تطبي��ق وظائ��ف
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية وممار�س��اتها الت��ي ت��ر ّوج
له��ا اجلمعي��ة م��ن خالل ن�ش��اطاتها وور�ش��ات العمل
التدريبي��ة ,والت��ي تد ّر���س �أي�ض�� ًا يف اجلامع��ات
واملعاه��د؛ وبالت��ايل ي�صب��ح الرب��ط ب�ين التطبي��ق
العمل��ي والنظ��ري دلي ً
�لا وا�ضح�� ًا عل��ى �أهمي��ة
اال�س��تثمار بر�أ���س امل��ال الب�ش��ري ويعط��ي مث��ا ًال
رائ��د ًا لل�ش��ركات الت��ي تعم��ل يف �س��ورية ,ف�ش��ركة
 MTNا�س��تطاعت بف�ض��ل ا�س��تثمارها ال�صحي��ح
يف موارده��ا الب�ش��رية اال�س��تمرار بنجاحاته��ا حت��ى
�ضم��ن ف�ترة الأزم��ة ,وه��ي تتمي��ز ب��والء املوظف�ين
التنظيم��ي ور�ضاه��م الوظيف��ي فيه��ا.
واجلدي��ر ذك��ره� ،أن ه��ذه االتفاقي��ة تُ�ش�� ّكل ت�أكي��داً
وا�ضح�� ًا عل��ى ا�س�تراتيجية �ش��ركة � MTNس��وريا
املتعلق��ة بامل�س���ؤولية االجتماعي��ة ،واملتمثل��ة بدع��م
املجتم��ع املحل��ي وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع الأهل��ي ،م��ن

MTN

خ�لال فت��ح قن��وات االت�ص��ال وتب��ادل اخل�برات
لتحقي��ق الأه��داف امل�ش�تركة.
حول :MTN
� MTNس��وريا ه��ي ال�ش��ركة الرائ��دة يف توف�ير
خدم��ات الهات��ف اجل��وال والإنرتن��ت ,والت��ي متن��ح
التغطي��ة اخللوي��ة وحل��ول الأعم��ال الع�صري��ة يف
�أنح��اء �س��وريا كافته��ا .مت �إط�لاق � MTNس��وريا يف
العام  ،2007حيث كانت البداية حلقبة جديدة من
االت�ص��االت ال�س��لكية والال�س��لكية يف الب�لاد .تق��دم
� MTNس��وريا خدم��ات الهات��ف اجل��وال املتط��ورة
وخدم��ات الإنرتن��ت الثابت واملتنقل ال�س��ريع ،ف�ض ًال
ع��ن اخلدم��ات املجتمعي��ة وامل�ش��اريع الت��ي تدع��م
ال�ش��عب ال�س��وري� MTN .س��وريا ه��ي ج��زء م��ن
جمموع��ة  MTNالعاملي��ة الت��ي ت�ض��م جمموع��ة م��ن
�ش��ركات االت�ص��االت ال�س��لكية والال�س��لكية متع��ددة
اجلن�س��يات ،مت �إن�ش��ا�ؤها يف ع��ام  1994وتعم��ل الآن
يف  22بل��د ًا يف �أفريقي��ا وال�ش��رق الأو�س��ط.
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 IHRMتطلق برنامج المهارات القيادية  Leadership Skills Programبال ّتعاون مع ك ّل ّية
الخاصة من  6كانون األول  2017وحتى  23نيسان 2018
السور ّية
ّ
إدارة األعمال في الجامعة ّ

�أطلق��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية برنام��ج
"Leadership
امله��ارات القيادي��ة Skills
" Programبالتع��اون م��ع كلي��ة �إدارة الأعم��ال يف
اجلامعة ال�سورية اخلا�صة ,والذي امتد من  6كانون
الأول  2017وحت��ى  4ني�س��ان  2018يف م�س��رح معه��د
ال�ش��هيد با�س��ل الأ�س��د "الاليي��ك" يف مق��ر اجلامع��ة
ال�س��ورية اخلا�ص��ة امل�ؤق��ت ،وت�ض ّمن الربنامج خم���س
ور�ش��ات عمل �ش��ملت خم���س مهارات قيادية �أ�سا�س��ية
يحتاجها الداخلون �إىل �س��وق العمل والذين يرغبون
يف �إح��داث ف�� ْرق وقيم��ة م�ضاف��ة يف املنظم��ات الت��ي
يعمل��ون فيه��ا .وق��د كان��ت الدع��وة عام��ة ح�ضره��ا
الط�لاب م��ن اجلامع��ات واملعاه��د العام��ة واخلا�ص��ة
كله��ا والباحث��ون ع��ن عمل ،وعدد كب�ير من املوظفني
واملهتم�ين م��ن خمتل��ف القطاع��ات والأعم��ار.
وي�أت��ي ه��ذا الربنام��ج كت�أط�ير لربام��ج التع��اون الت��ي
تقدمه��ا جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية بالتع��اون م��ع
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اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة ح�س��ب مذك��رة التفاه��م
الت��ي مت توقيعه��ا بينهم��ا بتاري��خ  12ني�س��ان 2017
والت��ي جعل��ت م��ن م�س��رح اجلامع��ة "الاليي��ك" من ً
�برا
ها ًّم��ا م��ن مناب��ر املعرف��ة والتدري��ب والن�ش��اطات
املختلفة التي تقدّمها اجلمعية بالتعاون مع اجلامعة.
وق��د �أدار ور�ش��ات العم��ل مدرب��ون معتم��دون م��ن قبل
اجلمعية ومدربون خمت�صون يف جمال عملهم.
وبتاري��خ  23ني�س��ان ّ 2018
نظم��ت جمعي��ة �إدارة
امل��وارد الب�ش��رية بالتع��اون م��ع كلي��ة �إدارة الأعم��ال
يف اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة ،وبح�ض��ور نائ��ب
رئي���س اجلامع��ة لل�ش���ؤون العلمي��ة �أ.د .ريا���ض الغ��زي
وعمي��د كلي��ة �إدارة الأعم��ال �أ.د .با�س��يل اخل��وري،
والدكتور منري عبا���س ـ ـ ـ رئي���س جمعية �إدارة املوارد
الب�ش��رية ـ ـ��ـ  ،وجمموع��ة كب�يرة م��ن املتدربني ،حف ًال
لتوزي��ع �ش��هادات ح�ض��ور برنام��ج امله��ارات القيادي��ة
" "Leadership Skills Programال��ذي �أطلقت��ه

 IHRMبالتع��اون م��ع كلي��ة �إدارة الأعم��ال يف
اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة والذي امتد من  6كانون
الأول  2017وحت��ى  4ني�س��ان  2018يف مق��ر اجلامع��ة
ال�س��ورية اخلا�ص��ة امل�ؤق��ت يف م�س��رح معه��د ال�ش��هيد
با�س��ل الأ�س��د (الاليي��ك) ،وت�ض ّم��ن الربنامج خم���س
ور�شات عمل �شملت خم�س مهارات قيادية �أ�سا�سية.
ب��دوره ا�س��تهل د .من�ير عبا���س احلف��ل ب�ش��كر
اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة وكوادره��ا عل��ى �إجن��اح
برامج اجلمعية التدريبية والتطوعية التي ت�ستهدف
ط�لاب اجلامع��ة م��ن خمتل��ف الكلي��ات يف اجلامع��ة
ال�س��ورية اخلا�ص��ة واجلامع��ات العام��ة واخلا�ص��ة
واملعاه��د يف �س��ورية .فمن��ذ خم���س �س��نوات تق��وم
اجلمعي��ة ب���إدارة برام��ج تدريبي��ة تت�ضم��ن مه��ارات
�س��وق العم��ل ومه��ارات قيادي��ة يحتاجه��ا الداخل��ون
�إىل �س��وق العم��ل ليحدث��وا فر ًق��ا وقيم��ة م�ضاف��ة يف
املنظم��ات الت��ي يعمل��ون فيه��ا ,و�أت��ت اتفاقي��ة التعاون

الت��ي مت توقيعه��ا ب�ين اجلمعي��ة واجلامع��ة يف
 12ني�س��ان  2017ك�إط��ار لتع��اون م�س��تمر و�ش��راكة
ا�س�تراتيجية ب�ين الطرف�ين .كم��ا �ش��كر د .عبا���س
املدرب�ين املتطوع�ين الذي��ن مل يبخل��وا بوقته��م
وجهده��م ,وق ّدم��وا �أف�ض��ل م��ا عنده��م لفائ��دة
الط�لاب وتطوي��ر مهاراته��م الإداري��ة والقيادية .كما
�أثنى على جهد متطوعي اجلمعية وال�سادة املتدربني
الذين ح�ضروا تلك الور�شات وا�ستفادوا مما قدمته
له��م اجلمعي��ة واجلامع��ة م��ن فائ��دة.
كم��ا ق��ام ال�س��يد نائ��ب رئي���س اجلامع��ة ال�س��ورية
اخلا�ص��ة لل�ش���ؤون العلمي��ة ب�ش��كر اجلمعي��ة وكوادرها
ومتطوعيه��ا عل��ى جهوده��ا املتوا�صل��ة والتطوعي��ة
املجاني��ة يف تطوي��ر مه��ارات ط�لاب اجلامع��ة وج�س��ر
الفج��وة ب�ين التعلي��م و�س��وق العمل .ورك��ز على �أهمية
ه��ذه الور�ش��ات واملحا�ض��رات وال��دورات التدريبي��ة
للط�لاب والداخل�ين اجل��دد �إىل �س��وق العم��ل.

وكذل��ك �ش��كر عميد كلي��ة �إدارة الأعم��ال يف اجلامعة
ال�س��ورية اخلا�ص��ة �أ.د .با�س��يل خ��وري اجلمعي��ة
وكادره��ا ومتطوعيه��ا ومدربيه��ا املحرتف�ين عل��ى
الفائ��دة الت��ي قدموه��ا لط�لاب اجلامع��ة من��ذ خم���س
�س��نوات متوا�صل��ة ,ورج��ا م��ن اجلمعي��ة اال�س��تمرار
يف الفائ��دة؛ مل��ا مل�س��ه م��ن تطوي��ر يف مه��ارات ط�لاب
اجلامع��ة وزي��ادة مناف�س��تهم يف �س��وق العم��ل.
وم��ن ث��م ق��ام كل م��ن نائ��ب رئي���س اجلامع��ة وعمي��د
كلية �إدارة الأعمال ورئي�س اجلمعية بتوزيع �شهادات
�ش��كر للمدرب�ين الذي��ن �أداروا الور�ش��ات التدريبي��ة
اخلم�س��ة امتنا ًنا لهم مل�س���ؤوليتهم املجتمعية ودورهم
يف تطوير �أبناء بلدنا الغايل ،ومن ثم توزيع �شهادات
احل�ض��ور للذي��ن ح�ض��روا عل��ى الأق��ل ث�لاث ور�ش��ات
تدريبي��ة م��ن �أ�ص��ل خم���س ور�ش��ات راج�ين للجمي��ع
التوفي��ق والنجاح.
ت�ض ّمن الربنامج خم�س ور�شات عمل كما يلي:

ور�ش��ة العم��ل الأوىل بعن��وان�" :إدارة ال�ضغ��ط
النف�س��ي" �أدارته��ا املدرب��ة "هب��ة الأطر���ش" بتاري��خ 6
كان��ون الأول .2017
ور�ش��ة العم��ل الثاني��ة بعن��وان " القي��ادة للري��ادة"
�أداره��ا امل��درب د� .إيه��اب اجلن��دي بتاري��خ  13كانون
الأول .2017
ور�ش��ة العم��ل الثالث��ة بعن��وان "لغ��ة ج�س��د الق��ادة
ال�ش��باب" �أداره��ا امل��درب الأ�س��تاذ "يا�س��ر بيط��ار"
بتاري��خ � 28ش��باط .2018
ور�ش��ة العم��ل الرابع��ة بعن��وان "املرون��ة العاطفي��ة
عن��د الق��ادة" �أداره��ا امل��درب الأ�س��تاذ "ح�س��ام
عطاي��ا" ـ ـ��ـ مدي��ر مرك��ز �آف��اق بال ح��دود للتدري��ب ـ ـ ـ
بتاري��خ � 7آذار .2018
ور�ش��ة العم��ل اخلام�س��ة بعن��وان "ح��ل امل�ش��كالت
واتخ��اذ الق��رار" �أداره��ا امل��درب الأ�س��تاذ "�أ�س��امة
الزين��ي" بتاري��خ  4ني�س��ان .2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية تقدم سلسلة مهارات سوق
العمل بالتعاون مع جامعة الجزيرة الخاصة بتاريخ  3نيسان 2018

�أطلق��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية برنام��ج
"مه��ارات �س��وق العم��ل" " Labor Market Skills
بالتع��اون م��ع جامع��ة اجلزي��رة اخلا�ص��ة ,وال��ذي
امتد من  3وحتى  26ني�سان  2018يف مقر اجلامعة
امل�ؤقت يف مدر�س��ة ابن الأثري– يف دم�ش��ق – �أ�س�تراد
العدوي وت�ضمن الربنامج �أربع ور�ش��ات عمل �ش��ملت
�أرب��ع مهارات يحتاجه��ا الطالب واخلريجون اجلدد
لدخ��ول �س��وق العم��ل ،قدمه��ا مدرب��ون ذوو خ�برة
طويل��ة معتم��دون يف اجلمعي��ة ومدي��رو موارد ب�ش��رية
يف �ش��ركات كربى يف �س��ورية ،وقد متيزت الور�ش��ات
بح�ض��ور ع��دد كب�ير م��ن ط�لاب اجلامع��ة م��ن كاف��ة
كلي��ات اجلامع��ة بالإ�ضاف��ة �إىل ط�لاب م��ن جامعات
ومعاه��د �أخ��رى حي��ث كان��ت الدع��وة عام��ة ل��كل َم��ن
يرغ��ب يف اال�س��تفادة .ق��دّم املدرب��ون معلومات ق ّيمة
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ت�ضمن��ت �ش��رح ًا مف� ً
ص�لا ع��ن طريق��ة كتاب��ة ال�س�يرة
الذاتي��ة ور�س��الة املقدم��ة وف��ق النم��اذج املعتم��دة
عامل ًّي��ا وكي��ف تكت��ب ر�س��الة املقدمة باللغت�ين العربية
والإنكليزي��ة ،و�أي�ض��ا �ش��روحات ون�صائ��ح ح��ول
اخلط��وات ال�صحيح��ة التي يج��ب �أن يتّبعها الطالب
لتخطي��ط م�س��ارهم املهن��ي الناج��ح ،و�ش��روحات
ون�صائ��ح ح��ول الط��رق والو�س��ائل ال�صحيح��ة
�يرا
للتوا�ص��ل الف ّع��ال يف خمتل��ف املج��االت ،و�أخ ً
ن�صائح حول مقابلة العمل واجتيازها بنجاح وطرق
�إعداد املتقدم للعمل بطريقة مناف�س��ة ليح�صل على
الفر�ص��ة الوظيفي��ة الت��ي يرغ��ب فيه��ا.
يف نهاي��ة كل ور�ش��ة عم��ل قام ال�س��يد رئي���س اجلامعة
الأ�س��تاذ الدكت��ور عب��د ال��رزاق �ش��يخ عي�س��ى بتك��رمي
املدرب�ين و�إعطائه��م �ش��هادات �ش��كر وتقدي��ر عل��ى

جهوده��م التطوعي��ة التي قدموه��ا لطالب اجلامعة
وامل�س��تفيدين.
ويف خت��ام الربنام��ج ي��وم اخلمي���س  26ني�س��ان
 2018قامت �إدارة اجلامعة ممثلة برئي�سها الأ�ستاذ
الدكت��ور عب��د ال��رزاق �ش��يخ عي�س��ى باحتف��ال خت��ام
الربنام��ج بح�ض��ور رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة د.
من�ير عبا���س حي��ث ت�ش��كر د .عي�س��ى رئي���س اجلمعية
واملدرب�ين كاف��ة عل��ى جهوده��م التطوعي��ة املجاني��ة
الت��ي قدموه��ا خ�لال ور�ش��ات عمله��م لفائ��دة ط�لاب
اجلامع��ة وامل�س��تفيدين ومل يبخل��وا مب�ش��اركة
خرباته��م العملي��ة م��ع الط�لاب وتق��دمي الن�صائ��ح
له��م للو�ص��ول �إىل �أف�ض��ل فر�ص��ة عم��ل والتناف���س يف
�س��وق العمل اخلا�ص .و�أ�ضاف د .عي�س��ى� :إن طالب
جامعة اجلزيرة اخلا�صة �سي�صنعون بهذه الدورات

الف��رق و�سيناف�س��ون يف �س��وق العم��ل ال��ذي ينتق��ي
كام�لا يف
الأف�ض��ل دو ًم��ا ,واجلامع��ة �س��تقوم بدوره��ا ً
تطوي��ر طالبه��ا وتزويده��م بامله��ارات املطلوب��ة يف
�سوق العمل ويبقى الدور عليهم يف متابعة م�سريتهم
املهني��ة بال�ش��كل ال��ذي يرجون��ه لأنف�س��هم.
ب��دوره د .عبا���س �ش��كر �إدارة جامع��ة اجلزي��رة
اخلا�ص��ة ممثل��ة برئي���س اجلامع��ة و�أم�ين اجلامع��ة
عل��ى التنظي��م املتمي��ز لور�ش��ات العم��ل الت��ي قدمه��ا
مدرب��و اجلمعي��ة .وتوجه باحلدي��ث لطالب اجلامعة
ع��ن �أهمي��ة تل��ك امله��ارات الت��ي يكت�س��بونها خ�لال
ه��ذه الور�ش��ات و�أهمي��ة ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه �إدارة
جامعته��م يف تطوي��ر الط�لاب عمل ًّي��ا بالإ�ضاف��ة
�إىل املعرف��ة الأكادميي��ة الت��ي تقدمه��ا له��م.
و�أ�ض��اف" :مهم��ا قدم��ت اجلامع��ة م��ن ور�ش��ات عم��ل

وحما�ضرات لن يغري ذلك من حقيقة هامة وهي �أن
الطال��ب يج��ب �أن يب��ذل ق�ص��ارى جه��ده لال�س��تفادة
مم��ا تقدم��ه اجلامع��ة ويق��ع علي��ه اجل��زء الأك�بر م��ن
امل�س���ؤولية يف ا�س��تثمار تل��ك امله��ارات لإيج��اد فر�ص��ة
عم��ل منا�س��بة ل��ه يف �س��وق عم��ل ي�ض��ع الأولوي��ة
للأف�ض��ل دوم�� ًا".
و�أخ ً
�يرا ت�ش��كرت �إدارة اجلامع��ة ممثل��ة برئي�س��ها
جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية وجمل���س �إدارته��ا
ومدربيه��ا و�أع�ضائه��ا ودعت د .منري عبا���س لتقطيع
الكي��ك احتف ً��ال ب���أول برنام��ج تع��اون بينهم��ا.
وكانت تلك الور�شات كالآتي:
ور�ش��ة العم��ل الأوىل بعن��وان "كتاب��ة ال�س�يرة الذاتي��ة
ور�س��الة املقدم��ة باللغت�ين العربي��ة والإنكليزي��ة– "
قدمه��ا امل��درب د .من�ير عبا���س – رئي���س جمل���س

�إدارة اجلمعي��ة -بتاري��خ  3ني�س��ان .2018
ور�ش��ة العم��ل الثاني��ة بعن��وان "تخطي��ط امل�س��ار
املهن��ي– " قدمه��ا امل��درب الأ�س��تاذ �أحم��د مع�سع���س
– مدير املوارد الب�ش��رية يف جمموعة �س��ما ال�ش��ام -
بتاري��خ  14ني�س��ان .2018
ور�ش��ة العم��ل الثالث��ة بعن��وان "مه��ارات التوا�ص��ل
الفع��ال– " قدمه��ا امل��درب الدكت��ور جه��اد يعق��وب
"اخت�صا�ص��ي وا�ست�ش��اري يف جم��االت �إدارة
الت�س��ويق والتوجي��ه والتدري��ب املهن��ي والتعلي��م
الأكادمي��ي" -بتاري��خ  18ني�س��ان .2018
ور�ش��ة العم��ل الرابع��ة بعن��وان "مقابل��ة العم��ل– "
قدمه��ا امل��درب الأ�س��تاذ �أ�س��امة الزين��ي – نائ��ب
رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة  -بتاري��خ  26ني�س��ان
.2018
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برعاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل– مرصد سوق العمل ،جمعية إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج
مهارات مختلفة لسوق العمل بالتعاون مع مركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال في  19آذار 2018

برعاي��ة وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل  -مر�ص��د
�س��وق العم��ل� ،أطلق��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
بالتع��اون مع مركز الإر�ش��اد الوظيف��ي وريادة الأعمال
برنام��ج تع��اون م�ؤل ًف��ا م��ن �س��بع ور�ش��ات عم��ل تطوعية
جماني��ة يف مه��ارات خمتلف��ة ل�س��وق العم��ل امت��د م��ن
تاري��خ � 19آذار وحت��ى � 3أي��ار  2018يف مرك��ز الإر�ش��اد
يف م�س��اكن ب��رزة – حامي���ش مب�ش��اركة ع��دد كب�ير
م��ن املدرب�ين املعتمدي��ن يف اجلمعي��ة ومدربني �أع�ضاء
ومهتم�ين فيه��ا .وق��د �ش��مل الربنام��ج ور�ش��ات العم��ل
التالية:

ور�ش��ة العم��ل الأوىل بعن��وان "كتاب��ة ال�س�يرة الذاتي��ة
ور�س��الة املقدم��ة باللغت�ين العربي��ة والإنكليزي��ة– "
قدمه��ا امل��درب د .من�ير عبا���س  -بتاري��خ -3-19
.2018
ور�ش��ة العم��ل الثاني��ة بعن��وان "بن��اء فري��ق العم��ل– "
قدمته��ا د� .س�يرين داالت��ي -بتاري��خ .2018-3-20
ور�ش��ة العم��ل الثالث��ة بعن��وان "بروتوك��والت العم��ل"
– قدمتها املدربة ال�س��يدة تغريد ونو���س  -بتاريخ -28
.2018-3
ور�ش��ة العم��ل الرابع��ة بعن��وان "العالق��ات العام��ة– "

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

قدمها املدرب د .هاين حداد  -بتاريخ .2018-3-29
ور�ش��ة العم��ل اخلام�س��ة بعن��وان "ال��ذكاء العاطف��ي"
 قدمه��ا امل��درب د .حمم��د النحا���س – بتاري��خ 11ني�س��ان .2018
ور�ش��ة العم��ل ال�ساد�س��ة بعن��وان "�أ�ص��ول املرا�س�لات
التجاري��ة– " قدمته��ا املدرب��ة الآن�س��ة �س��وزان ق��زاز-
بتاري��خ  19ني�س��ان .2018
ور�ش��ة العم��ل ال�س��ابعة بعن��وان "التمي��ز يف خدم��ة
العم�لاء– " قدمه��ا امل��درب حمم��د ب�ش��ر العط��ار –
بتاري��خ � 3أي��ار .2018

�ضم��ن �إط��ار التع��اون امل�س��تمر م��ع مرك��ز امله��ارات
والتوجي��ه املهن��ي ،قدم��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية برناجم��اً م�ؤلف��اً م��ن خم���س ور�ش��ات
عم��ل امت��دت م��ن تاري��خ � 20ش��باط وحت��ى � 5آذار
 2018يف مق��ر مرك��ز امله��ارات والتوجي��ه املهن��ي
وت�أل��ف الربنام��ج م��ن خم���س ور�ش��ات عم��ل ات�صفت
بتن��وع موا�ضيعه��ا و�أهميته��ا حي��ث �إن العدي��د م��ن
املو�ضوع��ات مت طرح��ه لأول م��رة وكان احل�ض��ور
كب ًريا والفائدة املرجوة قد حتققت وحقق الربنامج
�يرا ووع��دت اجلمعي��ة ب���أن تق��وم ب�إع��ادة
ً
جناح��ا كب ً
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الربنام��ج م��رة ثاني��ة بع��د �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك.
وت�ألف الربنامج من ور�شات العمل التالية:
ور�ش��ة العم��ل الأوىل بعن��وان "العالق��ات العام��ة"
�أداره��ا امل��درب "د .ه��اين ح��داد" بتاري��خ � 20ش��باط
.2018
ور�ش��ة العم��ل الثاني��ة بعن��وان "بروتوك��والت
العم��ل" �أدارته��ا املدرب��ة ال�س��يدة "تغري��د ونو���س"
– مدي��رة امل��وارد الب�ش��رية يف �ش��ركة �أجنح��ة ال�ش��ام
للط�يران بتاري��خ � 25ش��باط .2018
ور�ش��ة العم��ل الثالث��ة بعن��وان "ح��ل امل�ش��كالت

واتخ��اذ الق��رار– " �أداره��ا امل��درب ال�س��يد
"�أ�س��امة الزين��ي– "نائ��ب رئي���س جمل���س �إدارة
اجلمعي��ة – بتاري��خ � 1آذار .2018
ور�ش��ة العم��ل الرابع��ة بعن��وان "بن��اء الفري��ق"
�أدارته��ا املدرب��ة "د� .س�يرين داالت��ي– " بتاري��خ
� 5آذار .2018
ور�ش��ة العم��ل اخلام�س��ة بعن��وان "التط��وع بداي��ة
م�س�يرتك املهني��ة" �أداره��ا املدرب "د .منري عبا���س"
– رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة – بتاري��خ � 6آذار
.2018
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جمعية إدارة الموارد البشرية تشارك في مؤتمر "المشروع الوطني لإلصالح
اإلداري يومي  13-14كانون الثاني  2018برعاية الجمعية السورية البريطانية
�ش��اركت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية ممثل��ة
برئي���س جمل���س �إدارته��ا د .من�ير عبا���س يف م�ؤمت��ر
"امل�ش��روع الوطن��ي للإ�ص�لاح الإداري – مقوم��ات
النجاح يف �سورية ما بعد احلرب" ،الذي مت برعاية
اجلمعي��ة ال�س��ورية الربيطاني��ة مل��دة يوم�ين يف 13
و  14كان��ون الث��اين  2018يف امل��درج الرئي�س��ي يف
جامع��ة دم�ش��قُ .يذك��ر �أن جمعي��ة �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية كانت اجلمعية الأهلية الوحيدة يف �س��ورية
الت��ي مت دعوته��ا للم�ش��اركة يف امل�ؤمت��ر �إىل جان��ب
ممثل��ي احلكوم��ة م��ن ال��وزراء واملديرين العامني يف
القط��اع الع��ام و�أع�ض��اء جمل���س ال�ش��عب وبح�ض��ور
ع��دد كب�ير م��ن كاف��ة فئ��ات املجتم��ع وقطاع��ات
الأعم��ال يف �س��ورية.
كان عن��وان اجلل�س��ة الت��ي �ش��ارك فيه��ا د .عبا���س"
�إ�ص�لاح الك��وادر الإداري��ة والب�ش��رية ودوره��ا يف
مكافح��ة الف�س��اد" وكان ال�س���ؤال الرئي�س��ي ال��ذي
�أجاب عليه هو "هل نحن م�ؤهلون وجاهزون لتطبيق
نظام ع�صري يف �إدارة املوارد الب�شرية يف �سورية؟"

حت��دث خالله��ا عن �أهمية التدريب وتطوير الكوادر
الب�شرية وكيف �أن معظم منظمات القطاعني العام
واخلا�ص قامت بتخفي�ض ميزانيات التدريب �إن مل
يكن جتميدها بالكامل خالل فرتة الأزمة وكان هذا
الت�ص��رف خاط ًئ��ا جدًّا فكيف لن��ا �أن نكون جاهزين
ملرحل��ة �إع��ادة الإعم��ار بك��وادر ب�ش��رية غ�ير مدربة؟
فه��ذا �س��ي�ؤدي �إىل خل��ق فج��وة ب�ين متطلب��ات �س��وق
العم��ل م��ن امله��ارات املطلوبة واملتوف��ر منها ً
فعل يف
ال�س��وق ال�س��ورية .كم��ا حت��دث د .عبا���س ع��ن �أهمي��ة
الأم��ان الوظيف��ي وكي��ف �أن العامل�ين يف القط��اع
اخلا�ص ال ي�شعرون بالأمان الوظيفي وهم مهددون
ب���أي حلظ��ة ب�إنه��اء عقوده��م ومل يت��م م�ش��اهدة
حماكم��ات عم��ل يف القط��اع اخلا���ص تنت�ص��ر فيه��ا
حمكم��ة العم��ل ل�صال��ح العام��ل امل�س��رح تع�س��ف ًّيا.
كم��ا تط��رق د .عبا���س ملو�ض��وع الهي��اكل التنظيمي��ة
للمنظم��ات يف القط��اع الع��ام و�ض��رورة النظ��ر فيه��ا
والعم��ل عل��ى حتويله��ا من هي��اكل جامدة �إىل هياكل
ديناميكي��ة حتق��ق املطل��وب م��ن املرحل��ة القادم��ة يف

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

�س��ورية ،وحت��دث ع��ن جتربت��ه ال�ش��خ�صية يف تعدي��ل
نظام داخلي لأحد م�ؤ�س�س��ات القطاع العام الفاعلة
وكيف جنحت تلك امل�ؤ�س�سة يف اعتماد نظام داخلي
خا���ص به��ا غ�ير ذل��ك النظ��ام الداخل��ي املعتمد لكل
منظم��ات القط��اع الع��ام .وه��ذا ي��دل عل��ى �أن وج��ود
الرغب��ة يف التغي�ير حتق��ق الكث�ير م��ن الإجنازات يف
املنظم��ات يف ح��ال ترافق��ت م��ع �إرادة للقيام بذلك.
كم��ا رك��ز � ً
أي�ض��ا عل��ى �ضرورة اعتم��اد معايري لتقييم
�أداء املنظم��ات وب�ش��كل خا���ص يف القط��اع الع��ام
والرتكي��ز عل��ى تل��ك القابل��ة للقيا���س منه��ا ملعرف��ة
درج��ة تقدمه��ا نح��و حتقي��ق �أهدافها املر�س��ومة لها.
�يرا �أو�ص��ى د .عبا���س ب�ض��رورة الت�ش��اركية ب�ين
و�أخ ً
القطاع��ات الع��ام واخلا�ص والأهل��ي وتكامل الأدوار
بينه��ا يف مرحل��ة �إع��ادة الإعمار  PPPالذي يلخ�ص
ث�لاث كلم��ات .Public Private Participation
ويف نهاي��ة اجلل�س��ة ق��ام د.عبا���س بالإجاب��ة عل��ى
�أ�س��ئلة احل�ض��ور اخلا�ص��ة مبحا�ضرت��ه يف جل�س��ة
احل��وار واملناق�ش��ة املفتوح��ة.
�ش��اركت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
ك�أح��د اجله��ات الداعم��ة يف احتفالي��ة الي��وم
العامل��ي ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة بعنوان "الإعاقة
انطالق��ة" بتاري��خ  4كان��ون الأول  2017برعاي��ة
رئا�س��ة جامع��ة دم�ش��ق ومب�ش��اركة عمي��دة كلي��ة
الآداب ومدي��رة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل يف
دم�ش��ق ووزيرة ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل ال�س��ابقة
وع��دد كب�ير م��ن اجله��ات الر�س��مية وغ�ير الر�س��مية
واجلمعي��ات الأهلي��ة وعم��داء كلي��ات و�أ�س��اتذة
جامعي�ين وط�لاب ومتطوع�ين م��ن اجلمعي��ات وع��دد
كب�ير م��ن املهتم�ين وبح�ض��ور ك��رمي لكاف��ة و�س��ائل
الإع�لام املرئي��ة وامل�س��موعة وال�صح��ف واملج�لات.
�أدار جل�س��ة النقا���ش د .من�ير عبا���س رئي���س جمل���س
�إدارة جمعية املوارد الب�ش��رية وابتد�أ جل�س��ة النقا���ش
بكلمة �ش��كر ملنظم احلفل الآن�س��ة "منى عمقي" التي
نظم��ت االحتفالي��ة ب��كل جوانبه��ا ورح��ب بال�ضي��وف
الكرام د .فاتنة ال�شعال عميدة كلية الآداب وال�سيد
مدير ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل يف دم�ش��ق ال�س��يد
�ش��وقي ع��ون ووزي��رة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل
ال�س��ابقة د .دي��اال ح��اج ع��ارف واجلمعي��ات الأهلي��ة
IHRM
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امل�ش��اركة وا�س��تهل احلدي��ث بقول��ه "�إن وقوفن��ا
جلان��ب ذوي الهم��م والإرادة القوي��ة ه��و م�س���ؤولية
جمتمعي��ة وعلين��ا جمي ًع��ا حتم��ل م�س���ؤولياتنا جت��اه
ه��ذه الفئ��ة الرائع��ة م��ن املجتم��ع والتع��اون معه��م
لدجمه��م الكام��ل يف املجتم��ع حي��ث �إن �أح��د معاي�ير
قيا���س املجتمع��ات املتقدم��ة ه��و "درج��ة اندماج ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف املجتم��ع" .
و�س���أل د .عبا���س مدي�� َر ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل
يف دم�ش��ق ع��ن تطبي��ق البن��د اخلا���ص بت�ش��غيل ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف قان��ون العم��ل يف القط��اع
اخلا���ص ال��ذي ت�ضم��ن ت�ش��غيل  %2م��ن العمال��ة
الإجمالي��ة م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة ويف ح��ال
ع��دم ت�ش��غيلهم دف��ع احل��د الأدن��ى م��ن رواتبه��م �إىل
�صن��دوق االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف هيئ��ة الت�ش��غيل
وامل�ش��روعات ال�صغ�يرة لتق��وم بعمل م�ش��اريع تنموية
له��م بقيم��ة تل��ك املبال��غ .وكان رد مدي��ر ال�ش���ؤون ه��و
كاف م��ن املفت�ش�ين يف مديري��ة
ع��دم وج��ود ع��دد ٍ
ال�ش���ؤون بالوق��ت احل��ايل و� ً
أي�ض��ا لع��دة �أ�س��باب له��ا
عالق��ة بالأزم��ة الت��ي مت��ر به��ا الب�لاد.
كم��ا ذك��ر د .عبا���س �أن جمعي��ة �إدارة امل��وارد

الب�ش��رية كان��ت ق��د رع��ت و�أدارت �أول معر�ض فر�ص
عم��ل ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف �س��ورية يف
�ش��هر �أيل��ول  2010ومب�ش��اركة �أك�ثر م��ن  21منظم��ة
م��ن كاف��ة القطاع��ات اخلا���ص والع��ام والأهل��ي
وكان��ت امل��رة الأوىل يف �س��ورية الت��ي يتق��دم فيها ذوو
االحتياجات اخلا�صة بال�سرية الذاتية ب�شكل مبا�شر
�إىل ال�شركات املوظفة على �أنهم جزء هام من القوة
العامل��ة الفاعل��ة يف �س��وق العم��ل ال�س��وري.
وخت��م د.عبا���س �أن اجلمعي��ة وبالتع��اون م��ع رئا�س��ة
جامع��ة دم�ش��ق واجله��ات املهتم��ة �س��تقوم برعاي��ة
معر�ض فر�ص عمل ثاين لذوي االحتياجات اخلا�صة
يف ع��ام  2018ومب�ش��اركة �أك�بر ع��دد ممك��ن م��ن
ال�ش��ركات الأع�ضاء يف اجلمعية واملهتمة ب�ش��كل عام
ليت�س��نى له��ذه الفئ��ة الهام��ة م��ن ذوي الإرادة القوي��ة
امل�ش��اركة يف عملي��ة �إع��ادة الإعم��ار يف وطنن��ا الغايل
�سورية وال�سيما �أن عملية �إعادة الإعمار بحاجة لكل
ق��وة فاعل��ة وعامل��ة يف �س��ورية للم�س��اهمة بها.
ويف نهاي��ة احلف��ل مت تك��رمي جمعي��ة �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية واجله��ات امل�ش��اركة كله��ا يف االحتفالي��ة
جلهوده��م يف �إجن��اح ه��ذه االحتفالي��ة.
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جمعية إدارة الموارد البشرية  IHRMتطلق شهر الموارد البشر ّية  HR Monthلعام  /2017/وللعام
العاشر على التوالي بال ّتعاون مع "مركز عيادات العمل" في جامعة دمشق في  26تشرين الثاني 2017

عم ً
�لا به��دف اجلمعي��ة الأ�سا�س��ي وه��و "ن�ش��ر ثقاف��ة
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية وممار�س��اتها ال�صحيح��ة
يف القطاع��ات العام��ة واخلا�ص��ة والأهلي��ة كافته��ا،
وزي��ادة الوع��ي لأهميته��ا ك�ش��ريك ا�س�تراتيجي
مل�ؤ�س�س��ات الأعم��ال يف �س��ورية" قدم��ت جمعي��ة
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية للع��ام العا�ش��ر عل��ى الت��وايل
وبالتع��اون م��ع عي��ادات العم��ل يف جامع��ة دم�ش��ق
�سل�س��لة ور�ش��ات عم��ل وحما�ض��رات جماني��ة بعن��وان
"�ش��هر امل��وارد الب�ش��رية" ابت��دا ًء م��ن  26ت�ش��رين
الث��اين وحت��ى  14كان��ون الأول  2017يف مرك��ز
عيادات العمل يف دم�شق ،حيث مت تقدمي ما يقارب
ع�ش��رين ور�ش��ة عم��ل وحما�ض��رة �أداه��ا مدرب��ون
معتم��دون م��ن قب��ل اجلمعي��ة ومدرب��ون خمت�ص��ون
ومتطوع��ون ومدي��رون يف �ش��ركات القط��اع اخلا���ص
بالتع��اون م��ع اجلمعي��ة ،توزع��ت خ�لال �أي��ام ال�ش��هر

وخالل �أوقات خمتلفة تنا�سب كل فئات امل�ستفيدين
م��ن الط�لاب والباحثني عن عمل ,و�ش��ملت موا�ضيع
غني��ة ووا�س��عة يف وظائ��ف �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
وممار�س��اتها ال�صحيح��ة ومه��ارات �س��وق العم��ل
وامله��ارات احلياتي��ة ،ومت تق��دمي ع��دة موا�ضي��ع
جدي��دة لأول م��رة كم��ا مت مراع��اة �أوق��ات تق��دمي
الور�شات لت�شمل وقت �صباحي ووقت م�سائي ح�سب
املوا�ضي��ع و�ش��ريحة امل�س��تفيدين امل�س��تهدفة فمنه��ا
�صباح��ا ومنه��ا م��ا مت
م��ا مت تقدمي��ه ال�س��اعة ً 10:30
تقدمي��ه ال�س��اعة  13:30بع��د الظه��ر وق��د ت�ضمن��ت
بع�ض الأيام ثالث ور�شات عمل متزامنة مع بع�ضها
البع���ض يف ث�لاث قاع��ات خمتلف��ة كل ور�ش��ة منه��ا
موجه��ة �إىل فئ��ة طالبي��ة ذات اهتم��ام خمتل��ف ع��ن
الأخ��رى.
وق��د ق��ام امل��درب د .من�ير عبا���س – رئي���س جمل���س

الإدارة – بافتت��اح ال�ش��هر بور�ش��ة عم��ل ت�ضمن��ت
تعري ًف��ا باجلمعي��ة و�أهدافه��ا و�أهمي��ة برنامج "�ش��هر
املوارد الب�ش��رية" وقدم ور�ش��ة العمل الأوىل بعنوان
"كيفي��ة كتاب��ة ال�س�يرة الذاتي��ة " حي��ث تع��د مبثاب��ة
بطاق��ة تعري��ف للداخ��ل �إىل �س��وق العم��ل وه��ي م��ن
�أهم الوثائق التي يجب �أن يهتم بها الفرد للح�صول
على فر�صة عمل تنا�سب م�ؤهالته ومهاراته يف كافة
مراحل م�ساره املهني وتتابعت ور�شات العمل ح�سب
الت�سل�س��ل الزمن��ي كما يلي:
ت�ضم��ن الأ�س��بوع الأول ال��ذي امت��د م��ن  26حت��ى 30
ت�شرين الثاين  2017ور�شات العمل التالية:
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :كتاب��ة ال�س�يرة الذاتي��ة –
قدمه��ا امل��درب د.من�ير عبا���س بتاري��خ -11-26
2017

ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :الوظائ��ف يف �س��وق العم��ل–

قدمته��ا املدرب��ة الآن�س��ة ه��دى املي��داين بتاري��خ -27
2017-11
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :إدارة امل��وارد الب�ش��رية يف
ال�صناع��ات الفني��ة – قدمته��ا املدرب��ة الآن�س��ة هن��د
وكي��ل بتاري��خ 2017-11-28
وت�ضم��ن الأ�س��بوع الث��اين ال��ذي امت��د م��ن  3حت��ى 7
كان��ون الأول  2017ور�ش��ات العمل التالية:
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :تخطي��ط امل�س��ار املهن��ي–
قدمه��ا امل��درب ال�س��يد �أحم��د مع�سع���س ،بتاري��خ
2017 -12 -3
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :التح�ض�ير ملقاب�لات العم��ل –
قدمته��ا املدرب��ة ال�س��يدة �س��ماح �ش��ورا ،بتاري��خ 4
2017-12ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :إدارة الت�س��ويق – قدمه��ا

امل��درب د .ه��اين ح��داد ،بتاري��خ 2017-12- 4
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :ا�س��تخدام برنام��ج الإك�س��ل
لإع��داد تقاري��ر خا�ص��ة للم��وارد الب�ش��رية – قدمه��ا
امل��درب ال�س��يد �أحمد كريك��ر ،بتاريخ 2017-12- 6
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :بن��اء ق�س��م �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية – قدمته��ا املدرب��ة الآن�س��ة �س��وزان ق��زاز،
بتاري��خ 2017-12- 6
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :س��وق العم��ل – قدمه��ا امل��درب
ال�س��يد حمم��د �ضياء عم��ر ،بتاريخ 2017-12-7
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :التوا�ص��ل يف الأعم��ال –
قدمته��ا د� .س�يرين داالت��ي ،بتاري��خ 2017-12-7
وت�ضم��ن الأ�س��بوع الثال��ث ال��ذي امت��د م��ن  10حت��ى
 14كان��ون الأول  2017ور�ش��ات العم��ل التالي��ة:
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :إدارة الكف��اءات واملواه��ب –
قدمه��ا امل��درب ال�س��يد حمم��د ب�س��يم �إ�س��ماعيل،

بتاري��خ 2017-12-10
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :أ�سا�س��يات املرا�س�لات –
قدمته��ا املدرب��ة الآن�س��ة �س��وزان ق��زاز ،بتاري��خ -10
2017-12
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :إدارة اجل��ودة يف امل��وارد
الب�ش��رية – قدمه��ا امل��درب ال�س��يد عم��ار العم��وري،
بتاري��خ 2017-12-11
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :بروتوك��والت العم��ل – قدمه��ا
املدرب ال�سيد خليل ر�سالن ،بتاريخ 2017-12-11
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان� :أف�ض��ل ممار�س��ات مقاب�لات
عق��ود العم��ل – قدمه��ا امل��درب ال�س��يد حمم��د �إقب��ال
�أن��ق ،بتاري��خ 2017-12-12
ور�ش��ة عم��ل بعن��وان :امله��ارات والكف��اءات املطلوب��ة
ل�س��وق العم��ل – قدمته��ا املدرب��ة ال�س��يدة نه��ى
�ش��ويحنة ،بتاري��خ 2017-12-12

نوي في  25تشرين الثاني :2017
اجتماع
الس ّ
ّ
متطوعي الجمع ّية ّ

يف اخلام���س والع�ش��رين م��ن ت�ش��رين الث��اين 2017
عق��دت اجلمعي��ة اجتماعه��ا ال�س��نوي للمتطوع�ين
يف اجلمعي��ة وجمل���س �إدارة اجلمعي��ة ،مت خالل��ه
20

مناق�ش��ة خطة العمل ال�س��نوية ،والوقوف على �أ�سئلة
املتطوع�ين وال��رد عليه��ا م��ن قب��ل �أع�ض��اء جمل���س
الإدارة ،واال�س��تماع �إىل مقرتح��ات املتطوع�ين مب��ا

يخ���ص حت�س�ين عم��ل اجلمعية وتطويرها وامل�ش��اريع
املقرتح��ة م��ن قبوله��م لدرا�س��ة �إمكاني��ة تطبيقه��ا
و�ضمه��ا �إىل خط��ة عم��ل اجلمعي��ة لع��ام .2018
21
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 IHRMتشارك في معرض آفاق لفرص العمل
من  21حتى  23تشرين األول لعام 2017
�ش��اركت جمعية �إدارة املوارد الب�ش��رية يف معر�ض �آفاق لفر�ص العمل الذي نظمته �ش��ركة م�س��ارات للمعار�ض
وامل�ؤمت��رات وبرعاي��ة منظم��ة الأون��روا م��ن  21وحت��ى  23ت�ش��رين الأول  2017يف مق��ر منظم��ة الأون��روا –
�أ�س�تراد امل��زة.

ﺍﻟــﻄــﺐ

ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

ﺍﻟـﺼﻴﺪﻟـﺔ

ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

 IHRMتقدم ندوة " تقييم أداء العاملين في القطاع الخاص"
في ندوة األربعاء في غرفة تجارة دمشق – في  11أكتوبر .2017
ندوة " تقييم �أداء العاملني يف القطاع اخلا�ص"

بالتع��اون ب�ين غرف��ة جت��ارة دم�ش��ق وجمعي��ة �إدارة
امل��وارد الب�ش��رية ،مت عق��د ن��دوة يف غاي��ة الأهمي��ة
ح��ول تقيي��م �أداء العامل�ين يف القط��اع اخلا���ص بتاري��خ
 2017/10/11حا�ض��رت فيه��ا ال�س��يدة �س��ماح �ش��ورى
– ع�ض��و جمل���س �إدارة جمعي��ة امل��وارد الب�ش��رية.
ع�� ّرف الدكت��ور عام��ر خربوطل��ي -مدي��ر غرف��ة جت��ارة
دم�ش��ق بال�ضيف��ة الكرمي��ة كم��ا رح��ب به��ا وبال�س��ادة
احل�ض��ور ,و�أك��د عل��ى �أهمي��ة تقيي��م الأداء يف القط��اع
اخلا���ص ك��ون �أغل��ب ال�ش��ركات في��ه ه��ي م�ش��روعات
�صغ�يرة ومتو�س��طة حي��ث املال��ك ه��و نف�س��ه املدير وهنا
تكم��ن �صعوب��ات خل��ق الرغب��ة يف العم��ل ل��دى املوظ��ف
والو�ص��ول ب��ه �إىل م�س��توى الأداء الف ّع��ال ال��ذي تطلب��ه
املنظم��ة.
بدوره��ا ال�س��يدة �س��ماح �أ�ش��ارت �إىل �أن عملي��ة تقيي��م
الأداء تع��د م��ن �أ�سا�س��يات مهام �إدارة املوارد الب�ش��رية
يف املنظم��ات ,فع��ن طري��ق القيا���س والتق��ومي تتمك��ن
املنظم��ة م��ن احلك��م عل��ى دق��ة ال�سيا�س��ات والربام��ج
الت��ي تعتمده��ا وع��ن طريقه��ا يتمك��ن الفرد م��ن تطوير
نق��اط الق��وة ومعاجلة نقاط ال�ضعف ,فاملوظف ميتلك
امله��ارات والكف��اءات ويتوق��ع بالت��ايل احل�ص��ول عل��ى
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العدي��د م��ن املزاي��ا واحلواف��ز املادي��ة واملعنوي��ة مقاب��ل
عمل��ه ,كم��ا ي�س��عى املديرون للبحث ع��ن املوظفني ذوي
الكف��اءات الأعل��ى والأداء املتمي��ز .
وعل��ى �أن الف��رد العام��ل ي�س��تطيع �أن يطل��ع ب�ش��كل غ�ير
ر�س��مي عل��ى �أدائ��ه من خالل زمالء العمل �أو الر�ؤ�س��اء
� ,إال �أن تقومي الأداء �أ�سلوب ر�سمي و نظامي قد يخلق
ال�ش��عور بالثق��ة ل��دى العامل بجدي��ة املنظمة التي يعمل
فيه��ا مم��ا يزي��د م��ن ان�ش��داده ووالئ��ه ملنظمت��ه وعمل��ه
ب�ش��كل �أك�بر ,وب�س��بب هذا الت�أثري فق��د �أولت املنظمات
خا�ص��ا وخ�ص�ص��ت الكث�ير م��ن امل��وارد لدع��م
اهتما ًم��ا ًّ
و توجي��ه عملي��ة قيا���س وتقومي عامليه��ا ،فاملنظمة التي
تريد الو�صول �إىل عملية قيا�س وتقومي قليلة امل�شكالت
عليه��ا �أن ت�أخ��ذ بع�ين االعتب��ار عن��د ت�صمي��م نظ��ام

تق��ومي الأداء :و�ض��وح �أه��داف عملي��ة تق��ومي الأداء،
والتوقي��ت ال�صحي��ح للعملي��ة ،و�ص��دق وثب��ات معاي�ير
التقومي ،وتنا�سب طريقة التقومي مع الأهداف وكفاءة
امل��وارد الب�ش��رية املخ�ص�ص��ة للعملي��ة .كم��ا تطرق��ت
ال�س��يدة �ش��ورا �إىل متطلبات جناح عملية تقييم الأداء
واختتمت الندوة بالإجابة على �أ�سئلة ال�سادة احل�ضور
الت��ي �أغن��ت الن��دوة مب�ش��اركة جتاربه��م عل��ى �أر���ض
الواق��ع م��ع م��ا مت تقدمي��ه .ويف النهاي��ة ت�ش��كرت غرف��ة
جتارة دم�ش��ق ممثلة مبديرها عامر خربوطلي جمعي َة
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية و�أع�ض��اء جمل���س �إدارته��ا عل��ى
تقدميهم لهذه الور�ش��ات القيمة والتي ت�س��اهم يف ن�شر
التوعي��ة لأهمي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية وممار�س��اتها
ال�صحيح��ة يف �ش��ركات القط��اع اخلا���ص.
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جمعية إدارة الموارد البشرية تشارك في معرض دمشق الدولي –
الدورة  59في أرض المعارض بتاريخ  17-26آب 2017

�ش��اركت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية مبعر���ض
دم�ش��ق ال��دويل  -ال��دورة  59م��ن تاري��خ  17حت��ى
� 26آب � 2017ضم��ن جن��اح وزارة التنمي��ة الإداري��ة
حي��ث قدم��ت �أرب��ع ور�ش��ات عم��ل متنوع��ة خ�لال
املعر���ض قدمه��ا كل م��ن د .من�ير عبا���س ـ ـ��ـ رئي���س
جمل�س الإدارة ـ ـ وال�سيدة �سماح �شورا ـ ـ �أمني �سر
اجلمعية ـ ـ وال�س��يدة نهى �ش��ويحنة ـ ـ ع�ضو جمل���س
�إدارة ـ ـ��ـ وال�س��يد حمم��د �إيه��اب اجلن��دي ـ ـ��ـ ع�ض��و
خمت���ص يف اجلمعي��ة ـ ــ .وتنوعت موا�ضيع ور�ش��ات
العم��ل ب�ين كتاب��ة ال�س�يرة الذاتي��ة ومقابل��ة العم��ل,
وتخطي��ط امل�س��ار املهن��ي ,وال�ش��خ�صية القيادي��ة
و�صفاته��ا ,ومه��ارات التوا�ص��ل الفع��ال.
وق��د �أعطي��ت الور�ش��ات ب�ش��كل مبا�ش��ر بح�ض��ور
24

امل�ش��اركني فيه��ا وبر�ؤي��ة مبا�ش��رة م��ن قب��ل زوار
املعر���ض لتك��ون جترب��ة جدي��دة يف �س��ورية ح��ول
�إعط��اء الور�ش��ات ب�ش��كل مبا�ش��ر وعل��ى اله��واء
مبا�ش��رة خ��ارج القاع��ات التدريبي��ة املغلق��ة.
كم��ا �ش��اركت اجلمعي��ة طيل��ة �أي��ام املعر���ض
بالتعريف عن ن�ش��اطاتها لزوار املعر�ض من خالل
مناوب��ات دوري��ة للمتطوع�ين يف اجلمعي��ة.
و� ً
أي�ض��ا مت ا�س��ت�ضافة اجلمعي��ة كممث��ل ع��ن
اجلمعي��ات الأهلي��ة يف �س��ورية حي��ث �ش��ارك د.
من�ير عبا���س رئي���س اجلمعي��ة ك�ضي��ف يف برنام��ج "
من�بر �صل��ة و�ص��ل" وحت��دث خالل��ه ع��ن �أهمي��ة دور
اجلمعي��ات الأهلي��ة يف امل�ش��روع الوطن��ي للإ�ص�لاح
الإداري.

ويف نهاي��ة املعر���ض توج��ه د.عبا���س ِبا�س��م �أع�ض��اء
اجلمعي��ة وجمل���س �إدارته��ا ومتطوعيه��ا بجزي��ل
ال�ش��كر ل��وزارة التنمي��ة الإداري��ة ممثل��ة بوزي��رة
التنمية الإدارية الدكتورة �س�لام �س��فاف املحرتمة
حيث قامت الوزارة با�ست�ضافة اجلمعية طيلة �أيام
املعر�ض كما قامت بتوزيع �شهادات �شكر للمدربني
و�ش��هادات ح�ض��ور للمتدرب�ين طيل��ة �أي��ام املعر���ض.
كم��ا ت�ش��كر � ً
أي�ض��ا كادر ال��وزارة املتمي��ز جله��وده
امل�ش��هودة يف �إجن��اح املعر���ض ،و�أخ�يرا ت�ش��كر كل
ال��زوار الذي��ن قام��وا بزي��ارة جن��اح اجلمعي��ة �أثن��اء
�أي��ام املعر���ض واملهتم�ين بن�ش��اطاتها وامل�ش��اركني
بن�ش��اطاتها وور�ش��اتها التدريبي��ة �أثن��اء �أي��ام
املعر���ض.
25
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 IHRMفي ندوة األربعاء  5تموز  2017مع غرفة تجارة دمشق
بعنوان "أهمية الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص"

بدع��وة م��ن غرف��ة جت��ارة دم�ش��ق ،قام��ت جمعي��ة
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية بعق��د "ن��دوة الأربع��اء"
بعن��وان "�أهمي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية يف �ش��ركات
القط��اع اخلا���ص" حا�ض��ر يف الن��دوة د .من�ير
عبا���س ـ ـ��ـ رئي���س جمل���س الإدارة ـ ـ��ـ وال�س��يدة نه��ى
�ش��ويحنة ـ ـ ع�ضو جمل���س �إدارة يف اجلمعية ـ ـ  ،ود.
حمم��د النحا���س ـ ـ��ـ ع�ض��و جمل���س �إدارة يف اجلمعية
ـ ـ��ـ وذل��ك يف  5مت��وز  2017يف مق��ر الغرف��ة  -قاع��ة
املحا�ض��رات.
ع�� ّرف الدكت��ور عام��ر خربوطل��ي -مدي��ر غرف��ة
جت��ارة دم�ش��ق بال�ضي��وف الك��رام �أع�ض��اء جمل���س
�إدارة اجلمعي��ة ورح��ب به��م ،كم��ا رح��ب بال�س��ادة
احل�ض��ور ،و�أك��د عل��ى �أهمي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
يف �ش��ركات القط��اع اخلا���ص ك��ون �أغل��ب ه��ذه
ال�ش��ركات تع��اين م��ن نق�ص يف معرفة ه��ذه الأهمية
ويف غالبيته��ا يك��ون املال��ك ه��و نف�س��ه املدي��ر وهن��ا
تكم��ن �أه��م ال�صعوب��ات يف تطبي��ق وظائ��ف �إدارة
امل��وارد الب�ش��رية.
افتت��ح الن��دوة د .من�ير عبا���س بالرتكي��ز عل��ى �أهمية
�إن�ش��اء ال�ش��ركات يف القط��اع اخلا���ص لأق�س��ام �إدارة
م��وارد ب�ش��رية لت�س��تبدل �أق�س��ام �ش���ؤون العامل�ين
26

ال�سابقة مب�سميات خمتلفة .ف�إدارة املوارد الب�شرية
مل تع��د تق��وم بتل��ك امله��ام التقليدي��ة الت��ي �أوكل��ت
�إليه��ا �س��اب ًقا م��ن تفق��د دوام العامل�ين ومالحق��ة
رواتبهم و�إجازاتهم؛ بل تو�سعت لت�صبح تلك املهام
التقليدي��ة ال ت�ش��كل �أك�ثر م��ن  %8م��ن عمله��ا احلايل
وال��ذي يت�ضم��ن تطوي��ر امل��وارد الب�ش��رية وتدريبه��ا
املتوا�ص��ل وتقيي��م �أدائه��م و�إدارة املواه��ب
وتخطي��ط امل�س��ار املهن��ي و�آلي��ات اال�س��تقطاب
ومقاب�لات العم��ل والتوظي��ف بن��اء عل��ى الكف��اءات
وغريه��ا من الوظائف الأ�سا�س��ية للموارد الب�ش��رية.
وتط��رق بال�ش��رح لأه��م تل��ك الوظائ��ف مرك�� ًزا عل��ى
�أن اال�س��تثمار يف العن�ص��ر الب�ش��ري ه��و اال�س��تثمار
ال�صحي��ح والقيم��ة امل�ضاف��ة لأي منظم��ة ت�س��عى
للتمي��ز واملناف�س��ة واال�س��تدامة.
بدوره��ا ال�س��يدة نه��ى �ش��ويحنة �أو�ضح��ت لل�س��ادة
احل�ض��ور جترب��ة عملي��ة يف جمموع��ة �س��كر ـ ـ��ـ الت��ي
تت�ضم��ن خم���س �ش��ركات ـ ـ��ـ حي��ث تدي��ر حال ًي��ا �إدارة
امل��وارد الب�ش��رية فيه��ا .وذك��رت �أن �إمي��ان �أ�صح��اب
العمل ب�أهمية املوارد الب�ش��رية هو مفتاح النجاح يف
تطبي��ق ممار�س��اتها بالطريق��ة ال�صحيح��ة وبالتايل
احل�ص��ول عل��ى النتائ��ج املرجوة من تطبيقها .فتلك

الوظائف لي�ست رفاهية وهي �أ�سا�سية يف حتقيق �أي
منظمة لأهدافها و�إال ملا كانت املنظمات وال�شركات
العاملية ا�ستثمرت يف العن�صر الب�شري من الأ�سا�س.
كم��ا ب�ين د .حمم��د النحا���س ـ ـ��ـ مدي��ر �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية يف جمموعة اخلياط ـ ـ �أهمية �إن�ش��اء ق�سم
للم��وارد الب�ش��رية يف ال�ش��ركات م��ن خ�لال جتربت��ه
العملي��ة يف جمموع��ة اخلي��اط وكي��ف ب��د�أ خط��وات
الت�أ�سي���س م��ن البداي��ات وكي��ف �أثب��ت �أهمي��ة ما قام
ب��ه م��ن خ�لال انعكا���س ذل��ك عل��ى �أداء العامل�ين
وربحية ال�شركة التي ازدادت ب�شكل ملحوظ �إ�ضافة
�إىل بيئ��ة العم��ل الإيجابي��ة الت��ي �ش��عر به��ا العام��ل
يف ال�ش��ركة و�أ�صبح��ت درج��ات ال��والء للعامل�ين يف
ال�ش��ركة ت��زداد بازدي��اد ممار�س��ات �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية ال�صحيح��ة يف ال�ش��ركة.
ويف نهاي��ة اجلل�س��ة مت اال�س��تماع �إىل �أ�س��ئلة ال�س��ادة
احل�ض��ور والإجاب��ة عليه��ا م��ن قب��ل املحا�ضري��ن
الث�لاث.
وختام��ا توج��ه �أع�ض��اء جمل���س �إدارة اجلمعي��ة
ً
بال�ش��كر لرئي���س الغرف��ة وجمل���س �إدارته��ا لدعوته��م
الكرمي��ة و� ً
أي�ض��ا بال�ش��كر اخلا���ص لل�س��ادة احل�ض��ور
لتفاعله��م ال��ذي �أغن��ى الن��دوة.

 IHRMتنظم مؤتمر التوجيه المهني األول الخاص بكلية إدارة األعمال
والهندسة المعلوماتية في الجامعة السورية الخاصة بتاريخ  13أيار 2017

نظم��ت اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة بالتع��اون م��ع
جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية م�ؤمت��ر التوجي��ه املهن��ي
اخلا���ص بطلب��ة كلي��ة �إدارة الأعم��ال وطلب��ة كلي��ة
هند�س��ة املعلوماتي��ة واالت�ص��االت ،وذل��ك ي��وم ال�س��بت
 13/5/2017يف م�س��رح معه��د ال�ش��هيد با�س��ل الأ�س��د
(الاليي��ك) ،ب��د�أ امل�ؤمت��ر بكلم��ة ترحيبي��ة �ألقاه��ا
الأ�س��تاذ الدكت��ور نذي��ر �إبراهي��م رئي���س اجلامع��ة،
بعده��ا �ألق��ى الدكت��ور من�ير عبا���س ـ ـ��ـ رئي���س جمعي��ة
�إدارة املوارد الب�شرية ـ ـ كلمة رحب من خاللها بجميع
امل�ش��اركني بامل�ؤمت��ر ،و�ألق��ى ك ّل م��ن عمي��د كلي��ة �إدارة
الأعم��ال وعمي��د كلية هند�س��ة املعلوماتية واالت�صاالت
كلمة لطلبة الكليات �شرحوا من خاللها ر�ؤية الكليات

فيم��ا يتعل��ق برب��ط الطلب��ة ب�س��وق العم��ل وجتهيزه��م
للح�ص��ول عل��ى فر���ص عم��ل متمي��زة ،وم��ن ث��م ب��د�أت
اجلل�سة احلوارية يف امل�ؤمتر بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور
نذي��ر �إبراهي��م ـ ـ رئي���س اجلامعة ـ ـ والأ�س��تاذ الدكتور
خليل العجمي ـ ـ رئي���س اجلامعة االفرتا�ضية ال�س��ورية
ـ ـ والدكتور منري عبا���س ـ ـ رئي���س جمعية �إدارة املوارد
الب�ش��رية ـ ـ والأ�س��تاذة �س��مر حلبي ـ ـ مديرة التوظيف
و�ش���ؤون العاملني يف �ش��ركة �س�يريتل ـ ـ والأ�س��تاذة نهى
�ش��ويحنة ـ ـ��ـ مدي��رة التخطي��ط اال�س�تراتيجي ومدي��رة
امل��وارد الب�ش��رية يف جمموع��ة �س��كر ال�صناعي��ة ـ ـ��ـ
والأ�س��تاذ حمم��د �أب��و النع��اج ـ ـ��ـ مدي��ر الف��رع الرئي�س��ي
يف بن��ك الربك��ة ـ ـ��ـ  ،حي��ث تطرق��ت اجلل�س��ة احلواري��ة

�إىل فر���ص العم��ل املتاح��ة خلريج��ي هند�س��ة
املعلوماتي��ة و�إدارة الأعم��ال وامل�ؤه�لات وامله��ارات
املطل��وب توافره��ا يف اخلريج�ين ،بالإ�ضاف��ة اىل
حتلي��ل الفج��وة املوج��ودة ب�ين الدرا�س��ة الأكادميي��ة
ومتطلب��ات �س��وق العم��ل وطريق��ة ردمه��ا ومعاجلته��ا،
كم��ا تطرق��ت اجلل�س��ة �إىل �ض��رورة �أن ي�س��تفيد الطلبة
م��ن فر���ص التدري��ب الت��ي ت�ؤمنه��ا اجلامع��ة بالتع��اون
م��ع �ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات قط��اع الأعم��ال؛ لأنه��ا �س��وف
تتح��ول �إىل فر���ص عم��ل يف ح��ال �أثب��ت الطالب جدارة
وكف��اءة خ�لال مرحل��ة التدري��ب ،بع��د ذل��ك مت توزي��ع
�ش��هادات �ش��كر وتقدي��ر جلمي��ع الأ�س��اتذة املحا�ضرين
ومت التق��اط بع���ض ال�ص��ور اجلماعي��ة.
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جمعية الموارد البشرية تنظم أول معرض لفرص العمل
داخل الجامعات في  13أيار 2017

جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية تشارك في معرض ال ّتوظيف وفرص العمل
الثاني  JOBexمن  19نيسان وحتى  1أيار  2017في مدينة تشرين الرياضية

�ش��اركت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية يف معر���ض
التوظي��ف وفر���ص العم��ل الث��اين  JOBexم��ن 19
ني�س��ان وحت��ى � 1أي��ار يف مدين��ة ت�ش��رين الريا�ضي��ة
بالتع��اون م��ع م�س��ارات للمعار���ض وامل�ؤمت��رات .وق��د
�أدت اجلمعي��ة ال��دور املتمي��ز كط��رف يرب��ط ب�ين
الباحث�ين ع��ن عم��ل وال�ش��ركات املوظف��ة .و�ش��رح
الدكتور منري عبا�س – رئي�س اجلمعية – دور اجلمعية
يف املعر�ض قائ ًال" :قامت اجلمعية با�س��تالم ال�س�ير
نظم��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية بالتع��اون م��ع
اجلامعة ال�سورية اخلا�صة ،معر�ض فر�ص العمل الأول
داخ��ل اجلامع��ات وذل��ك ي��وم ال�س��بت ،13/5/2017
يف معه��د ال�ش��هيد با�س��ل الأ�س��د (مدر�س��ة الاليي��ك)
مب�ش��اركة جمموع��ة م��ن ك�برى ال�ش��ركات ال�س��ورية
(�س�يريتل ،MTN ،بن��ك �س��ورية ال��دويل الإ�س�لامي،
البن��ك العرب��ي ،جمموع��ة �س��كر ال�صناعية ،جمموعة

�س��ما ال�ش��ام ،م��زود خدم��ة االنرتن��ت يف اجلمعي��ة
العلمي��ة ال�س��ورية للمعلوماتي��ة ،بن��ك الربك��ة� ،ش��ركة
ماجي�لا ،جمموع��ة ال�س��روجي� ،ش��ركة فريتي��كا،
�إذاع��ة نين��ار) حي��ث عر�ض��ت ال�ش��ركات امل�ش��اركة يف
املعر���ض فر���ص العم��ل ال�ش��اغرة لديه��ا حالي�� ًا عل��ى
طلب��ة اجلامع��ة الذي��ن توا�صل��وا ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع
م�س���ؤويل التوظي��ف يف ه��ذه ال�ش��ركات لالط�لاع عل��ى

امل�ؤه�لات املطلوب��ة له��ذه الوظائ��ف وقام��وا بتق��دمي
طلب��ات للتدري��ب والتوظيف يف هذه ال�ش��ركات� ،إدارة
اجلامع��ة ت�ش��كر كل ال�ش��ركات امل�ش��اركة يف املعر���ض،
ويف نهاي��ة املعر���ض ت�ش��كرت �إدارة اجلامع��ة ال�س��ورية
اخلا�صة جمعية �إدارة املوارد الب�شرية وكل ال�شركات
الأع�ض��اء فيه��ا امل�ش��اركة يف املعر���ض ,ومت توزي��ع
�ش��هادات �ش��كر ل��كل اجله��ات امل�ش��اركة.

الذاتي��ة م��ن الباحث�ين ع��ن عم��ل وحولته��ا �إىل ن�س��خ
الكرتوني��ة وجمعته��ا حت��ت راب��ط الك�تروين زودت ب��ه
ال�ش��ركات الأع�ض��اء يف اجلمعي��ة لالط�لاع عل��ى تل��ك
ال�س�ير الذاتي��ة ،وه��و ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه اجلمعي��ة
يف م�س��اعدة ال�ش��باب ال�س��وريني الباحث�ين ع��ن عم��ل
يف الو�ص��ول �إىل الفر���ص الوظيفي��ة املنا�س��بة له��م.
كم��ا ق��ام �أع�ض��اء جمل���س الإدارة واملتطوع��ون يف
اجلمعي��ة بتق��دمي الن�ص��ح واال�ست�ش��ارات لزائ��ري

جن��اح اجلمعي��ة يف املعر���ض ح��ول ال�س�ير الذاتي��ة
ومقابل��ة العمل وامل�س��ار املهن��ي وغريها من الن�صائح
الإر�ش��ادية الت��ي يحتاجه��ا الباح��ث ع��ن عم��لُ .يذك��ر
�أن ع��دد ال�ش��ركات الت��ي �ش��اركت باملعر���ض زاد ع��ن
خم���س و�أربع�ين �ش��ركة ومنظم��ة ,وعدد فر���ص العمل
الت��ي مت عر�ضه��ا يف املعر���ض زادت ع��ن  945فر�ص��ة
عم��ل .وق��د الق��ى املعر���ض جناح�� ًا ملحوظ�� ًا ،ووع��دت
اجلمعي��ة بامل�ش��اركة في��ه يف الأع��وام القادم��ة.

ورشة عمل لـ  IHRMفي معهد العلوم المالية والمصرفية
بعنوان "مهارات الدخول إلى سوق العمل" بتاريخ  3نيسان 2017

 IHRMتشارك نتائج مشروع مسح األجور والتعويضات األول في سورية مع المشاركين في المشروع:
قام��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد
الب�ش��رية ممثلة بنائب رئي���س جمل�س
�إدارتها ومدير م�ش��روع م�س��ح الأجور
والتعوي�ضات ،ال�س��يد �أ�س��امة الزيني،
بت�س��ليم نتائ��ج م�ش��روع م�س��ح الأج��ور
والروات��ب للع��ام  2017للجه��ات
امل�ش��اركة بامل�ش��روع وذل��ك ي��وم
الأربع��اء املواف��ق تاري��خ -08-30
.2017
واجلدي��ر بالذك��ر �أن��ه �ش��ارك يف
امل�شروع  17جهة تتوزع على قطاعات
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االت�ص��االت ،امل�ص��ارف والت�أم�ين،
ال�صناع��ات الدوائي��ة ،ال�صناع��ات

البال�س��تيكية ،ال�صناع��ات الغذائية،
ال�صناع��ات الكهربائي��ة� ،صناع��ة

الألب�س��ة� ،ش��ركات التوزي��ع والتج��ارة
واال�س��ترياد ،التعلي��م الع��ايل
(اجلامع��ات اخلا�ص��ة) ،وقط��اع
املعلوماتي��ة والربجم��ة.
كم��ا �س��يتم �إط�لاق امل�ش��روع الث��اين
مل�س��ح الأج��ور والتعوي�ض��ات للع��ام
 2018وذلك يف �شهر متوز من خالل
دع��وة اجله��ات املختلف��ة للم�ش��اركة
يف امل�س��ح وم��ن ث��م جم��ع املعلوم��ات
وحتليله��ا و�إ�ص��دار التقري��ر النهائ��ي
للأج��ور والتعوي�ض��ات للع��ام .2018

نظم��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية بالتع��اون م��ع
كلي��ة �إدارة الأعم��ال يف اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة
واملعه��د التق��اين للعل��وم املالية وامل�صرفية ور�ش��ة عمل
لطلب��ة املعه��د بعن��وان "مه��ارات الدخ��ول �إىل �س��وق
العم��ل  " Skills of Labor Marketوذل��ك ي��وم
االثن�ين  3/4/2017يف مق��ر املعه��د التق��اين للعل��وم

املالية وامل�صرفية ،قدم الور�ش��ة الدكتور منري عبا���س
ـ ـ��ـ رئي���س جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية ورئي���س ق�س��م
�إدارة امل��وارد الب�ش��رية يف اجلامع��ة ال�س��ورية اخلا�ص��ة
ـ ـ��ـ  ،حي��ث افتت��ح الور�ش��ة مدير املعه��د بكلمة رحب من
خاللها بجميع احل�ضور ،بعد ذلك قدّم الدكتور منري
عبا���س حما�ضرة لطلبة املعهد حول املهارات املطلوبة

لدخ��ول �س��وق العم��ل و�ش��رح له��م كيفي��ة كتاب��ة ال�س�يرة
الذاتية باللغتني الإنكليزية والعربية .وت�شكر يف نهاية
الور�شة �إدارة املعهد جلهودها احلثيثة بتطوير طالب
املعه��د والت�ش��بيك م��ع جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية
أم�لا توا�صل ور�ش��ات العم��ل واملحا�ضرات التي تهم
مت� ً
ط�لاب املعه��د يف الدخ��ول �إىل �س��وق العم��ل.
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ّ IHRM
تنظم زيارة علمية اطالعية إلى شركة كتاكيت للصناعات الغذائية
لطالب كلية إدارة األعمال في الجامعة السورية الخاصة في  4نيسان 2017

نظم��ت جمعي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية بالتع��اون
م��ع كلي��ة �إدارة الأعم��ال يف اجلامع��ة ال�س��ورية
اخلا�ص��ة زي��ارة علمي��ة اطالعية �إىل �ش��ركة كتاكيت
لل�صناع��ات الغذائي��ة ب�إ�ش��راف الدكت��ور من�ير
عبا���س وع��دد م��ن متطوع��ي اجلمعي��ة ي��وم الثالث��اء
 ،4/4/2017ت�ضمن��ت ه��ذه الزي��ارة جول��ة عل��ى
جمي��ع خط��وط الإنت��اج يف املعمل للتعرف على �آليات
العم��ل املتبع��ة و�أن��واع خط��وط الإنت��اج اخلا�ص��ة ب��كل
منتج ،بالإ�ضافة لذلك ا�س��تمع الطلبة �إىل جمموعة
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م��ن ال�ش��روحات الت��ي قدمه��ا مدي��ر العملي��ات يف
ال�ش��ركة والت��ي تتعل��ق بالط��رق والآلي��ات املعتم��دة
يف جمي��ع مراح��ل العم��ل بداي��ة م��ن ا�س��ترياد امل��واد
الأولي��ة وانته��ا ًء بتخزي��ن املنتج��ات وتوزيعه��ا ،كم��ا
�أو�ض��ح م�س���ؤول الإنت��اج يف ال�ش��ركة الإج��راءات
املتبعة يف املعمل واخلا�صة ب�ضمان جودة املنتجات،
وال�ضوابط التي يلتزم بها جميع العاملني يف املعمل
واملتعلق��ة بعملي��ات التعقي��م والنظاف��ة ،كم��ا ا�س��تمع
الطلب��ة �إىل م�س���ؤول الت�س��ويق يف ال�ش��ركة وال��ذي

�ش��رح �آلي��ات الت�س��ويق واخلط��ط الت�س��ويقية الت��ي
تتبعه��ا ال�ش��ركة يف كل ع��ام ،يف نهاي��ة اجلول��ة قامت
�إدارة ال�ش��ركة بتوزي��ع جمموع��ة م��ن الهداي��ا م��ن
منتج��ات ال�ش��ركة عل��ى جمي��ع الطلب��ة امل�ش��اركني يف
هذه الزيارة .بدوره توجه د .عبا���س بجزيل ال�ش��كر
�إىل �شركة كتاكيت لل�صناعات الغذائية لتعاونها مع
الطلب��ة لإجن��اح هذه الزيارة العلمية وت�ش��كر كل من
�س��اهم يف تنظيم هذه الزيارة يف اجلامعة ال�س��ورية
اخلا�ص��ة ورج��ا لطلبته��ا دوام التوفي��ق والنج��اح.
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جمعية إدارة الموارد البشرية تحتفل بعيدها السنوي
العاشر برعاية شركة  MTNسورية في  9أيار 2017

احتفل��ت "جمع ّي��ة �إدارة امل��وارد الب�ش��ر ّية
��نوي العا�ش��ر يف � 9أ ّي��ار  2017يف فن��دق
ال�س ّ
بعيده��ا ّ
عدد
�ش�يراتون دم�ش��ق – قاع��ة �أم ّي��ة ،وذل��ك بح�ضور ٍ
ال�س��ادة ال��وزراء ومعاونيه��م ,ومدي��ري �ش��ركات
ِم��ن ّ
ّ
ّ
ومنظم��ات يف القطاع�ين الع��ا ّم واخلا� ّ��ص ,ور�ؤ�س��اء
جامع��ات ,وعم��داء ك ّل ّي��ات ,و�أ�س��اتذة ,ور�ؤ�س��اء
�ير ِم��ن �أع�ض��اء اجلمعي��ة
جمع ّي��ات �أهل ّي��ة ,وع ٍ
��دد كب ٍ
ِم��ن كا ّف��ة الفئ��ات واملتط ّوعني يف اجلمع ّي��ة ّ
والط ّلب
واملهت ّمني .وبد�أ احلفل بالتّعريف عن تاريخ ت�أ�سي���س
اجلمع ّي��ة يف  /2007/1/14/مبوج��ب الق��رار
ال�ص��ادر ع��ن وزارة ّ
ال�ش���ؤون االجتماع ّية
رق��م ّ /78/
والعم��ل يف �س��ورية ,وه��ي جمع ّي��ة �أهل ّي��ة غ�ير ربح ّي��ة
ال�صحيحة لإدارة املوارد
ت�سعى �إىل ن�شر املمار�سات ّ
ال�ش��ركات ّ
الب�ش��ر ّية يف ّ
اخلا�صة
ال�س��ور ّية
ّ
واملنظمات ّ
منه��ا والعا ّم��ة والأهل ّية.
وق��د عر���ض الدّكت��ور "من�ير ع ّبا���س" ـ��ـ رئي���س
جمل���س �إدارة اجلمع ّي��ة ـ��ـ �أه��م الإجن��ازات خ�لال
ع��ام  /2016/وال ّرب��ع الأ ّول م��ن ع��ام /2017/
قائ ً
�لا" :تفتخ��ر اجلمع ّي��ة الي��وم ال�س��تمرارها بتقدمي
"IHRM
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خدماته��ا وحتقي��ق ر�س��التها طيل��ة ف�ترة الأزم��ة ا ّلت��ي
مت�� ّر به��ا �س��وريا وب�ش��كل يف��وق ك ّل الأع��وام املا�ضي��ة؛
حي��ث زاد عدد ور�ش��ات العم��ل واملحا�ضرات املقدَّمة
ع��ن  ،/110/وبل��غ ع��دد امل�س��تفيدين م��ا يزي��د ع��ن
 ،/4050/وبل��غ ع��دد املعار���ض الت��ي �ش��اركت فيه��ا
 /5/خم�س��ة معار���ض فر���ص عم��ل وتوجي��ه مهن��ي,
اثن��ان منه��ا كان��ا برعاي��ة ذهب ّي��ة وا�س�تراتيج ّية م��ن
اجلمع ّية ،حت َّقق من خاللها ال ّلقاء بني طالبي العمل
ـ��ـ عل��ى اخت�لاف فئاته��م ـ��ـ م��ع ّ
ال�ش��ركات ا ّلت��ي لديه��ا
�ش��واغر .كم��ا قام��ت اجلمع ّي��ة خ�لال تل��ك املعار���ض
بال�س�ير ال ّذات ّي��ة للباحث�ين ع��ن عم��ل,
باالحتف��اظ ّ
وو�ض��ع ال ّن�س��خ االلكرتون ّي��ة منه��ا على راب��ط ,وتزويد
ّ
ال�ش��ركات ـ��ـ ال ّراغب��ة يف التّوظي��ف ـ��ـ والأع�ض��اء يف
اجلمع ّي��ة بذل��ك الراب��ط.
كم��ا �أعلن��ت  IHRMع��ن توقي��ع مذ ّك��رة تفاه��م م��ع
ا�س�تراتيجي لع��ام
�ش��ركة � MTNس��ورية ك�ش��ريك
ٍّ
 2017وذل��ك يف �إط��ار تعزيز العم��ل والتّعاون بينهما
انطالق�� ًا م��ن العالق��ة ال ّناجح��ة والب ّن��اءة خ�لال
اجتماع
الأع��وام املا�ضي��ة .وجاء توقيع االتّفاق خالل
ٍ

�ض��م الدّكت��ور من�ير ع ّبا���س ـ��ـ رئي���س جمل���س �إدارة
َّ
اجلمع ّي��ة ـ��ـ وع��دد ًا من �أع�ض��اء املجل���س واملتط ّوعني,
وال�س ّيد �أحمد رم�ضان ـ مدير �إدارة املوارد الب�شر ّية
ّ
وال�ش�ؤون التّنظيم ّية يف �شركة � MTNسوريا ــ ،وعدداً
ّ
من �أفراد فريق العمل يف ّ
ال�شركة ,وذلك يف يوم 26
�ش��باط  ،2017يف مق�� ّر �ش��ركة � MTNس��وريا مبدين��ة
دم�ش��ق .ون�ص��ت املُذ َّك��رة عل��ى �أنْ تقوم �ش��ركة MTN
�س��وريا ـ��ـ بو�صفه��ا �ش��ريك ًا ا�س�تراتيج ّي ًا ـ��ـ بتق��دمي
ال ّدع��م جلمع ّي��ة املوارد الب�ش��ر ّية ،كما تقوم اجلمعية
مب�شاركة خربتها يف جمال املوارد الب�شر ّية ,وتقدمي
اال�ست�ش��ارات واملعلوم��ات والتّو�صي��ات ّ
اللزم��ة ،هذا
بالإ�ضاف��ة �إىل امل�ش��اركة يف ال ّن�ش��اطات ا ّلت��ي تق��وم
أهم
ال�س��ور ّية ،و� ّ
بها اجلمع ّية يف اجلامعات واملعاهد ّ
املتخ�ص�ص��ة مبوا�ضي��ع
امل�ؤمت��رات �أو ال ّن��دوات
ّ
ص��ب يف �س��عي
التّطوي��ر يف امل��وارد الب�ش��ر ّية ،وه��ي ت� ّ
�ش��ركة � MTNس��وريا لتق��دمي ال ّدع��م للمجتم��ع
من�ص��ات و�ش��راكات ُتتي��ح تطوي��ر
الأهل ّ��ي ،وتوف�ير ّ
��وري.
ال�س ّ
الأعم��ال مب��ا يخ��دم املجتم��ع ّ
امل�ش��روعني
خ�لال احلف��ل َّمت عر���ض �آخ��ر تط�� ّورات
َ

ال ّل َذي��ن �أطلقتهم��ا  IHRMيف منت�ص��ف ع��ام 2016
ولأ ّول م ّرة يف �س��ورية "م�ش��روع معايري �إدارة املوارد
الب�ش��ر ّية" وم�ش��روع "درا�س��ة ال ّروات��ب والأج��ور
والتّعوي�ض��ات يف �س��ورية" ,وحت ّدث��ت مدي��رة م�ش��روع
املعاي�ير ع��ن �أه ّم ّي��ة امل�ش��روع يف تنظي��م مهن��ة
�إدارة امل��وارد الب�ش��ر ّية ح�س��ب املعاي�ير الدّول ّي��ة,
ال�س��ور ّية �س��عي ًا
ومب��ا يتنا�س��ب م��ع بيئ��ة الأعم��ال ّ
م��ن اجلمع ّي��ة يف ال ّتح�� ّول �إىل نقاب��ة مهن��ة �إدارة
امل��وارد الب�ش��ر ّية لتك��ون الأُوىل عل��ى م�س��توى الإقلي��م
والع َ��ال يف ه��ذا الإجن��از ،كم��ا حت��دّث مدير م�ش��روع
ال ّروات��ب والأج��ور ع��ن �أه ّم ّي��ة امل�ش��روع يف حتلي��ل
ال�س��ور ّية ل��ك ّل
ال ّروات��ب والتّعوي�ض��ات يف �س��وق العم��ل ّ
الوظائف ويف خمتلف ّ
القطاعات؛ حيثُ �شارك عد ٌد
ال�س��ور ّية الك�برى يف خمتل��ف
كب ٌ
�ير م��ن ال�ش��ركات ّ
ّ
ال�صناع��ات والقطاع��ات ،وبدوره��ا تق��وم اجلمع ّي��ة
ّ
بتحلي��ل البيان��ات لت�ص��ل �إىل معرف��ة فئ��ات ال ّروات��ب
��وري
ال�س ّ
والتّعوي�ض��ات ل��ك ّل وظيف��ة يف �س��وق العم��ل ّ
�سعي ًا منها لتنظيم �آلية و�ضع ال ّرواتب ح�سب معايري
مقبول��ة م��ن ِق َب��ل اجلمي��ع.

��دد كب�ير م��ن االتّفاق ّي��ات
و�أعلن��ت اجلمع ّي��ة ع��ن ع ٍ
ومذ ّكرات التّفاهم ّ
وال�شراكات ا ّلتي قامت بها ,ومن
ال�س��ور ّية
�أه ّمه��ا :توقي��ع مذ ّك��رة تفاهم مع "اجلامعة ّ
اخلا�صة
اخلا�ص��ة" ـ��ـ ا ّلت��ي تع�� ّد م��ن �أك�بر اجلامع��ات
ّ
ّ
يف �س��ورية ,وفيها �س��تّ ك ّل ّيات خمتلفة ـ حيثُ ربطت
بينه��ا وب�ين اجلمع ّي��ة عالق��ة تع��اون ا�س��تمرت لع��دّة
�أع��وام يف جم��ال ن�ش��ر املعرف��ة ـ��ـ يف م�س��رح اجلامع��ة
امل�ؤ ّق��ت ـ��ـ ّ
لطلبه��ا ول��ك ّل ال ّراغب�ين يف اال�س��تفادة,
ال�س��ور ّية العا ّم��ة
وذل��ك م��ن خمتل��ف اجلامع��ات ّ
واخلا�ص��ة ,وج��اء توقي��ع مذ ّك��رة التّفاه��م لت�أط�ير
ّ
��اتي ,وقامت اجلهتان
عي ب� ٍ
ش��كل م� ّؤ�س�س ّ
العمل التّط ّو ّ
بتنظي��م �أ ّول معر���ض فر���ص عم��ل داخ��ل اجلامع��ات
وذل��ك يف مق�� ّر اجلامع��ة امل�ؤ ّق��ت يف � 13أ ّي��ار 2017
ومب�ش��اركة ك�برى �ش��ركات الأع�ض��اء يف اجلمع ّي��ة,
وكان��ت ال ّدع��وة للمعر���ض عا ّم��ة.
ويف نهاي��ة احلف��ل ق ّدم��ت اجلمع ّي��ة يف عيده��ا
و�ش��كر وهداي��ا
�ش��هادات تقدي ٍ��ر
��نوي العا�ش��ر
ال�س ّ
ِ
ٍ
ّ
ّ
رمز ّي��ة للمد ّرب�ين واملتط ّوع�ين الذي��ن ق ّدم��وا وقته��م
وجهده��م لتطوي��ر �أبن��اء جمتمعه��م ،كم��ا ق ّدم��ت

�ش��هادات �ش��كر للمتط ّوع�ين الذي��ن �آمن��وا بر�س��الة
جم��ا ٍّ
ين
اجلمع ّي��ة وق ّدم��وا جهده��م تط ّوع�� ًا
ٍ
وب�ش��كل ّ
توجه ِ��ت اجلمع ّي��ة
خلدم��ة �أه��داف اجلمع ّي��ة ،كم��ا ّ
ّ
بال�ش��كر الكب�ير �إىل �ش��ركائها اال�س�تراتيج ّيني م��ن
ّ
واخلا�ص��ة والأهل ّي��ة ،وا ّلذي��ن
القطاع��ات العا ّم��ة
ّ
تقاطع��ت �أهدافه��م معه��ا يف تنمي��ة املجتم��ع املح ّل ّ��ي
��وري مبختل��ف �أطياف��ه.
ال�س ّ
ّ
ً
ومازال��ت اجلمع ّي��ة م�س��تم ّرة برف��ع �ش��عارها
لع��ام َ � /2016/أل وه��و�" :إع��ادة �إعم��ار العن�ص��ر
الب�ش��ري"؛ حي��ث ت�ؤم��ن اجلمع ّي��ة ب���أنّ عمل ّي��ة �إع��ادة
ّ
الإعم��ار تب��د�أ ب�إعم��ار العن�ص��ر
الب�ش��ري ،و�أنّ
ّ
ال�صحي��ح ه��و اال�س��تثمار يف ر�أ���س امل��ال
اال�س��تثمار ّ
ش��ري .وو�ضعت ّ
عمل طموح ًة لتحقيق ذلك
الب� ّ
خط َة ٍ
م��ن خ�لال ت�ش��جيع التّدري��ب والعم��ل التط ّوع َّي�ين،
وحتقي��ق التّوا�ص��ل ب�ين الباحث�ين ع��ن العم��ل
واملنظم��ات ّ
وال�ش��ركات ّ
ّ
الطالب��ة له��م ،كم��ا قام��ت
اخلا�صة بها
بتفعي��ل ك ّل مواق��ع التّوا�صل االجتماع ّ��ي
ّ
��دد من امل�س��تفيدين من
لت�أم�ين الو�ص��ول �إىل �أك�بر ع ٍ
خدماته��ا.
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م�ساهمات

م�ساهمات

الياباني
وجه
المؤس
إدارة األعمال
ساتية ،ال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
المستمر
أو ال ّتحسين
ّ
Corporate Management, Japanese approach or continues improvements

)(KAIZEN
"عماد �شوكت حيدر"

م�ساهمة :املهند�س الزراعيّ
ال�صناعيّة لإن��ت��اج اخليوط
مدير �شركة مي��ام ّ
والنّ�سيج.
لعلي �أرى ابت�سامة تعلو ���ش��ف��اه بع�ض ق��ارئ��ي
ه��ذه املقالة ،مت�سائلني�" :أي��ن نحن و�أو�ضاعنا
وم�ؤ�س�ساتنا؟ و�أين �أنت؟ و�أين اجلودة والتح�سني
و"الكايزن"...؟" .ولكنْ لعلنا �أحوج ما نكون يف
هذه الأيام �إىل التح�سني و�أن�شطته ،واال�ستفادة
من الع َِب وجتارب ال�شعوب عرب الأزمان وخا�صة
جت��رب��ة ال�شعب ال��ي��اب��اين ال���ذي نه�ض وانبعث
كطائر الفينيق من حتت رم��اد احل��رب العاملية
الثانية ،وحتول بلد ًا و�شعب ًا و�صناع ًة خالل فرتة
وج��ي��زة م��ن ب�لاد ون��ف��و���س م��ه��زوم��ة و�صناعات
ب��دائ��ي��ة وم��ع��ام��ل م��دم��رة ،ل�يرق��ى �إىل م�صاف
ال��دول املتقدمة ،ال وبل ليتفوق على مَ ن هزمه
يف احل��رب وا�ست�سلم ل��ه� .إن ظروفنا احلالية
ت�ستوجب �أن يبادر كل منا �إىل �صناعته ومعمله
وعماله ,ويبذل جهده يف التطوير والتح�سني ورفع
ال�سوية واال�ستفادة من درو�س الآخَ رين لل�صمود
�أم��ام حمنتنا ،وعدّها نقطة عالم ننطلق منها
وبقليل م��ن اجلهد وامل���ال ,والكثري م��ن العزم
والإ���ص��رار وال��وع��ي �إىل �صناعة متطورة حتمل
لنا ولوطننا اال�سم العايل والربحية يف ظروف
حملية وعاملية �صعبة �أ�صبح معها حتقيق الربح
�شيئ ًا من الأح�لام و�سط اقت�صاديات متدهورة
وعوملة قا�ضية.
خ��رج��ت ال��ي��اب��ان م��ن احل���رب العاملية الثانية
مهزومة م�ست�سلمة ،والبلد �إىل خ��راب ودم��ار،
ومل ي��ب��قَ ح��ج��ر ع��ل��ى ح��ج��ر يف �أغ���ل���ب امل���دن،
فقد �أزال الق�صف وال��ق��ن��اب��ل معظم �أبنيتها
ومعابدها ومعاملها ،ولكنّ �شعلة النفْ�س الب�شرية
واحل�ضارات القدمية مل تخبُ  ،فمن حتت �أنقا�ض
احلرب والدمار ظهرت �إىل النور ,وعادت �أفكار
ومهارات متيزت بها ال�شعوب ال�شرقية وا�ستقاها
الغرب ,فكانت عون ًا له يف نه�ضته ,ولكنْ �آن الأوان
كي تعود �إىل ديارها لت�ساهم يف بناء الأوطان.
تعتمد التجربة اليابانية يف جمملها على خوا�ص
ُت��ي��ز ال��ف��رد ال�شرقي ع��ن غ�ي�ره�ُ ،صقلت هذه
أم�س احلاجة �إليها
اخلوا�ص عرب القرون ,وباتوا ب� ّ
بعد انتهاء احلرب ,وظهرت احلاجة �إىل �إعادة
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الإعمار و�إعادة بعث احلياة يف وطن مدمر و�شعب
مهزوم واقت�صاد زائل.
يتميز الفرد الياباين بحبه وتقدي�سه للعلم والعمل
وتعليمه كما تعلمه ،وا�ستعداده للم�ساعدة والعمل
اجل��م��اع��ي ،واح��ت�رام ال��وق��ت وال��ت��وق��ي��ت ،ويع ّد
الإن�سان هو الهدف النهائي لأي عمل .اعتمدت
اليابان يف جتربتها على فكرة مفادها "التح�سني
امل�ستمر" �أو "الكايزن  "Kaizenوه��ي عبارة
عن رحلة طويلة متار�س عربها �أن�شطة متوالية
وم�ستمرة تنطلق من قاعدة الهرم �أي العن�صر
الب�شري ,وت�سعى وت�صب يف اجتاه خف�ض الهدر
والأعطال والإ�صابات واحلوادث يف امل�ؤ�س�سات,
ورفع �سوية الأف��راد والأدوات ,وحت�سني خوا�ص
املنتج لن�صل بنهاية الرحلة عرب تراكم نتائج
التح�سني والتطوير �إىل حتقيق الربحية� ,إ�ضافة
�إىل نتائج �أخ��رى مثل احل�صول على بيئة عمل
جيدة ونظيفة ون�شطة ومريحة للفرد وخالية
من احلوادث والأعطال ,ومنتجات جيدة توافق
حاجة امل�ستهلك وت�سعده.
تتمثل ه���ذه الأن�����ش��ط��ة مبخطط ُدع���ي بالبيت
الياباين ل�شبهه بالبيوت اليابانية ذات الأ�سقف
املائلة واملنحنيات ,ويُظهر املخطط الأن�شطة
املتعددة واملتكررة يف دورات والتي متار�س خالل
رحلة الكايزن �أو التح�سني امل�ستمر ـ كما دعوناها
ــ:
� .1أن�شطة  :5Sهي نقطة االن��ط�لاق للتح�سني
(تنظيم ،ترتيب ،تنظيف ،نظافة وان�ضباط)
وهي �أ�سا�س "�صناعة الأ�شياء" ,ومنها ننطلق �إىل:
 .2الإظهار والتو�ضيح :و�سيلة لإظهار امل�شكالت؛
�أي الفجوة بني الو�ضع احلايل والهدف ،واحللول.
 .3الكانبان (اللوحة) :ويتحقق عربها نظام
الإنتاج ع�� ّد ًا وك ّم ًا ح�سب طلب الزبون Just In
.Time JIT
� .4أن�شطة التح�سني بامل�شاركة اجلماعية:
• مراقبة اجلودة .QC Quality Control
• ن�شاط االقرتاحات الفردية واجلماعية.
 .5دورات � PDCAأو  Deming Cyclesخطّ ط
– نفّذ – افح�ص – �صحّ ح Plan - Do - Check
- Actوتكرارها ب�شكل م�ستمر.
 .6التنمية الب�شرية يف ميدان العمل On Job
 Training OJTوت�سعى لتنمية عقول العمال

واملوظفني ووعيهم عن طريق �أن�شطة التح�سني
املختلفة امل�ستمرة ،والتعلم عن طريقها ,وبالتايل
رف��ع ال��ق��درة والفعالية للعمال ,وزي���ادة �سرعة
�أن�شطة التح�سني ,وبالتايل ن�صل ل�شركة قوية
ورابحة.
هذه الأن�شطة لي�ست �أهداف ًا بحد ذاتها و�إمنا هي
طرقٌ للو�صول �إىل الأهداف.
تتنوع حمتويات �أن�شطة التح�سني والتطوير لت�شمل
كامل عمليات الإدارة والإن��ت��اج ،مثل الكفاءة
والفعالية ،وتطوير �أدوات الإن��ت��اج ،والإن��ت��اج
ح�سب الطلب  JITوفيه ت�سهل �ضبط م�شكالت
أي�ضا �إي��ق��اف الإن��ت��اج يف
اجل���ودة ,وميكن فيه � ً
حال ال�ضرورة� ،إىل ت�صنيع �أدوات و�آالت جديدة
ذك��ي��ة� ،إىل ال��و���ص��ول �إىل  Poka - yokeوهو
التطوير الأرقى عرب منع امل�شكالت قبل حدوثها،
والهدف هو االقرتاب من ال�صفر �أو كما يقولون
 Zero Wasteيف الأمور التالية:
ال��ه��در ،النفايات� ،إع���ادة الت�صنيع ،املنتجات
التالفة �أو املعيبة ،املنتجات املرفو�ضة ،زمن
العَطَ لة ،املخزون ،التحريك والتحويل ،الأعمال
ال��ورق��ي��ة ،الأخ��ط��اء ،التغيب ،انتها ًء بالو�صول
�إىل موقع عمل مبعدل �إ�صابات وح��وادث يعادل
ال�صفر.
 .1بناء امل�ؤ�س�سات:
تُبنى امل�ؤ�س�سات وف��ق قواعد و�أ�س�س و�أه��داف،
و ُي��ح��دد عند ت�أ�سي�سها ميثاق ور�ؤي���ة �أو ت�صور
و���ش��ع��ار ،وتتحدد لها م��ب��ادئ ل��ل��إدارة وقواعد
للأن�شطة.
ويعب عن �أهدافها و�أدواره��ا
• ميثاق امل�ؤ�س�سةّ :
املهمة يف املجتمع واملبادئ والقيم التي تعمل بها.
• ميثاق الإدارة :وه��و فِ��كْ��ر �صاحب ال�شركة
وت�صوره عن �إدارة ال�شركة.
• الر�ؤية  :Visionوهو موجز اجتاه امل�ؤ�س�سة يف
�أعمالها والأهداف التي ت�سعى �إليها.
• ال�شعار  :Sloganوهو ر�ؤي��ة مل�ستقبل امل�ؤ�س�سة
والذي يقدم للمجتمع.
• قواعد الأن�شطة :وهي قواعد �سلوك املوظفني
والإر�شادات املوجهة لهم.
• مبادئ الإدارة :وه��ي امل��ب��ادئ التي تعمل بها
امل�ؤ�س�سة لتحقيق ميثاق امل�ؤ�س�سة.
تتفاوت امل�ؤ�س�سات يف االل��ت��زام وتعريف هذه

الأ�س�س امل�ؤ�س�ساتية وحتديدها ح�سب البلد،
ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ائ��دة ،ال��ن��ظ��ام�ين االج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي ،الأفكار والأعراف.
 .2طرائق الإدارة :ومنها:
 1.2الإدارة بالأهداف :Object Management
تخطط م��ب��ادئ الإدارة وال��ت��ط��وي��ر ع�بر و�ضع
�أه���داف متو�سطة امل��دى كمراحل للو�صول �إىل
ه��دف امل�ؤ�س�سة الأ�سا�سي .تُع ّد ه��ذه الأه��داف
الو�سيطة نقاط عالم يف م�سرية امل�ؤ�س�سة ،وحتدد
الأه��داف ح�سب امل�ستويات الوظيفية لكل فرد
يف امل�ؤ�س�سة ,فكل فرد يحدد �أهدافه مبا يتوافق
مع �أهداف امل�ؤ�س�سة العليا وطرق الو�صول لهذه
الأه����داف وف��ق م��واع��ي��د �إجن���از حم���ددة ،وتتم
مراقبة تنفيذ هذه الأه��داف وتقييمها وتقييم
الو�ضع احلايل.
 1.1.2الغر�ض من الإدارة بالأهداف:
• حتقيق الأه���داف والو�صول �إليها متام ًا دون
انزياح.
• تطوير املوارد الب�شرية ح�سب متطلبات �أهداف
الأق�سام املختلفة.
• خلق توا�صل بني امل�شرفني والر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني.
• انعكا�س حتقيق الأهداف على رواتب املوظفني
خللق الدافع.
 2.1.2و�ضع الأهداف:
• تو�ضع الأهداف ح�سب م�ستوى احلاجة ,ولكن
من الأف�ضل و�ضع �أه���داف �أع��ل��ى؛ لأن الأف��راد
يبذلون جهود ًا �أكرث عند حماولتهم الو�صول �إىل
�أهداف �أعلى.
• يجب ك��ون الأه���داف مفهومة وقابلة للحفظ
والتذكر من قبَل العمال ،كما يجب حتديد طرائق
الو�صول �إىل الهدف ومراحله.
• يجب �أن تكون الأه��داف قابلة للقيا�س ,وقابلة
للتحديد الرقمي.
• يجب �أن حتدد �أهداف لكل م�ستوى ومرحلة من
�أداء العمل ،وتو�ضح مراحل التنفيذ �أثناء عمليات
الو�صول للهدف.
• لكل ف��رد يف امل�ؤ�س�سة �أه��داف��ه التي يجب �أن
ت�صب وتن�سجم وتتالءم مع �أهداف امل�ؤ�س�سة.
• حتديد �أهداف مهمة �أو ح ّديّة .Critical goals
• من املمكن �أن تتغري الأه���داف و ُت��ع��دّل ح�سب
امل�ؤ�س�سة وو�ضعها واملرحلة التي و�صلت �إليها
�...إلخ.
� 3.1.2أنواع الأهداف:
• �أهداف لها ت�أثري على خمرجات العمل والإنتاج,
ك��اجل��ودة والإن��ت��اج��ي��ة ,مثل ا�ستبعاد الأع��م��ال
عدمية اجل��دوى ورف��ع الكفاءة ,مما ي���ؤدي �إىل
زيادة العمل الفعال.
• �أه��داف لتطوير امل��وارد الب�شرية وا�ستخدامها
الأمثل:
• ال��ت��دري��ب والتعليم املتعلق بتنفيذ الأن�شطة
والتدريب يف مكان العمل  OJTوبالتايل حتقيق

التنمية الب�شرية.
• رفع م�ستوى الرغبة يف العمل وتقديره واحرتام
�أخالقيات العمل.
 2.2و�ضع خطة العمل :Action Planحتديد ما
يجب تبنّيه من �أن�شطة لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
• و�ضع ج��دول زمني لتنفيذ اخل��ط��ة ,وم��ن ثم
تنفيذ هذه اخلطة.
• حت���دي���د ن���ق���اط ت��ق��ي��ي��م ل��ل��خ��ط��ة امل��و���ض��وع��ة
(�أ�سبوعية� ،شهرية�...،إلخ).
 3.2امل��راج��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م Checking and
:evaluating
• حت��دي��د العنا�صر امل���ؤه��ل��ة لإج����راء املراجعة
والتقييم (تُختار من العنا�صر املتفهمة لفكرة
العمل) ،وحتديد �أوقات �إجرائها ,وغالب ًا ما تكون
ويف�ضل �إج���راء املناق�شة بني
َّ
تقييمات دوري���ة،
الرئي�س والعنا�صر املخت�صة عند �إجراء التقييم.
• ت��و���ض��ع ج�����داول ب��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ي��ي��م (ي��وم��ي��ة،
�أ�سبوعية�...إلخ) ،وتُراجَ ع ب�شكل دوري من قبَل
الرئي�س.
• عند املراجعة يجب حتديد الأخطاء ومواقعها
ب�شكل دقيق ،كما حتدد ن�سبة ال�سماح.
• عند التقييم ال يُ�سمح بتواجد نقاط تنفيذ �سلبية
كما كانت يف التقييم ال�سابق ل�ضرورة �إج��راء
الت�صحيح.
• تو�ضع النقاط الإيجابية قيد املناق�شة بني
العمال والرئي�س ،وتو ََّ�ضح وتُعلن ب�شكل وا�ضح.
• ُت��ري العنا�صر تقييم ًا ذات��ي�� ًا لأدائ��ه��ا ،يليه
اجتماع يُناقِ�ش فيه الرئي�س التقييمات الذاتية مع
�أ�صحابها ،يليه تقييم الرئي�س للعنا�صر ومناق�شة
هذه التقييمات.
	4.2التحليل ث��م و���ض��ع خ��ط��ط التطوير
وت��ن��ف��ي��ذه��ا Analysis & implementing
:improvements
• حتديد النقاط غري مكتملة التنفيذ �أو امل�شكالت
كما ظهر لدينا عند التقييم.
• حتليل تلك النقاط و�أ�سبابها ,وو���ض��ع خطة
تطوير وت�صحيح تت�ضمن نقاط تطوير.
• عك�س نتائج الت�صحيح والتطوير على اخلطة
التالية.
• تطبيق نقاط التطوير وتنفيذها.
 5.2نقاط التطوير:
• �إتباع دورات  :PDCAوهي دورات التخطيط
والتنفيذ والفح�ص والت�صحيح ,وت�سري يف م�سار
لولبي ,وترتفع وتتطور برتاكم �أن�شطة التح�سني
و�إ�ضافة الأفكار اجلديدة مع الزمن حتى نقرتب
من حتقيق الهدف.
• رفع ق��درات الأف��راد وتنمية ذوي املهارة لرفع
م�ستوى الإنتاج وخف�ض التكاليف.
� .3أ�سا�سيات تبني التطوير والتح�سني:
• التوقف � :Quitإيقاف الأن�شطة غري ال�ضرورية.
• التقليل � :Decreaseإذا مل نقدر على �إيقاف

الأن�شطة غري ال�ضرورية ،نلج�أ �إىل التقليل منها.
• اال�ستبدال � :Replaceإذا مل نقدر على تقليل
الأن�شطة غري ال�ضرورية ،نلج�أ �إىل ا�ستبدالها
ب�أُخرى.
� .4أ�شكال التغيري �أثناء تبني التطوير والتح�سني:
• التغيري اجل��ذري :Radical Improvement
تُلغى فيه العملية بكاملها ,وبالتايل يُلغى الهدر
املتعلق بها.
• التغيري احل��رك��ي :Motion Improvement
ويُلغى فيه الهدر املتعلق بالعملية.
� .5أهداف التغيري:
• بالن�سبة للكفاءة :خف�ض ن�سب املواد التالفة �أو
ذات اجلودة املنخف�ضة والهدر ،وتقليل �شكاوى
الزبائن.
• بالن�سبة للتكلفة :احلد من �شراء قطع الغيار
وامل��واد اال�ستهالكية ,وخف�ض املخزون وتكاليف
الت�صنيع.
• بالن�سبة ل�ل�إن��ت��اج :رف��ع م�ستوى الإن��ت��اج عرب
خف�ض الأعمال واملواد غري ال�ضرورية.
• بالن�سبة لل�سالمة :خف�ض الإ�صابات واحلوادث
يف موقع العمل.
� .6أمثلة من امل�ؤ�س�سات اليابانية:
• اجتماع الريا�ضة ال�صباحيةُ :ت��ري بع�ض
ال�شركات مت��اري��ن ري��ا���ض��ة �صباحية (10 -5
دقيقة) كون العمل بحاجة �إىل �إحماء للتن�شيط.
• اجتماع ع��ام �صباحي لل�شركة يف �أح��د �أي��ام
الأ�سبوع :تتلى فيه التقارير عن ال�سالمة و�أحوال
العمل يف الأق�سام.
• اجتماعات يومية �صباحية للأق�سام :تُ�سلَّم
فيها برامج العمل ,ويت�شارك املوظفون الأفكا َر
واملعلومات املختلفة ,ويُتلى فيها �شعار امل�ؤ�س�سة
ِ
للتذكري.
• تُطبَّق �أن�شطة � S5أ�سبوعي ًا ومل��دة  10دقائق
وب�شكل دوري.
• حتديد  10قواعد �أ�سا�سية للأمان :للت�أكد من
كونها ب�سيطة ووا�ضحة للجميع ,ومن �أن تنفذ
ب�شكل جدي ،ويف حالة وقوع حادث مهما كان،
يو�ضع تقرير عن احلادث وم�سبباته ليتم تعديل
ه��ذه الأو���ض��اع ،بهدف الو�صول �إىل بيئة عمل
خالية من احلوادث التي ت�سببها:
• ظروف وبيئة عمل غري �آمنة.
• ت�صرفات غري �آمنة.
• �إح���دى امل�ؤ�س�سات تعتنق �شعار "لنعمل نحو
ن�سبة حوادث تعادل ال�صفر" يتلو املوظفون هذه
العبارة يومي ًا ب�سعادة لتذكريهم بها ,ولإدخالها
يف الال�شعور ,وبالتايل تُنفَّذ ب�شكل �أوتوماتيكي.
• عند �إجراء التدقيق من قبل العنا�صر املخت�صة،
ن�ستعمل لوائح فح�ص  Check Listsخا�صة لكل
فح�ص
نقطة ,وتتلى قواعد التدقيق عند كل نقط ِة ٍ
ب�صوت عالٍ  ,ويتم الت�أكيد من حيثُ كونها تطابق
الالئحة �أو تخالفها.
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حاالت انقضاء عقد العمل
املحامي :حممّد �إقبال ع ّز الدّين �أنق

م���درِّب يف ق��ان��ون العمل والأع���م���ال ,وحما�ضر
جامعي.
ن�ص قانون العمل رقم \ \17لعام 2010
متهيدّ :
الناظم لعالقات العمل يف القطاع اخلا�ص على
�أحكامٍ خا�صة فيما يتعلق ب�إنهاء عقد العمل� ،سواء
مِ ن ِقبَل �صاحب العمل �أم مِ ن ِقبَل العامل ،وفيما
يلي �إيجاز مب�سّ ط لأبرز هذه احلاالت:
�أوالً -احلاالت اخلا�صة النق�ضاء عقد العمل:
ينق�سم عقد العمل م��ن حيثُ امل��دة �إىل :عقد
حمدد املدة (ينتهي تلقائي ًا بانق�ضاء مدته �إذا
كان مُ ربم ًا ملدة معينة� ،أو ب�إجناز العمل �إذا كان
مربم ًا لتنفيذ عمل معني) ،وعقد غري حمدد املدة
(ب�شرط الإخطار وتوافر ال�سبب امل�شروع) ،وهنا
منيّز بني:
 -1عقد العمل حمدد املدة :ميكن �إنها�ؤه ب�إرادة
�صاحب العمل يف �أي وقت خالل مدة �سريانه،
�شريطة �أن يدفع للعامل �أجوره عن املدة املتبقية
من العقد ،كما يجوز �إنها�ؤه ب�إرادة العامل يف �أي
وقت �أي�ضاً� ،شريطة �إخطار �صاحب العمل خطي ًا
بذلك قبل �شهرين من املوعد املحدد للإنهاء ،ويف
حال عدم مراعاة هذه املهلة ،يجب على العامل
دفع تعوي�ض �إىل �صاحب العمل يعادل بدل �أجره
عن مدة الإخطار �أو اجلزء الباقي منها.
 -2عقد العمل امل�برم لإجن���از عمل معني� :إذا
كان العقد مربم ًا لإجناز عمل معني ،ف�إنه ينتهي
ب�إجناز العمل امل ّتفَق عليه� ،أمّ��ا �إذا كان العمل
قاب ًال بطبيعته لأن يتجدد ،وا�ستمر تنفيذ العقد
بعد انتهاء العمل املتفق عليه ،عُ دَّ العقد قد جتدّد
جتديد ًا �ضمني ًا يف املدة الالزمة للقيام بالعمل
ذاته مرة �أخرى.
 -3عقد العمل غري حمدّد امل��دة :يجوز لكل من
�صاحب العمل والعامل �إن��ه��اء عقد العمل غري
حم��دد امل��دة ،ب�شرط �أن يخطر الطرف الآخ��ر
كتاب ًة قبل �شهرين من الإنهاء ،ويلتزم الطرف
الذي ينهي عقد العمل دون �إخطار �أو قبل انق�ضاء
مهلة الإخطار بدفع تعوي�ض �إىل الطرف الآخر
ي��ع��ادل ب��دل �أج��ر العامل ع��ن م��دة الإخ��ط��ار �أو
اجلزء الباقي منها ،ما مل يكن العامل معفي ًا من
مراعاة مهلة الإخطار.
� -4إنهاء عقد العمل ب�سبب جتنيد العامل :للعامل
حق اخليار بني �أن يطلب �إنهاء العقد �أو الإبقاء
على عقد عمله ،عند دع��وت��ه ل��ت���أدي��ة اخلدمة
الع�سكرية الإلزامية �أو االحتياطية ،ف�إذا اختار
�إنهاء العقد فيكون له احلق مبكاف�أة نهاية اخلدمة
�إذا مل ت�شمله �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية.
ثانياً -احلاالت العامة النق�ضاء عقد العمل :وهنا
36

منيّز بني احلاالت الآتية:
 -1انق�ضاء العقد دون تعوي�ض :ينتهي عقد العمل،
مهما كان نوعه ،يف �أي من احلاالت التالية:
�أ -اتّفاق الطرفني كتاب ًة على �إنهاء العقد .
ب -بلوغ العامل �سن ال�ستني من العمر ،ما مل يكن
العقد حمدد املدة وكانت مدته متتد �إىل ما بعد
بلوغه هذه ال�سن ،حيث ال ينتهي العقد يف هذه
احلالة �إال بانق�ضاء مدته .
وفاة العامل ،ويف هذه احلالة يُ�صرف
ت-
لأ�سرته �أو لل�شخ�ص الذي يحدده العامل خالل
حياته مبوجب وثيقة خطية ت��ودع ل��دى �صاحب
العمل� ،إعانة وفاة مبا يعادل �أجر �شهرين كاملني
�إ�ضافة �إىل �أج��ر ال�شهر ال��ذي ت��ويف العامل فيه
كامالً.
ث -عجز العامل عن �أدائه عمله عجز ًا كلي ًا �أ ّي ًا
كان �سبب هذا العجز .
ج -مر�ض العامل مر�ض ًا ي�ستوجب انقطاعه عن
العمل مدة ال تقل عن مئة وثمانني يوم ًا مت�صلة
�أو مدد ًا متفرقة تزيد يف جملتها على مئتي يوم
خالل �سنة عقدية واحدة .
ح -القوة القاهرة .
 -2انق�ضاء العقد ب���إرادة منفردة دون �إخطار:
بنا ًء على كل مما �سبق ،لكل من العامل و�صاحب
العمل احلق يف �إنهاء عقد العمل �سواء �أكان حمدد
املدة �أو غري حمدد املدة ,ب�شرط الإخطار ،وهنا
ميكننا التمييز بني:
�أ -الإن��ه��اء ب�����إرادة �صاحب العمل (الت�سريح
املربّر)� :إذ يحق ل�صاحب العمل ( وفق ن�ص املادة
 64من قانون العمل ) �أن ينهي عقد العمل ـ �سواء
�أكان حمدد املدة �أو غري حمدد املدة ـ �أو �إجناز
عمل معني دون �إخطار �أو مكاف�أة �أو تعوي�ض� ،إذا
�أثبت قانوني ًا واحدة من احلاالت الآتية:
• �إذا انتحل العامل �شخ�صية غري �صحيحة �أو قدم
�شهادات �أو تو�صيات مزورة ثبت تزويرها بحكم
ق�ضائي مربم .
• �إذا ارتكب العامل خط�أً ن�ش�أت عنه خ�سارة مادية
ج�سيمة ل�صاحب العمل� ،شريطة �أن يبلِّغ �صاحب
العمل اجلهات املخت�صة باحلادث خالل /48/
�ساعة من وقت علمه بوقوعه .
• �إذا مل ي��را ِع العامل التعليمات ال�لازم اتّباعها
ل�سالمة العمال واملن�ش�أة رغ��م �إن����ذاره كتابةً،
�شريطة �أن تكون هذه التعليمات مكتوب ًة ومعلن ًة يف
مكان ظاهر .
• �إذا تغيّب العامل دون �سبب م�شروع �أك�ثر من
ع�شرين ي��وم�� ًا منف�صلة خ�لال ال�سنة العقدية
الواحدة� ،أو �أكرث من ع�شرة �أيام مت�صلة .
• �إذا مل يقم العامل بت�أدية التزاماته اجلوهرية
امل�ترت��ب��ة عليه مب��وج��ب عقد العمل �أو النظام

الداخلي للمن�ش�أة .
• �إذا �أف�شى العامل الأ�سرار اخلا�صة باملن�ش�أة التي
يعمل فيها .
• �إذا حُ ��ك��م على العامل بحكم ق�ضائي مربم
بعقوبة جنائية �أو جنحة خملة بالأخالق وبالآداب
العامة.
• �إذا وُجد العامل �أثناء �ساعات العمل يف حالة
�سكر ّبي �أو مت�أثر ًا مبا تعاطاه من مادة خمدرة.
• �إذا وقع مِ نَ العامل اعتداء على �صاحب العمل �أو
املدير امل�س�ؤول ,وكذلك �إذا وقع منه اعتداء ج�سيم
على �أحد ر�ؤ�ساء العمل �أثناء العمل �أو ب�سببه .
ب -الإنهاء ب���إرادة العامل (اال�ستقالة) :وهنا
يجب �أن تكون اال�ستقالة م�سجل ًة من قبل العامل
لدى ديوان مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل،
وللعامل امل�ستقيل �أن ي��ع��ود ،ومل��رة واح���دة ،عن
ا�ستقالته كتاب ًة خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطار
�صاحب العمل للعامل بقبولها ،ويف هذه احلالة
تع ّد اال�ستقالة ك�أنها مل تكن.
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أنّه يجوز للعامل ( وفق
املادة  66من قانون العمل) �أن يرتك العمل قبل
نهاية العقد ،ودون �إخ��ط��ار �صاحب العمل ،يف
احلاالت الآتية:
• �إذا كان �صاحب العمل �أو مَ ن ميثله قد �أدخل
عليه الغ�ش وق��ت التعاقد فيما يتعلق ب�شروط
العمل.
• �إذا مل يقم �صاحب العمل �إزاء العامل بالتزاماته
اجلوهرية طبق ًا لأحكام هذا القانون .
• �إذا ارتكب �صاحب العمل �أو مَ ن ميثله �أمر ًا خم ًال
بالآداب نحو العامل �أو �أحد �أفراد �أ�سرته.
• �إذا وقع مِ ن �صاحب العمل �أو مَ ن ميثله اعتدا ٌء
على العامل .
•�إذا كان هناك خطر ج�سيم يهدّد �سالمة العامل
�أو �صحته ,ب�شرط �أن يكون �صاحب العمل قد علم
بوجود ذل��ك اخلطر ,ومل يقم بتنفيذ التدابري
امل��ق��ررة �أو ال��ت��ي تفر�ضها اجل��ه��ة املخت�صة يف
املوعد املحدد لذلك .
ه��ذا ويحق للعامل ال��ذي ت��رك العمل قبل نهاية
عقده ،لأي �سبب مِ نَ الأ�سباب ال�سابقة� ،أن يرفع
دع��وى ت�سريح غ�ير م�برر �أم���ام حمكمة العمل،
ويقع عبء الإثبات يف هذه احلاالت على العامل،
وعند الثبوت يكون للعامل احلقوق الناجمة عن
الت�سريح غري امل�برر ،ويف ه��ذه احلالة ي�ستحق
العامل تعوي�ض ًا م��ق��داره �أج��ر �شهرين ع��ن كل
�سنة خدمة على � ّأل يزيد جمموع هذا التعوي�ض
عن ( )150مئة وخم�سني مثل احلد الأدنى العام
للأجور ،وذلك على �أ�سا�س الأجر ال�شهري الأخري
الذي تقا�ضاه العامل ،وال يخل ذلك بحق العامل
يف باقي ا�ستحقاقاته املقررة قانون ًا �أو اتفاقاً.

اال ّتجاهات الحديثة في إدارة الموارد
البشر ّية للعام 2018
م�ساهمة :حممّد ب�سّ يم �إ�سماعيل
مدير التّطوير يف �شركة � -MTNسورية
من البديهي �أن تت�أثر �إدارة املوارد الب�شرية ـ
�ش�أنها �ش�أن االخت�صا�صات الأخ��رى كافتها ـ
بالتطور التكنولوجي الهائل والذي يح�صل على
الأ�صعدة كافتها ،الأمر الذي يلقي ظالله على
االجتاهات احلديثة يف �إدارة املوارد الب�شرية
املتوقعة للعام .2018
ه��ن��اك خم�س �سمات ُي��ت��وق��ع �أن تت�صف بها
ممار�سات �إدارة امل���وارد الب�شرية يف العام
 ،2018جميعها بال ا�ستثناء ذوات �صلة وثيقة
بعملية التطور التكنولوجي.
 -1ا���ص��ط��ي��اد امل���واه���ب ال��ك��ام��ن��ة Passive
:Candidates
لقد كانت عملية التوا�صل املبا�شر مع �أ�صحاب
الكفاءات الفنية والإداري��ة من غري املتقدمني
لطلب توظيف من �أهم ا�سرتاتيجيات التوظيف
امل�ستخدمة يف العديد من ال�شركاتَ ,بيْدَ �أن منو
من�صات التوا�صل االجتماعي وتنوعها �سي�ؤدي
حتمًا �إىل منو هذه الظاهرة ب��اطّ ��راد ,وذلك
با�ستخدام من�صات التوا�صل املعروفة� ,أو من
خالل البحث عن الو�سوم (ها�شتاغ) ،مواقع
توا�صل اخلرباء و�أدوات التوا�صل املختلفة عرب
الإنرتنت� .إن هذه الآلية ت�ساعد اخت�صا�صيي
التوظيف يف �إثراء قاعدة بياناتهم مبجموعة
م��ت��ن��وع��ة م���ن اخل��ب��راء ال��راغ��ب�ين يف تغيري
م�سارهم الوظيفي دون ن�شر �سريهم الذاتية
ب�شكل ع�شوائي.
 -2العمل عن بُعد :Remote Working
العمل االفرتا�ضي من املنزل� ،أو من املقهى
�أو من �أي مكان عرب الإنرتنت ال�سيما يف ظل
تو�سع انت�شار الإنرتنت عن طريق تقنية Wi-Fi
�أو تقنيات اجليلني الثالث والرابع ,حيث �أثبتت
مئات الدرا�سات مدى ارتباط ميزة العمل عن
بُعد مع عامل االرتباط الوظيفي وال��ذي ي�ؤثر
ب�شكل كبري �إيجابًا على �إنتاجية املوظفني،
وبالتايل على �إنتاجية ال�شركة عمومً ا� .إن ميزة

العمل عن بعد غالبًا ما تكون حم��دودة لأيام
معينة خالل ال�شهر� ,أو ميكن �أن تكون دائمة
ح�سب متطلبات العمل ,ويتطلب �إجناحها و�ضع
العديد من معايري ال�ضبط والرقابة مع توفر
الو�سائل التقنية الالزمة لإجناحها.
 -3اختيار املوظفني بناء على الكفاءات ح�صراً
:Blind Hiring
تُتهم بع�ض ال�����ش��رك��ات بالتحيز يف اختيار
موظفيها؛ ل���ذا ف��ق��د ك��ان��ت ال��ط��ري��ق��ة املثلى
ل��ت��ف��ادي ه���ذا الأم����ر ه��ي يف ب��ن��اء تطبيقات
للمتقدمني تقوم با�ستثناء كامل لأي معلومات
حول اجلن�س ،ال�سن ،العِرق �أو �أي��ة معلومات
دمي��وغ��راف��ي��ة ,بحيث ت��ت��م عملية االخ��ت��ي��ار
النهائية للموظفني ح�صرًا بنا ًء على الكفاءات
وامل�ؤهالت الفنية وال�شخ�صية املتعلقة بال�شاغر
الوظيفي.
 -4التعلم عن طريق الألعاب :Gamification
وه��ي تقنية �أ�صبحت معتمدة يف العديد من
القطاعات ,وتعتمد على �إ�شراك املوظفني يف
�ألعاب تناف�سية تتناول العديد من املجاالت.
ت�ستخدم هذه الآلية يف بع�ض عمليات التدريب
والتطوير من خالل حتويل عملية التدرب على
مهارة �سلوكية ،فنية �أو معرفية� ,إىل امتحان
�أو لعبة تناف�سية بني املوظفني رمبا من خالل
من�صة رقمية� ،أو عن طريق ت�صميم تطبيق
يتم ت�شغيله من خالل الهواتف الذكية بحيث
تتحول عملية التعلم �إىل و�سيلة ت�سلية ممتعة
ومفيدة حتاكي التطور التكنولوجي الرقمي.
وقد يقوم بع�ض مديري التوظيف با�ستخدام
هذه التقنية الجتذاب كم هائل من املتقدمني
للعمل ,وذل��ك با�ستخدام الأل��ع��اب املنا�سبة
للكفاءات املطلوبة ,والتي ميكن �أن ت�ساعد يف
�إيجاد بع�ض الكفاءات املخب�أة والتي ي�صعب
العثور عليها بالطرق التقليدية.

يف ح�ين يكرث احل��دي��ث ح��ول حتمية اختفاء
العديد من املنا�صب التي تعتمد على العمل
اليدوي يف ال�شركات ال�صناعية بداعي �أمتتة
العمليات ،البدَّ من االنتباه �إىل �أن هذه املنا�صب
يجب �أن تُ�ستبدَ ل مبوظفني ميتلكون مهارات
العمل يف جماالت الذكاء ال�صناعي ،كما �أن
بع�ض املنا�صب الإداري����ة ميكن �أن تُ�ستبدَ ل
مبنا�صب ت�ستوجب اخلربة يف حتليل البيانات,
وق ِْ�س على ذلك� .ستختفي العديد من املنا�صب
وتظهر منا�صب �أخرى تتطلب مهارات خمتلفة
تتعلق بالتطور التكنولوجي ,مما يجب �أن يدفع
مديري �إدارة املوارد الب�شرية �إىل النظر بتمعن
يف القوى العاملة املتوفرة ,ودرا�سة �إمكانية
تطويرها ملالءمة احتياجات العمل امل�ستقبلية
بدل من حتمُّل تكاليف ا�ستقدام عمالة
وذلك ً
جديدة.
مع قدوم العام � ،2018أ�صبح جليًّا �أثر التطور
التكنولوجي على مم��ار���س��ات �إدارة امل���وارد
الب�شرية كافتها ,و�إن معظم العنا�صر اخلم�س
املذكورة بد�أت تت�ضح منذ عدة �أعوام� ,إال �أنه
م��ن املتوقع تطورها ب�شكل كبري يف الأع���وام
ال��ق��ادم��ة ,مم��ا ي�ستوجب التخطيط الدقيق
للم�ستقبل دون �أن نن�سى �أن املناف�سة ما
ب�ين ال�شركات مل تعد تنح�صر يف املناف�سة
التجارية ,و�إمنا تعدتها ملناف�سة ال تقل �شرا�سة
وتعقيدً ا فيما يخ�ص ا�ستقدام ال��ك��ف��اءات،
وتطويرها ,واملحافظة عليها.
مرتجم بت�صرف من موقع فورب�س – جمل�س
�إدارة املوارد الب�شرية.
الكاتب جو�ش ميليت – املدير العام التنفيذي
ل�شركة Criteria Corp
رابط املقال الأ�صلي:
https://www.forbes.com/sites/forbes
humanresourcescouncil/2017/10/26/

� -5إع��داد املوظفني لتلبية احتياجات العمل
امل�ستقبلية :Future-Proofing employees

the-2018-human-resources-trends-tokeep-on-your-radar/#2550c17321b3
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م�ساهمات

EDITOR’S CORNER

نصائح ذهبية للعاملين في مجال إدارة الموارد البشرية
م�ساهمة :حم ّمد من�صور
م�س�ؤول املوارد الب�شر ّية يف �شركة ّ
ال�شاعر للتّجارة
ال�صناعة.
و ّ
 -1تخ َّل�ص من كلمة "مدير" وا�ستخدم ً
بدل منها
كلمة "قائد" ,فالقادة ال يعريون انتباه ًا للألقاب
�أو امل�سميات الوظيفية.
 - 2احتفظ بروح مرحة ,فهذا يجعلك ودو ًدا,
وي�ساعدك يف االحتفاظ باالحرتام املطلوب,وال
تتكلف اجلدية �أكرث من الالزم.
 - 3تذ َّكر �أن الب�شر هم �أف�ضل التقارير التي
ُت ِع ّدها والتي حت�صل عليها,وال تنظر �إليهم على
�أنهم موارد وال على �أنهم ر�أ�س مال ب�شري ,فهم
ب�شر لديهم �أُ َ�سر و�أحا�سي�س وم�شكالت ,ولن يكون
ب�إمكانك ف�صل العمل عن احلياة املنزلية ,وتذكر
�أن لدى كل �شخ�ص منهم حياتهم ال�شخ�صية,
وابذل ق�صارى جهدك للإح�سا�س بهم ,وعامل
اجلميع بامل�ساواة بغ�ض النظر عن �ألقابهم
الوظيفية ,وتذكر �أن تبت�سم كثري ًا ودائم ًا.
 - 4احتفظ بخطة وا�ضحة ملا يجب القيام به,
للف�شل,و�ض ْع
َ
فف�شلك يف التخطيط هو تخطيط

�أهداف ًا طويلة املدى ,و�أخرى ق�صرية املدى.
 - 5كن حا�سم ًا ,وعندما ت�س�أل عن ر�أيك ينبغي
�أن يكون مدرو�س ًا و�أن تق ّدمه ب�صورة مقنعة ,فال
و�ض ْع للأهداف الكبرية خطة
تداهن وال متاطلَ ,
زمنية و�أجنزها ح�سب اخلطة .
 - 6تفاعل مع توقعاتك ,وحاول �أن تكتبها قدر
الإمكان ,وتلقَّ التغذية العك�سية من مر�ؤو�سيك,
واعرف ماذا يتوقعون منك ,وح ّدد �أي اختالفات
فور ًا وبو�ضوح.
 - 7احتفظ يف ذهنك بفهم وا�ضح للأ�شياء التي
ميكنك تغيريها وتلك التي ال ميكنك تغيريها,
وتقبل الأ�شياء التي ال ميكنك تغيريها بب�ساطة,
ثم ركز جهودك على الأ�شياء التي ميكنك
تغيريها.
 - 8تذكر دائم ًا �أن الأ�شخا�ص املختلفني ميكن
حتفيزهم ب�أ�شياء خمتلفة ,و�أن الأ�شخا�ص
ي�ؤدون الأعمال التي لديهم احلافز لت�أديتها,
املقدمة
و�أن وظيفتك هي الت�أكد من �أن احلوافز َّ
للأ�شخا�ص تتنا�سب مع �أهدافهم.
فعلى �سبيل املثال � :إذا ق ّدمت ملوظفيك عموالت
لزيادة كمية الإنتاج ,فال تتفاج�أ عندما تالحظ

�أن اجلودة تتناق�ص على ح�ساب الكمية.
وح�سن ثقة اجلميع يف ال�شركة,
 - 9راقب ِّ
املديرون غالب ًا ما يكون لديهم معلومات �أكرث
من املوظفني ,فمن املهم جد ًا �أال تخذل ثقتهم
يف ال�شركة واملديرين وزمالء العمل واملوظفني.
وت�أكد من �أن اجلميع يثقون بك.
 - 10اثبت على مبادئك ,ف�أفعالك وردود �أفعالك
يجب �أن تكون ثابتة ,ف�أنت ال حتب �أن تكون كهذا
املدير الذي ي�ضطر املوظفون لل�س�ؤال عن حالته
املزاجية اليوم قبل عر�ض �أي مو�ضوعات عليه.
 - 11املرونة هامة جد ًا وال تتعار�ض مع الثبات
على املبادئ ,فاالحتفاظ باملرونة مي ّكنك من
تغيري االجتاهات واملوارد لالحتفاظ بالتناف�سية.
 - 12ر ّكز فقط على احللول ولي�س على امل�شكالت,
فالب�شر ينجذبون للحلول ال للم�شكالت .
ّ - 13
وظف ببطء واف�صل ب�سرعة ,خذ وقتك
للح�صول على املوظفني اجليدين ,واعقد العديد
من مقابالت التوظيف للت�أكد وفح�ص كفاءة
املتقدمني ,لكن عندما يظهر لك �أن لديك موظف ًا
ال يلبي توقعاتك منه اتخذ اخلطوات كافتها
للتخل�ص منه ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
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Sabri Arnaout
Administration Director
Universal Tempered Glass
Company

تت�أكد من �إجن��از املهام ب�صفة
م�����س��ت��م��رة  -ت��ف��ي ب��اح��ت��ي��اج��ات
امل��ج��م��وع��ة  -ي��ج��ب �أن تتذكر
ه�����ذا ال�����ت�����وازن م����ع م���راع���اة
ال��ت��ع��دي�لات وال��ت��غ��ي�يرات لها -
الإ�سهام الأف�ضل لإجن��از املهام
ب�����ص��ورة م��ث��ال��ي��ة � -أن ت��ك��ون
وا�ضح ًا ب�ش�أن املهام املطلوبة -
معرفة الربط بني هذه النقاط
 التخطيط لإجن��ازه��ا للعمل حت��دي��د وت��وف�ير امل�����ص��ادر لها مراقبة التقدم ب�شكل دوري تقييم النتائج ومقارنتها -بالأهداف مع تعديل الإجراءات
والأ�ساليب

كلمة ال�سر
(قوة الفريق ب�إخراجك الأف�ضل منه)
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Souccar for Distribution Company
was established in 1998, 300 Total
Staff Number, 98 Fleet Distribution
2
Vehicles, 15,000 m Warehouses
Area in 5 Regions; in Damascus
2
over 5,000 m.

Souccar for Electronic Industries LLC is a
SyrianEngineering,
Procurment,
and
Construction (EPC) company that guarantees maintaining its leadershipand and
commitment to its slogan “Leads the Way”.

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

American Health Care- Middle
East efforts of its innovative
research and development
team works with the highest
standards & finest quality to
produce a broad range of
cosmetics and pharmaceutical items.

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

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

