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                                                                              . (  جومرد حقي إمساعيل البيايتنبذة عن الكاتب ) 

 . 1958عام  يف العراق ولد

اسبة من كلية اإلدارة واالقتصاد / اجلامعة دراسته حبصوله على الدبلوم يف احملأكمل • 

 .م 1980عام املستنصرية يف بغداد 

اليت بدأت يف عاام ألاو وتساعماوة ونياانم للماي د يف بداية حياته الوظيفية عمل يف  •

جماااال التااادقيق والرقاباااة الداؤلياااة يف امللسساااة العاماااة لسساااكا  ، ويف نفااا  امللسساااة 

 .شغل وظيفة اإلدارة املالية 

 . أجنز للملسسة املذكورة يف حينها تعليمات تنفيذ القوانم املالية واإلدارية • 
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اص للفرتة ما بم عامي ألو وتسعماوة واثنا  وتساعم عمل يف النشاط التجاري اخل •

مساتغ   وجاوديف يف الوسال التجااري لتقادو املشاورة وألو وتسعماوة وتسعة وتسعم ، 

 يف التنظيم املايل واإلداري لعدد من امللسسات والشركات التجارية .

البعا  له نشاطات صحفية كثرية ، منها ، تغطيته ملهرجانات بابال وسسااج جريادة • 

كتاباات أدبياة وشاعرية ، سياساية لاه  و واألندية الرياضاية العراقياة ، الرياضي يف حينها ، 

  جريدة اإلحيا  العر ي اليمنية ، وشبكة االنرتن  .ودينية ، نشرت أغلبها يف

م ، شاااغل يف شااركات قطاعهاااا اخلااااص 1999سااافر إا اجلمهورياااة اليمنيااة يف عاااام • 

ماليااا  لحسااابات يف ملسسااة معصااار ساا ج ، ومااديرا  عاادة وظاااوو ، منهااا ، مااديرا  ل

عاماا  لشاركة ارامكا  لل ياد الساريك ) مكتاب إداريا  يف ملسساة با  حادود ، ومراقباا  

وماديرا  للماوارد البشارية وماديرا  مالياا  وإدارياا  يف كلياة ا تماك األكاد ياة ، صنعا  ( ،  

 هاوس األردنية األصل يف صنعا  . يف شركة رجينسي
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قاام بتنظاايم األعمااال املاليااة واإلداريااة لعاادد ماان امللسسااات والنشاااطات يف الاايمن ، • 

 منها :

 مستشفى بلقي  . -

 ملسسة الكبوس . -

 جريدة اإلحيا  العر ي . -

 ملسسة ديباج . -

 شركة السويد . -

قاااام بتسساااي  مكتباااا  ؤاصاااا  باااه يف العاصااامة صااانعا  ةااات  يف االستشاااارات املالياااة • 

 واإلدارية .

 . 1999يف نقابة احملاسبم واملدققم العراقيم منذ عام عضو • 

 . 1980عضو يف مجعية املصورين العراقيم منذ عام • 
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 . 1980عضو يف غرفة جتارة بغداد منذ عام • 

 واسمد هلل رّج العاملم .

 للتواصل مك الكاتب :

Tel : 00905365961521 

E-mail : Jomard_2000@yahoo.com 
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 مقدمة :

  ممارسااة املااوارد البشاارية حديثااة العهااد يف عاملنااا العاار ي ، حياا  بقياا  وإا زماان تعتاا

قرياااب مضاااى لاااارس علاااى أسااااس إدارة األفاااراد أو إدارة شااالو  املاااوظفم ، لكااان ماااا 

ن حظه اآل  هو استخدام مسمى ) املوارد البشرية ( من قبال العدياد مان امللسساات 

القسااام حقاااه ومساااتحقه ، حيااا  ال يااازال  الرمسياااة وشااابه الرمسياااة مااان غاااري إعطاااا  هاااذا

البعض من إدارات وموظفو املوارد البشرية  ارسو  أعماهلم يف هذا القسم املهم على 

يف الوقا  أ  هاذا أساس ضيق ال يتعدى كوناه إدارة أفاراد أو شالو  ماوظفم جماردة ، 

رة أفاراد العلم ذهب إا أبعد مما يتصوريف البعض يف أفقه الضايق أااا جمارد مسالولية إدا

، مبعىن ، حصر أعماهلم يف قواوم رواتب املوظفم ومتابعة إجازاهتم والتعينات اجلديادة 

وقاارارات االسااتغنا  ، باال وحااا التعينااات اجلدياادة بقياا  لااارس علااى أساااس مغلااوط 

وعاادم اتباااس األساا  العلميااة اسديثااة يف اؤتيااار املااوظفم املناساابم لشااغل الاادرجات 

 الشاغرة .
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البشرية صار علماا  مهماا  وضاروري يف تقادم ا تمعاات وتطورهاا ، ولتحقياق  إ  املوارد

هذيف الغاية بات البد من متابعاة أصاول هاذا العلام وتطاوريف ، حيا  أ  املاوارد البشارية 

إذا ما أتقن العمل هبا ستكو  كفيلة بالنهوض باملعىن الوظيفي عند املوظو والرقاي باه 

وبالتايل تقلي  اهلوة بم عاملنا العار ي  م يف عمله ،حنو حتقيق انتاجية أك  وجودة أعظ

والعاااااغ الغاااار ي واللحاااااق بركااااب الاااادول املتقدمااااة ، ماااااحنم العاااارج وصاااافهم اسقيقااااي 

 يها املادي والروحي .يف معناي العملباعتبارهم طاقة قوية يف 

وألمهياااة هاااذا املوضاااوس ، ولتوضااايد مفاهيماااه عناااد العدياااد مااان أصاااحاج امللسساااات 

ال  إداراهتااااا واملاااادرا  العاااااّمو  فيهااااا وإدارات أقسااااامها ، نشاااارس بكتابااااة ورؤسااااا  جماااا

موضااوعنا هااذا ببسااهاج فيّاااض لتمكاام اإلدارات علااى ةتلااو مسااتوياهتا ماان القيااام 

بواجباهتا على أكمل وجاه فيماا يتعلاق بااملوارد البشارية ، هاذا العلام الاذي يعطاي معناا  

رات العاااملم وتااسهيلهم باملسااتوى الااذي إنسااانيا  عظيمااا  ماان ؤاا ل تنميااة وتطااوير قااد

م نات  ينسجم مك طموح األّماة ومكانتهاا اسقيقياة الايت بعثهاا ىل تعااا هباا بام األمام   ك  

 { .   للناس  ج  ؤر  أ   أّمة   ري  ؤ  
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نساااسل ىل تعااااا أ  يوفقناااا يف طااارح مفاااردات هاااذا املوضاااوس بالشاااكل الاااذي يكفااال 

 واسمد هلل رّج العاملم . ...منه إستفادة مجيك املختصم يف هذا العلم 

 جومرد حقي إمساعيل                                             
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هي إدارة تعتين بتنظيم عمل األفاراد وهتياسة األجاوا  امل وماة لعملهام  املوارد البشرية :

هم وتقياايم كاال عنصاار يف ، وهااي تضااطلك بعمليااة هتيااسة الكااوادر البشاارية للعماال وتااسهيل

، وهي اإلدارة الايت تعمال علاى متابعاة صاياغة القارارات الايت تنساجم  كادر الوظيفيال

 مك واقك العمل واجلانب النفسي للموظفم .

، ومان األؤطاا   هي العلم املتطاور يف إدارة األفاراد وشالو  املاوظفم البشرية :املوارد 

ملساتوى اسقيقاي يف عدم ارتقا  كادرها إا اامللحوظة يف الكثري من هذيف اإلدارات هو 

مفهااوم املااوارد البشاارية واقتصااار أعماااهلم علااى مااا كاناا  عليااه إدارات األفااراد وشاالو  

  املوظفم قبل استحداث هذا العلم .

 : املوارد البشرية فيما يلي تكمن أمهية : أمهية إدارة املوارد البشرية

 . األفرادبهتتم    -

 .  ات الكادر الوظيفيوتطوير مهار  والتسهيل للتدريبالتخطيل    -
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 . مشاكل األفراد ومعاجلتها الوقوف على   -

 . الشاغرة لشغل الوظاوو االؤتيار السليم للمتقدمم اجلدد   -

 واجبات إدارة املوارد البشرية :

وهذا يكو   : القادر على حتقيق أهداف امللسسة كادر الوظيفيواؤتيار ال جذج .1

ا للعمل يف امللسسة من ؤ ل التعرف من ؤ ل رصد الكفا ات املبدعة وجذهب

 اهتا واؤتبارها نظريا  وعمليا  .على مسعتها الوظيفية واجناز 

يب العمل يف االنضمام إا تعريو بامللسسة بشكل سليم حبي  يرغب طاللل .2

حي  ومن ؤ ل متابعة املثالية يف عمل مجيك اإلدارات ، نكفل ظهور  : لسسةامل

ن ؤ ل حقيقة التطور اإلداري اساصل فيها امللسسة على باقي امللسسات م

والذي يكسبها مسعة متقدمة يف إجرا اهتا اإلدارية يف ا تمك ، وهذا حبد ذاته 

 سبب من أسباج توجه الكفا ات املبدعة للعمل يف هذيف امللسسة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
jomard_2000@yahoo.com
jomard_2000@yahoo.com


 ، جومرد حقي إمساعيلالبيايت 
jomard_2000@yahoo.com 

00905365961521 
12 

إ  السلوج الصحيد والعلمي  مقابلة املتقدمم اجلدد لشغل الوظاوو الشاغرة : .3

قبول املتقدمم اجلدد للوظاوو الشاغرة إدارة املوارد البشرية يف  املتبك من قبل

سيتيد للملسسة فرصة توفري الكفا ات العلمية والعملية املبدعة واليت سوف 

، واستقرار األيدي العاملة فيها ،  تساهم بشكل فعال يف تطوير امللسسة وتقدمها

األسئلة اليت تطرح ويكو  ذلك من ؤ ل الكيفية الصحيحة والعلمية يف وضك 

باإلضافة إا على املتقدمم اجلدد يف اؤتبارهم وكذلك االؤتبار العملي هلم 

املقابلة الشخصية اليت من الضروري أ  تعهد إا جلنة عالية الكفا ة وأ  يكو  

حاضرا  بينهم وكذلك قد حنتاج إا استضافة مدير أو ؤبري املوارد البشرية 

 و كن أ  تتضمن األسئلة لجنة أثنا  املقابلة ،املسلول الفين يف أعمال ال

 -املطروحة على ما يلي : التحريرية

 ) أمر اعتيادي يف تعريو الشخصية ( . االسم الكامل : -1

 ) أمهية العمر يف املناصب القيادية ( . تسريخ الوالدة : -2

 اجلنسية : ) جز  من تعريو الشخصية ( . -3
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 ملتقدم عن مكا  العمل ( .) مهم ملعرفة بعد وقرج اعنوا  السكن :  -4

 الستقرا  الوضك النفسي للمتقدم ( .اسالة االجتماعية : )  -5

 عدد األوالد : ) الستقرا  الضغل االجتماعي على املوظو ( . -6

 مهنته : ) للتعرف على اؤتصاصه األساسي ( . -7

 الكلية أو املدرسة اليت خترج منها : ) للتعرف على ملهله العلمي ( . -8

 ه العلمي ( .: ) للتعرف على عدد سنم تسهيلرج تسريخ التخ -9

: ) للتعرف على درجة رغبته  ؟ هل عمل يف اؤتصاصه العلمي من قبل -11

 يف اؤتصاصه العلمي وؤ ته فيها ( .

ذكر الشركات اليت عمل فيها من قبل ويف اؤتصاصه : ) تساعد هذيف  -11

 . القرة ومن ؤ ل قوة الشركة اليت عمل فيها وتسثريها على مهارته (

هل يعتقد أ  الراتب هو املعيار الوحيد يف حتديد العمل يف هذيف الشركة  -12

 ) لتحديد معيار والوه يف العمل ( .أو تلك ؟ : 
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التخص  الذي عمل به غري ختصصه األساسي : ) للتعرف على ؤ اته  -13

 األؤرى ( .

كم سنة عمل ؤارج ختصصه األساسي ؟ : ) للتعرف على حقيقة ؤ ته  -14

 اسي ( .يف ختصصه األس

امللهل الذي يرغب العمل به : ) لوظعه يف مكانه املناسب بعد مقارنة  -15

 ذلك حبقيقة ؤ ته فيه ( .

) للتعرف ومن ؤ ل ختصصه :  ؤارج ذكر الشركات اليت عمل فيها ويف -16

 قوة الشركات على مهاراته املكتسبة يف ؤارج ختصصه ( .

) للتعرف % ؟ : 80اؤتصاصه العلمي بسكثر من  العمل هل جييد  -17

 على قناعته يف قدراته يف اؤتصاصه العلمي الساسي ( .

% ؟ : ) للتعرف 70هل جييد العمل يف اؤتصاصاته األؤرى بسكثر من  -18

 على قناعته يف اؤتصاصاته األؤرى ( .
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على مله ته وثقافاته وتطويريف  ات اليت يتقنها : ) جز  من التعرفاللغ -19

 الذايت ( .

جز  من التعرف على مله ته وثقافاته  ر : )قدرته يف استخدام الكمبيوت -21

 وتطويريف الذايت ( .

 مهم يف التعرف على فعاليته وفكريف التجاري ( .قدرته على التسويق : )  -21

) للتعرف على حيوية يذكر فكرتا  يف التسويق ؤارج معارض الشركة :  -22

 أفكاريف العملية ( .

رف على حيوية ) للتعيذكر فكرتا  يف التسويق داؤل معارض الشركة :  -23

 أفكاريف العملية ( .

يذكر فكرتا  يف التسويق ع  االنرتن  : ) للتعرف على حيوية أفكاريف  -24

 العملية ( .

 يذكر صفات املوظو املبدس : ) للوقوف على مفهوميته يف هذا اجلانب -25

 ( . وقد يكو  ذكريف لذلك هو الشي  الذي يرايف يف نفسه
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: ) للتعرف على رغبته اسقيقية  ملاذا يرغب يف العمل يف هذيف امللسسة ؟ -26

. ) 

كيو يرى ع قة املوظو ببدارته ؟ ، تفاعلية أم تنفيذية ؟ : ) جز  من  -27

 التعرف على ثقافته الوظيفية ( .

هل عمل يف القطاس العام ؟ : ) للتعرف على تسثريف بالسلبيات الساودة يف  -28

 إدارات القطاس العام ( .

تركه العمل فيها من ؤ ل معرفة اؤر شركة عمل هبا : ) لتحليل أسباج  -29

 واقك حال الشركة السابقة ( .

للتعرف على حتديد تسريخ بداية وانتها  عمله يف الشركة السابقة : )  -31

 حال استقراريف الوظيفي ( .

أسباج تركه العمل يف الشركة السابقة : ) للتعرف على مزاجيته  -31

 واستقراريف الوظيفي ( .
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الصباحي : ) للتعرف على نشاطه ماذا يفضل يف أوقات بد  العمل  -32

 ومهته ( .

هل يدؤن ؟ ، هل يشرج اخلمر ؟ ، هل يصلي األوقات ؟ ، ماذا يعجبه  -33

هل لديه بريد هل حيب السفر ؟ ، الب د اليت سافر إليها ، أ  يلب  ؟ ، 

) كل ذلك يتيد الفرصة للتعرف على ألكرتوين ؟ ، هل لديه ضامن جتاري ؟ ، 

 شخصيته ( .

أ  خي نا بعدد الشركات املماثلة هلذيف امللسسة يف العاصمة هل يستطيك  -34

 ؟ : ) للتعرف على حقيقة استقرا اته امليدانية ونباهته ( .

حجم ع قاته التجارية الشخصية : ) للتعرف على قوة شخصيته  -35

 وفاعليته يف ا تمك ( .

هل عمل سابقا  يف شركة هلا اؤتصاص مماثل هلذيف امللسسة ؟ : ) للتعرف  -36

 على مستوى ؤ ته يف جمال عمل امللسسة ( .
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ذكر الشركة املماثلة اليت عمل هبا : ) للوقوف على مستوى ؤ اته من  -37

 ؤ ل التعرف على قوة الشركة السابقة ( .

 يف أي حمافظة يرغب للعمل : ) لبيا  استعداديف املطلق يف العمل ( . -38

؟ : )  هل هو مستعد للتنقل بم مواقك العمل وحسب حاجة العمل -39

 للتعرف على استعداديته يف العمل ( .

هل يرغب يف السكن يف موقك العمل ؟ : ) لبيا  شي  من طبيعة حياته  -41

. ) 

هل هو مستعد للبقا  يف العمل أليام ؟ : ) للتعرف على تفانيه يف العمل  -41

. ) 

 هل هو مستعد لتحمل املسلولية ؟ : ) للتعرف على قدرته القيادية ( . -42

ا حيب ؟ ، ماذا يكريف ؟ ) كل ذلك للتعرف على شخصيته هواياته ، ماذ -43

. ) 
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هل لديه أقارج يف هذيف الشركة ؟ : ) للبح  يف ع قاته من ؤ ل  -44

 سلوكيات قريبه ومدى قدرة قريبه على تزكيته ( .

والبيئة اليت  مهنة والديف : ) للتعرف على شي  يف أسلوج الوالد يف تربيته -45

 ( . نشس فيها

: ) قد حنتاج ذلك يف االستفسار عن طبيعة عمل عنوا  عمل الوالد  -46

 والديف ( .

 هل هو املعيل الوحيد لألسرة ؟ : ) لدراسة حجم األعبا  عليه ( . -47

 عدد أفراد األسرة : ) لدراسة أين تكمن احتماالت مشاكله ( . -48

 للتعرف على مستوى وطريقة معيشته ( .هل لديه سيارة ؤاصة ؟ : )  -49

للتملك الشخصي ؟ : ) للتعرف عن حالة  هل تعتقد أ  السيارة ضرورة -51

 التواضك لديه ( .

مك ذكر  ذكر أمسا  أثنم من أصدقاوه من ؤارج نطاق هذيف امللسسة  -51

 : ) لبيا  نوعية اؤتياريف ألصدقاوه ( . وظاوفهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 هل تعت  نفسه إنسانا  ناجحا  ؟ : ) لبيا  مدى ثقته بنفسه أو غروريف ( . -52

لبيا  ما إذا كا  من طموحاته ؟ : ) هل هناك معوقات يف طريق حتقيق  -53

 الطموحم والساعم لتحقيق طموحاته أم ال ( .

الدورات التدريبية والتسهيلية اليت شارك هبا : ) لبيا  اندفاعه حنو التطور  -54

. ) 

 

 ولنا النموذج أدنايف تستخدمه اللجنة أثنا  سري املقابلة لتقيم املتقدم للوظيفة 

  ماعيةاسالة االجت  العمر  االسم

 أدبه

أسلوج أسلوج 
دؤوله دؤوله 
 للمقابلةللمقابلة

  غ يستسذ غ يستسذ   استسذ استسذ 

  غ يستسذ غ يستسذ   استسذ استسذ  جلوسهجلوسه
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حركاته حركاته 
أثنا  أثنا  
 اسدي اسدي 

كثري كثري 
حركة حركة 
 اليديناليدين

 

قليل قليل 
حركة حركة 
 اليديناليدين

 

الضحك 

أثنا  

 اسدي 

 

مستوى مستوى 
 صوتهصوته

  منخفضمنخفض  مرتفكمرتفك

هل هل 
لديك لديك 
مشاكل مشاكل 
يف يف 
 البي  ؟البي  ؟

  نادرا  نادرا    غالبا  غالبا  

ال 

مشاكل 

 لدي

 

 
 منطقه

أسلوبه يف 

  مرتي مرتي   متسرسمتسرس إلجابةا

مستمك مستمك  اسوار
 جيدجيد

  مستمك متوسلمستمك متوسل 
مستمك 

 سي 
 

  فصيحة  غري واضحةغري واضحة  واضحةواضحة عباراته
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 قابليته القيادية

ما هي مواصفات املدير ما هي مواصفات املدير 
 الناجد ؟الناجد ؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية كيو تواجه املشكلة ؟كيو تواجه املشكلة ؟
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

إجابة إجابة   ابة وافيةابة وافيةإجإج هل ختطل سياتك ؟هل ختطل سياتك ؟
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

هل تشرك أصدقا ك يف حل هل تشرك أصدقا ك يف حل 
 مشاكلك ؟مشاكلك ؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

هل سبق أ  ترأس  هل سبق أ  ترأس  
 اجتماعا  ؟اجتماعا  ؟

  الال  نعمنعم

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية ماذا يعين لك الوق  ؟ماذا يعين لك الوق  ؟
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

ماذا تفعل إذا مرض موظو ماذا تفعل إذا مرض موظو 
 معك ؟معك ؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

هل تقدم الثواج على هل تقدم الثواج على 
 العقاج ؟ وملاذا ؟العقاج ؟ وملاذا ؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

كيو تتعامل مك املوظو كيو تتعامل مك املوظو 
 السيئ ؟السيئ ؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 

كيو تقضي أوقات فراغك كيو تقضي أوقات فراغك 
 ؟؟

إجابة إجابة   إجابة وافيةإجابة وافية
 ناقصةناقصة

  غ جيبغ جيب 
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 شخصيته
  سي سي   متوسلمتوسل  جيدجيد هندامههندامه

  سي سي   ال بسسال بسس  جيدجيد طيبهطيبه

  الال  نعمنعم د اللجنة عند الدؤول ؟د اللجنة عند الدؤول ؟هل صافهل صاف

  ال بسس هباال بسس هبا  جيدةجيدة وسامتهوسامته
دو  دو  
 الوسلالوسل

 

  سيئةسيئة  وسلوسل  جيدةجيدة نظافته ) م حظة حال ملبسه (نظافته ) م حظة حال ملبسه (

 
 

 تنوس املعرفة لديه
ماذا حتب أ  ماذا حتب أ  
 تقرأ داوما  ؟تقرأ داوما  ؟

  االنرتن االنرتن   الكتبالكتب  ا  تا  ت  الصحوالصحو
املنشورا
 ت

  ال أقرأال أقرأ 

أي املواضيك أي املواضيك 
 هتمك ؟هتمك ؟

  الفنيةالفنية  الرياضيةالرياضية  املرحيةاملرحية  الدينيةالدينية  األدبيةاألدبية  علميةعلميةالال  الثقافيةالثقافية  السياسيةالسياسية

هل لديك هل لديك 
مسامهات مسامهات 
 صحفية ؟صحفية ؟

  أحيانا  أحيانا    الال  نعمنعم

  
هل لديك هل لديك 

انرتن  يف البي  انرتن  يف البي  
 ؟؟

  
 نعمنعم

 
  
 الال

 

هل تستخدم هل تستخدم 
 الن  يوميا  ؟الن  يوميا  ؟

  الال  نعمنعم

أي املواضيك أي املواضيك 
تتابعها يف الن  تتابعها يف الن  

 ؟؟

  ال يد  األؤبار  الع قات  املنتدياتاملنتديات  الدردشةالدردشة
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 مةع قاته العا
  أساحمهأساحمه كيو تتعامل مك املسي  إليك ؟كيو تتعامل مك املسي  إليك ؟

أرد عليه أرد عليه 
 باملثلباملثل

 
أحاول تفهم أسباج أحاول تفهم أسباج 

 تصرفهتصرفه

 

    كم عدد جريانك املقربم ؟كم عدد جريانك املقربم ؟
    كم عدد اجلريا  يف حملتك ؟كم عدد اجلريا  يف حملتك ؟

    كم صديق تلتقيه يوميا  ؤارج أوقات العمل ؟كم صديق تلتقيه يوميا  ؤارج أوقات العمل ؟
    كم صديق تتصل به هاتفيا  يوميا  ؟كم صديق تتصل به هاتفيا  يوميا  ؟

    كم صديق تتناول معه وجبات طعامك يوميا  ؟كم صديق تتناول معه وجبات طعامك يوميا  ؟
    يف أي عمر يكو  الولد صديق لوالديف ؟يف أي عمر يكو  الولد صديق لوالديف ؟

   الال   نعمنعم  تدؤل  يف حل مشاكل بم أصدقاوك ؟تدؤل  يف حل مشاكل بم أصدقاوك ؟هل هل 

   أحيانا  أحيانا     الال   نعمنعم  هل لديك حضور يف حل النزاعات العاولية ؟هل لديك حضور يف حل النزاعات العاولية ؟

   الال   نعمنعم  هل أن  مستقل سياسيا  ؟هل أن  مستقل سياسيا  ؟

اللغة تعيق تطوير ع قاتك اللغة تعيق تطوير ع قاتك   اؤت فاؤت ف  هل تعتقد أ هل تعتقد أ 
   أحيانا  أحيانا     الال   نعمنعم  اإلنسانية مك العاغ ؟اإلنسانية مك العاغ ؟

   الال   نعمنعم  هل حتاول إظهار القيم العربية يف ع قاتك مك العاغ ؟هل حتاول إظهار القيم العربية يف ع قاتك مك العاغ ؟

هل سبق لك أ  حضرت حف   يف أحد الفنادق املمتازة هل سبق لك أ  حضرت حف   يف أحد الفنادق املمتازة 
  ؟؟

   الال   نعمنعم

   الال   نعمنعم  هل سبق وإ  لبي  دعوة عشا  ك ى ؟هل سبق وإ  لبي  دعوة عشا  ك ى ؟

   حمدودةحمدودة   الال   نعمنعم  هل تشجك على السياحة يف بلدك ؟هل تشجك على السياحة يف بلدك ؟

   الال   ممنعنع  هل تعتقد أ  شعبك ملهل للنشاط السياحي ؟هل تعتقد أ  شعبك ملهل للنشاط السياحي ؟

    كم العدد التقرييب ألصدقاوك ؟كم العدد التقرييب ألصدقاوك ؟

وهذا مهم جدا  يف استقرار األيدي  تدريب وتسهيل وتطوير وحتفيز املوظفم : .4

إحساس  من ؤ للتقدم امللسسات أل  استقرار اليد العاملة ضما  العاملة ، 

ه فيها املوظو بالرعاية واكتشاف ذاته املتطورة يف امللسسة مما جيعله أكثر لسكا  بعمل
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، وهذا بالتسكيد يزيديف ؤ ة مرتاكمة جيعل منه عنصرا  قادرا  على إتقا  واجبه ومواكبة 

 -وكل ذلك يكو  من ؤ ل :مسرية التطور اساصلة يف امللسسة ، 

 العلمي ملواكبة التطوروضك برامج تدريبية للموظفم وؤصوصا  الفنيم منهم  (1

 اصل على برامج وأساليب االنتاج .اس

ك املوظفم يف برامج تسهيلية تساعدهم على اكتساج معرفة متقدمة يف إشرا (2

 إجناز أعماهلم .

حتفيز اإلبداس لدى املوظفم ، وذلك من ؤ ل أساليب م جمة وكيفيات  (3

وتنظيم متقدمة يف التعامل مك املوظفم ، وؤلق األجوا  املناسبة لذلك ، 

كل علمي يكفل حتفيز دورات يف الثقافة الوظيفية للموظفم مدروسة وبش

، وقد  ، ووضك املوظو املناسب يف املكا  املناسب اجلوانب اإلبداعية لديهم

سبق وإ  تكلمنا عن هذا املوضوس بشكل مسهب يف كتابنا ) العوامل 

 املساعدة يف اإلبداس الوظيفي ( .
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وهذا ضروري جدا  لكي يعرف املوظفم  إعداد التوصيفات الوظيفية : .5

وهذا  كن املوظو من حتقيق التخص  يا ما هلم وما عليهم ، واإلدارات العل

وإتقا  عمله بالرتكيز واإلبداس ، والتوصيفات الوظيفية تساعد كادر  املطلوج

م اوتوزيك املهجة لأليدي العاملة يف امللسسة ااملوارد البشرية على ختطيل اس

 . والواجبات على موظفيها ، ودراسة العمالة الفاوضة يف امللسسة

حي  من األؤطا  الشاوعة يف  تصميم هياكل األجور وأنظمة اسوافز : .6

امللسسات هو التباين يف أجور العاملم وغنب املوظفم يف تثمم فعلهم اإلبداعي ، 

)  م اجلانب االستقراري يف اليد العاملة .هيكلة األجور وأنظمة اسوافز تدع وإ 

 اس الوظيفي ( .راجك كتابنا : العوامل املساعدة يف اإلبد

إ  حتميل قسم املوارد البشرية هذا  إعداد كشوفات الرواتب واألجور : .7

الواجب يساعدها على متابعة التغيريات اساصلة على راتب كل موظو املرتبطة 

وكذلك ضما  صرف رواتب واجور العاملم يف أوقاهتا بالقرارات اإلدارية ، 
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املعتمدة من قبلها  األجور واسوافز ةهيكلومتابعة مدى تطابق ذلك مك احملددة ، 

. 

ويتم ذلك من ؤ ل متابعة قسم املوارد البشرية لتوزيك أوقات  إدارة الوق  : .8

العمل يف اإلدارات كافة ، وكذلك مدى التزام اإلدارات العليا واملوظفم يف 

، وإفهام املوظفم كافة بقيمة جزويات الوق  املهدور  ساعات العمل احملددة 

وباإلمكا  استخدام ال امج األلكرتونية يف العملية اإلنتاجية ،  كلفةت على واثريف

تنظيم الوق  والسيطرة عليها ومتابعته وفقا  لضوابل علمية ومدروسة تضمن 

 .العدالة بم املوظفم 

وؤصوصا  ع قاهتا مك امللسسات اليت تعمل  تنظيم ع قة امللسسة مك الغري : .9

النافذة واملعمول هبا يف ومتابعة تنفيذ القوانم الدولة ،  لضما  مصلحة العاملم يف

الدولة ، ومن تلك امللسسات ، نقابات العمال ، وملسسات الضما  االجتماعي 

دواور التسمينات ملسسات السفر ، ،  واجلوازات ودواور اإلقامة ودواور العمل ،، 
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سات التدريب والتسهيل ملسدواور التسمم الصحي واللياقة البدنية ، االجتماعية ، 

 امللسسات الصحفية ، وغريها .اسكومية واألهلية ، 

هناك الكثري من امللسسات هتمل هذا اجلانب املهم  األمن والس مة املهنية :  .10

إ  هذا يف براجمها ، والبعض متهم بالتقصري يف أدا  هذا األمر على أحسن وجه ، 

املوظفم أثنا  تسديتهم لواجباهتم ،  األمر كفيل بت يف األؤطار اليت قد تقك على

ولنا يف هذا املوضوس منوذجا   كن اتباعه وجتنيب امللسسة الظوارئ املفاجئة ، 

 آليت :مة املهنية يف امللسسات ، وهو كاملتابعة تنفيذ أس  األمن والس 

طفايات 
 اسريق

 العاطلة الفارغة املعبسة العدد نوس املادة املستخدمة فيه اسجم
مت هل 

 استخدامها
تاريخ 
 االستخدام

أسباج 
 االستخدام

         
 

م ب  
 العمل

املوجود 
الفعلي 
 للم ب 

إمجايل عدد 
املوظفم 
والعمال يف 
 املوقك

الزيادة أو 
النق  يف 
 امل ب 

عدد 
الذين 
يرتدو  
امل ب  
اخلاصة 
 بالعمل

عدد الذين 
ال يرتدو  
امل ب  
اخلاصة 
 بالعمل

أسباج 
عدم 
 ارتدا 
 امل ب 

تسريخ اؤر 
وجبة 
م ب  
داؤلة 
 للموقك

عدد 
التالو من 
 امل ب 

 درجة نظافة امل ب 
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أحذية 
 العمل

املوجود 
الفعلي 
 لألحذية

إمجايل 
عدد 
املوظفم 
والعمال 
يف 
 املوقك

الزيادة 
أو 

النق  
يف 
 األحذية

عدد 
الذين 
يرتدو  
األحذية 
اخلاصة 
 بالعمل

عدد الذين 
 ال يرتدو 
األحذية 
اخلاصة 
 بالعمل

أسباج عدم ارتدا  
 األحذية

تسريخ اؤر 
وجبة أحذية 
داؤلة 
 للموقك

عدد 
التالو 
من 
 األحذية

درجة 
ص حية 
 األحذية

         

 

قبعات 
 األما 

املوجود  نوس القبعة
 الفعلي

عدد 
املوظفم 
والعمال 
يف 
 املوقك

الزيادة 
أو 

النقصا  
يف عدد 
 القبعات

عدد 
الذين ال 

تدو  ير 
القبعات 
اخلاصة 
 بالعمل

أسباج عدم 
ارتدا  
 القبعات

تسريخ اؤر 
وجبة قبعات 
داؤلة 
 للموقك

عدد 
التالو 
من 
 القبعات

درجة 
ص حية 
 القبعات

         

 

 القفازات

املوجود 
 الفعلي 

عدد 
املوظفم 
والعاملم 
 يف املوقك

الزيادة أو 
النق  يف 
 القفازات

عدد الذين 
يرتدو  
القفازات 

اصة اخل
 بالعمل

عدد 
الذين ال 
يرتدو  
القفازات 
اخلاصة 
 بالعمل

أسباج عدم 
ارتدا  
 القفازات

تسريخ 
اؤر 
وجبة 
قفازات 
داؤلة 
 للموقك

عدد 
التالو من 
 القفازات

درجة 
ص حية 
 القفازات
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النظارات 
 الواقية

نوس 
 النظارة 

العدد 
الفعلي 
املوجود 
من 

 النظارات

عدد 
املوظفم 
 والعمال
 يف املوقك

الزيادة أو 
النق  يف 
عدد 
 النظارات

عدد 
الذين ال 
يرتدو  
النظارات 
اخلاصة 
 بالعمل

أسباج 
عدم 
ارتدا  
 النظارات

تسريخ اؤر 
وجبة 
نظارات 
داؤلة 
 للموقك

عدد 
التالو من 
 النظارات

درجة 
ص حية 
 النظارات

         

 

 الرافعات

نوس 
 الرافعة 

العدد 
الفعلي 
املوجود 
من 
 عاتالراف

عدد 
الرافعات 
الصاسة 
 ل ستخدام

عدد 
الرافعات 
املستهلة 
والغري 
صاسة 
 للعمل

عدد 
الرافعات 
 العاطلة

أسباج 
 العطل

تسريخ 
اؤر 
صيانة 
 للرافعات

عدد 
العمال 
العاملم 
على 
 الرافعة

مسلول جمموعة 
العمال العاملم 
 على الرافعة

         

 

نظافة 
وترتيب 
 املوقك

 حاويات النفايات ا  حاوية النفاياتمك مستوى النظافة

 ردي  متوسل جيد

بعيد من 

مكا  

 العمل

قريب من 

 مكا  العمل
 غري نظيفة نظيفة مكشوفة مغطاة
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 التدؤم

 

منك استخدام 

 العطور

 

 داالت التعريو مبجمعات املوقك

 

 بطاقات تعريو املوظفم

التزام 

 تام
التزام 

 متذبذج

التزام 

 تام

التزام 

 ذبذجمت

متوفرة 

 وواضحة

متوفرة 

وغري 

 واضحة

 التزام تام غري متوفرة
التزام 

 متذبذج

         

تثقيااو املااوظفم بسمهيااة الكتمااا  وعاادم إفشااا   ويبقااى علااى قساام املااوارد البشاارية

أل  ذلااك قااد ينساابب يف مااردود سااليب علااى امللسسااة وبالتااايل  أساارار امللسسااة ،

 رقيه .يكو  سلبا  على استقرار املوظو وت

يف الكثاااري مااان امللسساااات جناااد  تنظااايم مقااااب ت املاااوظفم ماااك اإلدارة العلياااا : .11

العشواوية يف مقاب ت املوظفم مك إدارهتم العليا ، وذلاك يتسابب يف هادر وقا  

وخيلاق فجاوة ؤطارية يف الع قاة بام املاوظفم وإداراهتام املوظفم واإلدارة العلياا ، 

إ  التنظيم مهم يف كل املعام ت سل الوظيفي ، وهو جتاوز على التسلاملباشرة ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
jomard_2000@yahoo.com
jomard_2000@yahoo.com


 ، جومرد حقي إمساعيلالبيايت 
jomard_2000@yahoo.com 

00905365961521 
32 

اجلارية يف امللسسة ، ومنها تنظايم املقااب ت الايت قاد حيتاجهاا املوظاو ماك إدارتاه 

وهناااا ياااسيت دور قسااام املاااوارد البشااارية يف تنظااايم ذلاااك ومتابعاااة العلياااا ألساااباهبا ، 

رة العلياااا النتاااوج املتمخضاااة عاان املقااااب ت ، سااوا  كانااا  النتاااوج متعلقاااة باااإلدا

مباشرة أو احملالة إا إدارات األقسام ، ولنا يف ذلك مناوذج نقدماه للفاوادة ، وهاو 

 اآليت :

 موقك العمل الوظيفة اسم املوظو ت
أسباج 
 املقابلة

 نتاوج املقابلة موعد املقابلة
التسريخ 
امللجل 
 ملجلة أجنزت الساعة التسريخ اليوم  له

أحيل  
إا 
 قسم

            

للموظو حقاوق يف التمتاك بالراحاة ) اإلجاازة ( ألياام  تنظيم إجازات املوظفم : .12

وهاي ثابتة حددهتا القوانم املعمول هبا يف الدولة ، أو لواود امللسساة الداؤلياة ، 

أو اإلجاااازات اإلجاااازات االعتيادياااة واملرضاااية ، وغريهاااا مااان اإلجاااازات الطارواااة ، 

وتنظاايم ذلااك مهاام جاادا  فز املمنوحااة لااه ، الاايت قااد لااند للموظااو ماان باااج اسااوا

حا ال يتسابب ماند اإلجاازات إرباكاا  يف العمال نتيجاة غيااج عادد مان املاوظفم 
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يف وقاا  واحااد متمتعاام يف إجااازاهتم ، ولااذلك صااار ماان املهاام علااى قساام املااوارد 

البشااارية تنظااايم عملياااة ماااند اإلجاااازات بالشاااكل الاااذي يكفااال اساااتمرارية عمااال 

عاي ، وهناا يظهار أيضاا  أمهياة تاسمم الكاادر الباديل للماوظفم األقسام بشكل طبي

األعماال وفاق ساياقاته الطبيعياة ، ولادينا هناا منوذجاا  يساهل علاى ا ازين لتمشاية 

املوارد البشرية ذلاك و كنهاا مان متابعاة أرصادة وحركاة إجاازات املاوظفم ، وهاو  

 كاآليت :

  وظيفته  اسم طالب اإلجازة
موقك 
 العمل

 

  زمنية  بدو  راتب  مرضية  سنوية اإلجازةنوس 
الرصيد املرتاكم 
 لسجازات

  زمنية  بدو  راتب  املرضية  السنوية

  زمنية  بدو  راتب  املرضية  السنوية عدد أيام اإلجازة اسالية
الرصيد املتبقي 
  زمنية  بدو  راتب  املرضية  السنوية لسجازات

  يوم بد  اإلجازة
تسريخ بد  

  جازةاإل
يوم انتها  
  اإلجازة

تسريخ 
انتها  
 اإلجازة

 

أسباج 
 اإلجازة
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مكا  قضا  
  اإلجازة
املوظو 
 البديل

مكا    وظيفته 
 عمله

 

رقم هاتو املوظو   رقم هاتو طالب اإلجازة
 البديل

 

أتعهد باسضور للعمل وقطك اإلجازة يف أي وق  
 ل .تستدعيين فيه امللسسة ملقتضيات مصلحة العم

 
 
 
 
 

 طالب اإلجازة                                          

أتعهد بالقيام باألعمال املدرجة أدنايف ، واليت هي من 
واجبات األخ )                                   ( ، طالب 

 اإلجازة ، وطيلة أيام إجازته :
1. 
2. 
3. 

املوظو                                                 
 البديل                         

موافقة مدير املوظو البديل 
 املباشر

 
  

رأي وموافقة مدير طالب اإلجازة 
 املباشر

 
 

                             
 التوقيك                               

 رأي وموافقة املوارد البشرية
 
 

                                     
                                     

 التوقيك

 رأي وموافقة املدير العام
 
 

                               
                              

 التوقيك

 

فااارتى الكثاااري مااان الشاااركات ال هتاااتم هباااذيف الفقااارة ،  تاااسمم املوظاااو الباااديل : .13

لعمل بسبب توقو ا  ، اإلرباك حاص   فيما إذا غاج موظو ما ألي سبب كا
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املوظااو ، إ  تااوفر املوظااو البااديل وماان كااادر  يف االؤتصاصااات الاايت يقااوم بااه

 امللسسة ذاته مهم ألسباج ، وهي :

 تنوس ختصصات املوظو الواحد يف امللسسة . . أ

والفارق الاايت  إمكانياة تشاكيل فارس العمال وؤاصاة الفارق اإلبداعياة . ج

 . حيتاج إليها يف الطوارئ

التعاو  يف إجناز األعماال املرتاكماة أو األعماال الايت يتطلاب سارعة  . ت

 إجنازها .

 تسمم استمرارية األعمال يف حالة لتك أي موظو ببجازة . . ث

 ولنا يف ذلك منوذجا  نافعا  لقسم املوارد البشرية ، وهو كاآليت :

 توصيفه الوظيفي  موقك العمل   مسمايف الوظيافي  اساام املوظو  
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 مسمايف الوظيفي  اسم املوظو البديل األول 
موقك 
 العمل 

األعمال اليت سيقوم هبا  
 كبديل عن املوظو أع يف 

توقيك املوظو 
 البديل

     

 
مسمايف  اسم املوظو البديل الثاين 

 الوظيفي 
موقك 
 العمل 

األعمال اليت سيقوم هبا  
 كبديل عن املوظو أع يف 

توقيك املوظو 
 البديل

     

بالتسكياد حتتااج اإلدارات العياا لعقاد لقاا ات  االجتماعات الدورياة :عقد  .14

، وحيتااااج ذلاااك املاااوظفم أيضاااا  ، ماااك موظفيهاااا وبشاااكل دوري أو عناااد اساجاااة 

وذلاااك للتباحااا  يف مشااااكل العمااال ومشااااكل املاااوظفم ، أو االساااتئناس بااا را  

اجتماعاات املوظفم فيماا يتعلاق باسمور العمال ، أو االجتمااس بفارق العمال ، أو 

 و كن تلخي  أمهية االجتماعات باآليت :، وغريها ،  العصو الذهين

 باألعمال  . للقاومم مهمة معلومات تقدم . أ

 اراوهم  . عن للتعبري األشخاص هللال  الفرصة تعطي . ج

 اخل ات  . ومعرفة األفكار وتقييم استكشاف ؤ هلا من  كن . ت
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 .   إمجاعي اتفاق إا الوصول يتم . ث

 والتعليم  . لتدريبل جيد مكا  . ج

 العمل  . فرق لتشكيل ذهبية فرصةاإلدارة  ندل . ح

 الفردياة مان شارعية أكثار االجتماعاات ؤ ل من املتخذة القرارات . خ

. 

االجتماااس خيلااق جااوا  ماان االلتاازام حبياا  يسؤااذ كاال فاارد علااى عاتقااه مهمااة  . د

 . تنفيذ ما تفق عليه

 .  الروتم على وتقفز الورقية األعمال من تقلل الفّعالة االجتماعات . ذ

والبااد إلدارة املااوارد البشاارية أ  تااتقن فاان إدارة االجتماعااات لضااما  حتقياااق 

إ  قيام املوارد البشرية بذلك مهام جادا  لكاي جناحها والغايات املرجوة منها ، 

يشااعر املوظااو بسنااه داؤاال يف عنايتهااا ، واالجتماعااات كفيلااة  عاال اإلدارات 

 املوظفم قريبم من قرارات اإلدارة العليا .العليا قريبة من موظفيها ، وجتعل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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قد حتتاج اإلدارة العليا إلقاماة حفال لتكارو موظفيهاا ، أو  إقامة االحتفاالت : .15

للرتفيااه عاانهم يف املناساابات الوطنيااة أو الدينيااة وغريهااا ، أو إا احتفااال مصااغر 

 ولكال ناوس مان أناواس االحتفااالت ظرفاه لدياه ، ملشاركة موظو مناسابة ؤاصاة 

وطبيعتااه اخلاصااة ، وهنااا يظهاار فاان املااوارد البشاارية يف أساالوج اإلعااداد لااذلك 

وهاذا يعاين أ  موظاو املاوارد البشارية جياب اسفل مبا يعطيه رونقاه وابتهاجيتاه ، 

وتعتا  هاذيف الفقارة مهماة يف أ  يكاو  حريصاا  يف إتقاا  هاذا اجلاناب يف عملاه ، 

 عوامل التحفيز الوظيفي .

وهااااذا  كاااان املاااوارد البشاااارية ماااان متابعااااة بيانااااات   :تنظااايم ملفااااات املااااوظفم .16

املاااوظفم مااان أول دؤاااوهلم إا امللسساااة إا اؤااار وقااا  يسااابق مغاااادرهتم هلاااا ، 

ويسااهل علااى املااوارد البشاارية حفااك ومتابعااة كافااة املتغااريات الناشاائة مااك وجااود 

وهناااك مسااتندات وبيانااات ماان الضااروري توفرهااا يف ملااو  املوظااو يف العماال ، 

تسااااعد علاااى اساااتقرا  حاااال املوظاااو يف أي وقااا  ، ومااان تلاااك كااال موظاااو 

 األوراق ، هي :
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 السرية الذاتية . . أ

 مطابقة للشهادات الدراسية . صور . ج

 صورة البطاقة الشخصية . . ت

 الضمانة التجارية . . ث

 صور شخصية . . ج

 استمارة بيانات املوظو . . ح

 استمارة املوظو البديل . . خ

 استمارة التقييم الدوري . . د

 ة املوظو .صور من شهادات ؤ   . ذ

 قرارات التعيم واملباشرة . . ر

 قرارات الرتقية . . ز

 قرارات املكاف ت . . س

 قرارات العقوبات . . ش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 نسخ من اإلجازات املمنوحة للموظو . . ص

 نسخ من طلبات وشكاوى ومقرتحات املوظو . . ض

 نسخة من عهدة سيارة مسلمة للموظو . . ط

 نسخ من عهد األصول األؤرى املسلمة للموظو . . ظ

 ات املسلمة للموظو .نسخ من عهد العيني . س

 التوصيو الوظيفي املعتمد من املوظو واإلدارة العليا . . غ

 واما استمارة بيانات املوظو ، فباا ممكن أ  تتضمن اآليت : 

 اسم املوظو : (1

 اسالة االجتماعية : (2

 عدد األوالد : (3

 تسريخ املي د : (4

 اجلنسية : (5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 اجلن  : (6

 امللهل العلمي : (7

 سنة التخرج : (8

 سايل : ) وهذا حيتاج إا التحدي  سنويا  ( .عدد سنم العمل ا (9

 اخل ات األؤرى وعدد سنم اخل ة لكل واحدة : (10

 وظيفته اسالية : (11

 هل جييد استخدام الكمبيوتر : (12

 اللغات : (13

 هل سبق وأ  عوقب ؟ وكم مرة عوقب ؟ وأسباج العقوبات : (14

 هل كوفئ ؟ وكم مرة كوفئ ؟ : (15

 أصدقاؤيف املقربو  يف امللسسة : (16

 لوله املباشر ، وطبيعة التوافق بينهما :اسم مس (17

 هل هو مستعد لتحمل مسلوليات أعمال مضافة ؟ : (18

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 هل يعتقد أ  الوق  كاف إلجناز أعماله اليومية ؟ : (19

 الوق  الفعلي إلجناز كل عمل من األعمال اليت يقوم هبا : (20

؟ ، وماااا هااااي طبيعاااة هااااذيف  هااال يكلاااو بواجبااااات ؤاااارج ختصصااااه (21

 ؟ : الواجبات

 طوريف أثنا  العمل ؟ :هل يتناول ف (22

 اسرتاحته أثنا  أوقات العمل ؟ :يقضي أين  (23

 هل ينظر إا فرصة عمل أفضل يف ملسسة أؤرى ؟ : (24

 

يتضمن النموذج و ملتابعة تطور مهاراهتم ، ولدينا هنا منوذجا  ؤاصا  بالفنيم ، 

 اآليت :

 اسم املوظو : (1

 مسمايف الوظيفي : (2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 موقك عمله : (3

 ملهله العلمي : (4

 ته يف جمال عمله اسايل :عدد سنوات ؤ   (5

 :، عدد ومكا  وتواريخ الدورات هل اشرتك يف دورات تسهيلية ؟  (6

 درجة مهارته ) أوا ، ثانية ، غري ماهر ( : (7

وهااي اتباااس اآلليااات املناساابة يف ذلااك ومتابعااة  تنظاايم رفااك شااكاوى املااوظفم : .17

احااال وارد البشااارية تعقااب مر ، وبالشاااكل الااذي يساااهل علااى املاا مراحاال إجنازهااا

عرض مشاكل املوظو واإلجرا ات املتبعة يف حلها ، ولناا يف ذلاك منوذجاا  نارايف 

 مناسبا  ك لية جيدة يف تنفيذ هذيف الفقرة ، وهي :

موقك  وظيفته اسم املوظو املشتكي ت
 العمل

مفاد 
 الشكوى

تسريخ 
تقدو 
 الشكوى

تسريخ 
رفعها 
لسدارة 
 العليا

تااااااااااااااسريخ  نتاوج الشكوى

 اإلحالة
 مت
 حلها

حت   رفض 
 التحقيق

أحيل  
إا 
 قسم
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هنا حنتاج من قسم املوارد البشارية  صدار القرارات اخلاصة باملوظفم :إمتابعة  .18

الدقة وتوؤي اسقيقة والعدالاة يف إصادار القارارات اخلاصاة بااملوظفم ويف وقتهاا 

أل  ذلاااك حيقاااق ملاااوظفم ، املناساااب لضاااما  حقاااوق اإلدارات العلياااا وحقاااوق ا

نب بااملوظفم ، ساق الغإاملركزية املطلوبة يف قرارات اإلدارة العيا ، وضما  عدم 

إ  التلكس يف متابعاة القارارات حباق املوظاو املقصار يلحاق بالنتيجاة غبناا  يف حاق 

 املوظو ا د .

ويفضااال كااال ساااتة اشاااهر ، حيااا  تطلاااب إدارة  التقيااايم الااادوري للماااوظفم : .19

، وإ  ذلااك يتاايد  قسااام كافااة تقيمهااا ملنتساابيهاد البشاارية ماان إدارات األاملااوار 

تتباك حااالت التطاور أو الرتاجاك يف واإلدارة العليا الفرصة لقسم املوارد البشرية 

وتعتاا  اسااتمارة التقياايم الاادوري ماان أساساايات حمتااوى ملااو عماال موظفيهااا ، 

 ويتضمن منوذج التقييم ما يلي :املوظو ، 

 ( العمر :2:                 اسم املوظو  . أ

 ( ملهله العلمي :4( مسمايف الوظيفي :             3
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 القسم الذي يعمل فيه :( 5

 ( تسريخ املباشرة :7موقك العمل :            ( 6

 هل املوظو منضبل يف تنفيذ األوامر ؟ :( 8

 ( درجة مواضبته :9

 ( هل للموظو إبداس مهين ؟ :10

 يف إبداعاته ؟ : ( هل املوظو مستمر11

 ( مستوى أدا  املوظو العملي اليومي :12

 ( هل املوظو مستنفذ إلجازاته ؟ :13

 ( هل عند املوظو نزعة مطلبية ؟ :14

 دؤل  يف العمل ؟ :( هل للموظو أفكار  أ  15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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 ( هل للموظو أفكارا  قيد الدراسة ؟ :16

 ( هل للموظو أفكارا  مرفوضة ؟ :17

 م وه يف العمل :( طبيعة ع قته مك ز 18

 من التقييم : م( رأي رويسه املباشر ملا تقد19

 ( رأي مدير املوارد البشرية ملا تقدم من التقييم :20

 ( رأي املدير العام ملا تقدم من التقييم :21

إ  وجااااود هيكلااااة إداريااااة وتنظيميااااة يف  إعااااداد اهليكلااااة التنظيميااااة واإلداريااااة : .20

وأمهياة ذلاك يف ضاما  بالسلسالة الوظيفياة  حيقق تعريو كافة املوظفم امللسسة

ومعرفااة كاال موظااو تسلساال مدراوااه ، ماان مااديريف املباشاار ، سلساالة املراجعااات 

وكااذلك يااوفر لااسدارة العليااا فرصااة التعاارف علااى موقااك كاال موظااو صااعودا  ، و 

والتنظيمياة وتسااعد اهليكلاة اإلدارياة والقسم الذي يعمال فياه وماديريف املباشار ، 
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، وكااذلك مساااعدهتا يف التخطاايل  يف اكتشاااف الثغاارات الوظيفيااةاإلدارة العليااا 

وأ  اهليكلااااة التنظيميااااة تساااااعد حتتاجااااه يف عمليااااة التوسااااعة الوظيفيااااة ،  الااااذي

وتنظاايم والسلساالة املسااتندية ، مراقبااة تسلساال اجناااز املعااام ت امللسسااة علااى 

 أساالوج ع قااة كاال موظااو يف قساام باااملوظو اآلؤاار يف القساام اآلؤاار واملاارتبل

إ  وجاود اهليكلاة اإلدارياة والتنظيمياة معه يف إجناز معاملة ما أو انتاجية معيناة ، 

بتهاااااا وصاااااورة واضاااااحة علاااااى رقاااااي تنظيمهاااااا اإلداري يهيعطيهاااااا يف امللسساااااة 

ويفضال  والتنظيمي ، وبالتايل حيقق هلا مسعتها الطيباة بام امللسساات األؤارى ، 

وغالبااا  مااا تكااو   امللسسااة ، أ  تكااو  املااوارد البشاارية مرتبطااة بااسعلى ساالطة يف

علااى اعتبااار أ  عماال املااوارد البشاارية أعلااى ساالطة هااي روااي  جملاا  اإلدارة ، 

قسااام واإلدارات الفرعيااة األؤاارى مبااا فيهااا اإلدارة العامااة ، ظاااهر علااى كافااة األ

 ومثال على اهليكلة اإلدارية ، لدينا النموذج اآليت :
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لكاال ملسسااة أ  يكااو  هلاااا الباااد  ساارتاتيجيات واللااواود الداؤليااة :إعااداد ال .21

سرتاتيجيات لثل ثوابتها يف التعامل مك املاوظفم وماك الغاري ، وثوابا  سياسااهتا 

ولااااواود تاااانظم ع قاهتااااا بالكااااادر  ، والسااااعريةواخلدميااااة التجاريااااة التصاااانيعية و 

لااااواود الداؤليااااة الااااوظيفي ، أي سياساااااهتا الداؤليااااة ، وأل  الساااارتاتيجيات وال

فبنااه الباااد مااان حضاااور مرتبطااة مبصاااام العماااال وأساالوج الع قاااات اخلارجياااة ، 

للمااوارد البشاارية يف إعاادامها بالتعاااو  والتنساايق مااك اجلهااة القانونيااة يف امللسسااة 

وهاذا يالمن للماوارد البشارية وقوفهاا علاى  أو املستعا  هبا من ؤارج امللسساة ،

  رة العليا واملوظفم والغري .دافقرات تنظيم الع قة بم اإل

روي  جمل  
 اإلدارة

 املدير العام املوارد البشرية

 اسسابات اهلندسية املبيعات املشرتيات املخاز  الفروس

الرقابة 
 والتخطيل
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بااام اسااام واآلؤااار  مهااام جااادا   اساااتبيا  ارا  ومقرتحاااات ومشااااكل املاااوظفم : .22

اسااتبيا  أفكااار ومشاااكل املااوظفم لسطاا س علااى املتغااريات الناشاائة يف أحااواهلم 

الوظيفية وقوة ارتباطهم بالعمل لدراسة مدى تسثري ذلاك علاى العملياة االنتاجياة 

واالسااااتمارة االسااااتبيانية ممكاااان أ  تااااوفر لااااك  وظروفااااه ، وسااااري مراحاااال العماااال

باستمرار بيانات متكاملة عن كل املتغاريات اسادثاة ماك املوظاو حاا يف وضاعه 

والبااد ماان االجتماعيااة وهااي تعتاا  حتااديثا  مهمااا  لبيانااات املااوظفم يف امللسسااة ، 

ودراساته ورفاك توفر القدرة العالية يف قسم املوارد البشرية على حتليل االستبيا  

ولنا يف ذلك مناوذج نقدماه للفاوادة ، وهاو  ، التوصيات اخلاصة به لسدارة العليا 

 كاآليت :

اسم املوظو الث ثي 
  العمر  واللقب

  عدد األوالد  اسالة االجتماعية
  احملافظة  العنوا 

  تسرخيها  رقم البطاقة الشخصية
 مكا  التخرج سنة التخرج امللهل ت
1    
2    
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 ( أمام اؤتيارك ضك ع مة )  
هل تعمل يف اؤتصاصك 

 أحيانا  )        ( ال )       ( نعم  )       ( العلمي ؟

هل سبق لك أ  عمل  
ؤارج اؤتصاصك العلمي 

 ؟
 أحيانا  )        ( ال )       ( نعم  )       (

كم سنة عمل  يف 
 اؤتصاصك ؟

أقل من مخ  
 سنوات 
    (                    ) 

 10 - 5من 
 سنوات
)       ( 

أكثر من عشر 
 سنوات
)         ( 

هل تتابك تطور العلم الذي 
 أحيانا  )        ( ال )       ( نعم  )       ( درسته ؟

كم تقدر معرفتك يف 
 اؤتصاصك ؟

دو  
 الوسل
)      ( 

 وسل
)      ( 

فوق 
 الوسل 
)       ( 

 جيد جدا  
    (    ) 

 ممتاز
)         ( 

كم تقدر كفا تك يف العمل 
 الذي تقوم به ؟

دو  
 الوسل
)      ( 

 وسل
)      ( 

فوق 
 الوسل 
)       ( 

 جيد جدا  
)        ( 

 ممتاز
)         ( 

 األعمال الرويسية اليت تقوم هبا
 ( أمام االؤتيار املناسب مستوى األدا  فيه ، ضك ع مة ) نوس العمل ت
 جيد )       ( / جيد جدا  )       ( / ممتاز )        (  1
 جيد )       ( / جيد جدا  )       ( / ممتاز )        (  2
 جيد )       ( / جيد جدا  )       ( / ممتاز )        (  3

 ( أمام االؤتيار املناسب ضك ع مة )

هل تكلو بسعمال 
ؤارج اؤتصاصك 

 حاليا  ؟
 أحيانا  )         ( ال )          ( (          نعم  )

هل لديك مشاكل 
 يف العمل ؟

 أحيانا  )         ( ال )          ( نعم  )          (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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هل الشركة تعمل 
على حل مشاكلكم 

 ؟
 أحيانا  )         ( ال )          ( نعم  )          (

 أفضل بالنسبة إذا كن  تعمل يف شركة سابقة ، فسي الشركتم
 لك ؟

 السابقة )         ( اسالية )        (

 
 ( أمام االؤتيار املناسب ما هي مشاكلك مك الشركة ؟ ، ضك ع مة )

 
 قدم املشكلة حجم املشكلة طبيعة املشكلة نوس املشكلة ت

 عامة  1
 )         ( 

 شخصية
 )       ( 

 جسيمة
)        ( 

 بسيطة
 )        ( 

 قد ة
)       ( 

 حديثة
)       ( 

2  
 عامة

 )         ( 
 شخصية

 )       ( 
 جسيمة
)        ( 

 بسيطة
 )        ( 

 قد ة
)       ( 

 حديثة
)       ( 

3  
 عامة

 )         ( 
 شخصية

 )       ( 
 جسيمة
)        ( 

 بسيطة
 )        ( 

 قد ة
)       ( 

 حديثة
)       ( 

 
 ( أمام االؤتيار املناسب عمل الشركة ، ضك ع مة ) مقرتحاتك لتطوير

 هل يقك املقرتح ضمن اؤتصاصك ؟ املقرتح ت
 ال   )       ( نعم     )         (  1
 ال   )       ( نعم     )         (  2
 ال   )       ( نعم     )         (  3

 ، ماث   ، النظافاة امللسسة تقادم ؤادمات عديادة للماوظفم : متابعة اخلدمات .23

وهنااا وغريهااا ، التسثياا  ،  التكييااو ،السااكن ، الطعااام ، ، الضاايافة ، النقاال ، 

دارة املباشاارة أو عاان طريااق اإلشااراف إلالبااد ماان قيااام املااوارد البشاارية بسساالوج ا
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ذلااك أل  العنايااة يف ، علااى أحساان وجااه وتقااد ها مبتابعااة تنفيااذ هااذيف اخلاادمات 

 اؤتصاص املوارد البشرية . أحوال املوظفم هو يف صلب

لضاما  ساري العمال بشاكله الطبيعاي ،  تطوير املهارات القيادية لدى املادرا  : .24

وإدارة األقسام بالشكل الذي يلمن الظروف املناسابة لتحقياق اإلباداس الاوظيفي 

وهتيئااااة ع قااااات فعالااااة باااام املااااوظفم ، واسااااتغ ل الوقاااا  بالشااااكل األمثاااال ، 

وفري الظاروف امل وماة يف عمال املاوظفم ، فبناه الباد ومرؤوسيهم تكو  كفيلة بتا

وإ  ؤاا ة ماان تااسمم كااوادر إداريااة علااى مسااتوى عااال ماان القاادرات القياديااة ، 

وتاسهيلهم مباا املوارد البشرية البد أ  تكو  حاضارة يف تاسمم القياادات الكفاو ة 

رة وأ  املااوارد البشاارية بالضاارو  ينسااجم واألساالوج املتطااور يف عماال امللسسااة ،

جيب أ  تكاو  ملماة باملواصافات القياساية ملان يشاغل أو ساوف يشاغل منصاب 

وأ  يكاااو  لاااديها القااادرة علاااى اكتشااااف املااادير كااال حساااب ختصااا  قسااامه ، 

القاادرات القياديااة لاادى املااوظفم وماادى إمكانيااة تااسهيلهم وتاادريبهم علااى هااذيف 

 املهام .
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ما يتمتك به عنصر أل  من أهم  تسهيل كوادر املبيعات والتسويق واملشرتيات : .25

املااوارد البشاارية هااو فاان التعامااال مااك الغااري ، وأل  طبيعااة عماال األقسااام أعاا يف  

كاون يف ع قات مباشارة مك الناس ، فيكو  من الضروري إملام املوارد البشارية 

بسفاكار وأسالياب التسويق وتدريب منتسيب هذيف األقساام علاى كيفياات التعامال 

أساليب اسوار واالجتمااس وفناو  االتصاال وغريهاا الناجاد مك الناس من ؤ ل 

ماان الفنااو  الاايت جيااب علااى املاادرا  بشااكل عااام وإدارة املااوارد البشااارية بشااكل 

ؤاااص التمتااك هبااا وإتقااااا ، وأ  تسهياال هااذيف األقسااام جيااب أ  يبااىن علااى أساا  

 علمية مدروساة مدعمة باآلليات الناجعة يف عمل كوادر األقسام أع يف .

 الشاوعة يف عمل كادر املوارد البشرية :األؤطا  

 استخدام املكاتبات اململة والغري واضحة . .1

 اعتماد رساول مشوشة ومنها عدم وضوح تعليماتك . .2

 عدم االرتباط يف مواضيك الرسالة الواحدة . .3
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 التقصري يف كيفية إيصال األؤبار السيئة للموظفم . .4

 عدم تغطية الرسالة بكامل حتقيقاهتا . .5

 يف فهم املوظفم واهتامهم بعدم االهتمام . التقصري .6

 اهتام املوظفم باجلهل . .7

 إمهال أفكار املوظفم . .8

 ةادعة املوظفم . .9

 عند املوظفم . ) التحفيز ( عدم القدرة على رفك حالة التسهب .10

 ) سوزا  هيتفيلد ( اؤتيار املوظفم :األؤطا  الشاوعة يف 

  : يارك للموظفممن األؤطا  اليت ترتكبها يف عملية اؤت

 : عدم اط عك على مله ت املتقدم قبل املقابلة. 1

، إ  املساااد  مكاملاااة هاتفياااة ملااادة نصاااو سااااعة تاااوفر سااااعات مااان وقااا  التنظااايم

 ، أيضااااا  الؤتياااار األفضاااال ، باااال وملااادّ   املسااابق لطلبااااات التوظياااو أماااار مطلاااوج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Jomard_Ismail
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ة واخلاا ة الاايت ستكتشااو ماان ؤاا ل هااذيف العمليااة مااا إذا كااا  املتقاادم يتمتااك باملعرفاا

 كنك أ  تعرف من ؤ ل مسحك لطلبات التوظيو من يطلاب راتباا  و  ، حتتاجها

،  كنك أ  تسؤاذ فكارة عان انساجام ثقافاة املتقادم ماك  ال  كن أ  تغطيه شركتك

 . . انظر يف طلبات التقدو داوما   ثقافة تنظيمك أو شركتك

 : . الفشل يف حتضري املتقدم2

الساالال عاان شااركتك وحمااددات العماال الااذي جااا  أو جااا ت إذا فشاال املتقاادم يف 

حااااول أ  حتّضااار  ، ، فسااااعديف علاااى اخلاااروج مااان املاااسزق مااان أجااال اسصاااول علياااه

:  ، أل  املقاب ت لضي وقتها يف مواضايك هاماة مثال املتقدم بشكل جيد للمقابلة

قادم تكاو  هتيئتاك للمت ، ، ومادى ت ؤماه ماك ثقافاة التنظايم حتديد مهارات املتقدم

، إؤبااارك إيااايف بسلقاااج  ، لتفاصاايل الوظيفااة املتقاادم هلااا ماان ؤاا ل وصاافك للتنظاايم

، وكل ما  كن أ  ياوفر وقتاا  أثناا   ومهمات األعضا  الذين ستجري املقابلة معهم

 . إجرا  املقاب ت
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 : . الفشل يف هتيئة املسلولم عن إجرا  املقاب ت3

، وال  كناااك أ  ترسااال  ه ةططاااا  ال  كناااك أ  لضاااي يف مشاااروس دو  أ  تضاااك لااا

، فلماذا هتمال  ابنك إا إحدى املدارس أو الكليات دو  دراسة مسبقة للموضوس

؟ جيااب علااى املساالولم عاان  الشااركات موضااوس التخطاايل ملقابلااة املتقاادمم للعماال

من هو املسلول عان ناوس معام مان  ،   إجرا  املقاب ت أ  جيتمعوا ويضعوا ةططا  

؟ من الذي سيحدد مدى  من سيقّيم ماذا ، وثاوق اليت يقدمها املتقدم، وال األسئلة

املقابلاة ليساا  أسائلة وأجوباة ك ميااة ،  ؟ التوافاق بام ثقافاة املتقاادم وثقافاة الشاركة

، مااك بعااض األساائلة العمليااة والتطبيقيااة  جولااة ميدانيااة يف أرجااا  الشااركة،  فحسااب

 . تعطيك فكرة أفضل عن مهارات املتقدم
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 : د على املقابلة يف تقييم املتقدم. تعتم4

وغالبا  ، وبسبب عدم هتيئة املتقدم  ، املقابلة هي عبارة عن سيل جارف من الك م

، ناهياك عان  ، يستهلك الكثري من وق  املقابلة يف التعريو عان الشاركة للمقابلة

الوق  الذي ي هدر يف توجيه نفا  السالال للمتقادم مان أكثار مان فارد مان األفاراد 

ؤاا ل املقابلااة خياا ك املتقاادم باملعلومااات الاايت حتااب أ  ،  ! قاااومم علااى املقابلااةال

 ، ، يريااد اسصااول علااى الوظيفااة الاايت جااا  ماان أجلهااا ، وببساااطة ، ألنااه تساامعها

، هي تلك اليت تطّور العديد من الطرق إا جانب املقابلاة لتقيايم  املنظمات الذكية

املقابلااااة النموذجيااااة تزيااااد ماااان احتمااااال إذ تقااااول بعااااض الدراسااااات أ   ، املتقاااادم

 . للعمل يف الشركة  اسصول على أفضل املتقدمم

 : . ال تفعل أكثر من الك م أثنا  املقابلة5

تتطلااااب أي مقابلااااة ناجحااااة وجااااود عناصاااار أؤاااارى غااااري الكاااا م وطاااارح األساااائلة 

 ؤذ املتقدم يف جولة يف أرجا  التنظايم اساسله عان ؤ تاه عان حااالت ، واملناقشات
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... وماا  ؟ : مااذا يعارف عان فعالياة كهاذيف أو تلاك معينة لرا  عليها أثنا  جولتكم

: يفصاال  راقااب املتقاادم وهااو ينجااز عماا    ، إذا كاناا  لديااه أفكااار عاان تطويرهااا

اطلاااب مااان املتقااادم أ  يكتاااب ،  ، كاااّو  فكااارة عملياااة عناااه ، جيماااك أجااازا  أجااازا 

انتبااه إا ساارعة  ، ا شااركتكؤطااوات إلحاادى األعمااال أو الفعاليااات الاايت تقااوم هباا

اطلاب مناه تصاورا  عان حتسام إحادى اخلادمات الايت تقادمها  ، التعّلم لادى املتقادم

 . شركتك

 : ، ولي  على مهارات العمل واخل ة . تعتمد يف تقييمك على شخصية املتقدم6

، إال أ  هاذا لااي  أهام ماان  ملكاد أنااه شاي  مجياال أ  يشابهك كاال العااملم عناادك

 يال األفاراد إا توظياو األشاخاص  ، أفضال وأقاوى وأذكاى موظاواسصول على 

هااذا ،  ، فهاام يكونااو  أكثاار ارتياحااا  مااك متقاادمم ماان هااذا النااوس الااذين يشاابهوام

أناا  حباجااة إا تنااوس يف  ، التفكااري يساابب أضاارارا  ماادمرة للتنظاايم مااك ماارور الوقاا 

فّكر لو أنك حتوز  ، زباونأفراد التنظيم لديك ليتعاملوا مك أنواس ةتلفة أيضا  من ال
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،   ، ولااديك مشااك ت معينااة مااك زباااون معيناام علااى أفااراد يشاابهونك يف تنظيمااك

؟ وأ  مشاك تك ماك  أال تعتقد أام سيقعو  يف نف  املسزق الاذي تعااين أنا  مناه

ل ، أن  باذلك   عندما تبح  عن أفراد يشبهونك للعمل معك، و ؟  الزباون لن حت 

ال يعاااااين إعجاباااااك ،   ارات الااااايت يتطلبهاااااا عملاااااك فعااااا   تتجاهااااال اخلااااا ات واملهااااا

 . بشخصية املتقدم أنه  تلك املهارات والكفا ات اليت حتتاج إليها

 . الفشل يف التمييز بم املتقدمم عن طريق االؤتبار واملناقشة واملهارات العملية7

 : األساسية

رات والكفااا ات قاومااة   باملهااا ؟ كاال متقاادم لديااه   كيااو ليااز باام متقاادم واؤاار

واملقوماااات الشخصاااية والتجاااارج واالهتماماااات الااايت ترغاااب أ  تراهاااا يف موظفاااك 

 عليك أ  تقرر ورمبا ختت  أكثر املهارات املطلوبة لاديك والايت حتتاجهااو  ، املنتخب

حدد ما هي العناصر الث ث أو األربك اليت جيب أ  تتوفر يف املتقدم ليسهم يف و  ،

عنادما حتادد هاذيف العناصار أو املقوماات و  ، ؟ مك الزباو  تطوير أعمالك وع قاتك
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اليت حتتاجهاا ، ستساتبعد عان داوارة اؤتياارك املتقادمم الاذين ال تتاوفر لاديهم هاذيف 

 . ، وهذا ما سيوفر عليك الكثري من الوق  يف اختاذ القرار املقومات

 : . ؤيارات حمدودة8

تتوافاااق ماااله هتم ماااك  ؤاااذ وقتاااك يف تكاااوين جمموعاااة جيااادة مااان املتقااادمم الاااذين

.. من اخلطورة مبكا  أ  ال يكو  لاديك ا اال ل ؤتياار  احتياجات التنظيم لديك

ال تعتماااد أي شاااخ  إ  غ تكااان مله تاااه و  ، بااام عااادد مااان املتقااادمم املناسااابم

األفضاال لااك يف هااذيف اسالااة أ   ، مطلوبااة لااديك أو تتوافااق مااك احتياجااات العماال

 . تفتد ملو البح  من جديد

وماك  ، تعت  هذيف األؤطا  من أؤطر ماا  كان أ  تقاك فياه أثناا  اؤتياارك ملوظفياك

، يساهل علايهم التعامال ماك  جتنبك هلا تضمن وجاود ماوظفم متعااونم يف تنظيماك

 . معطيات العمل ويوفرو  عليك وعلى التنظيم املال والوق 
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 إعداد الدورات التدريبية : 
 جيد وإثراوها . حتديد مادة الدورة ودراستها بشكل (1
 حتديد املستهدفم للدورة بشكل علمي ومتقن . (2

دراساااة حجااام املاااادة التدريبياااة وتقسااايمها علاااى عااادد احملاضااارات ماااك تقااادير  (3
، وماااان املهاااام أ  ال يكااااو  زماااان احملاضاااارة  الوقاااا  املناسااااب لكاااال حماضاااارة

 . الواحدة طويل بالشكل الذي يتسبب يف ملل املشاركم .

 املناسب للدورة .وق  والهتيئة املكا  واجلو  (4

 توضيد أهداف الدورة للمشاركم . (5

استقدام مادربم علاى قادر عاال مان الكفاا ة يف جماال التادريب وكال حساب  (6
 اؤتصاصه .

 إعطا  اجلانب العملي يف الدورة أمهيته وحصته املثالية . (7

اساتخدام الوسااول املسااعدة يف تقادو حماضارات الادورة ، مثال ، العارضاات  (8
الرسومات ، وغريها من وسااول اإليضااح عارضات األلكرتونية ، الالضووية ، 

. 
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مان الضاروري أ  تقاوم املاوارد البشارية يف إعاداد  املوازنة يف إدارة املاوارد البشارية :

املوجاااود الفعلاااي واملتوقاااك  املوازناااات اخلاصاااة حبركاااة الكاااادر الاااوظيفي ، مااان حيااا 

جيااب أ  تبااىن علااى مااا يتااوفر لااديها واملوازنااة بااالطبك احتياجااه يف الفاارتات القادمااة ، 

وذلااك ماان ماان بيانااات وتقااارير ماليااة وانتاجيااة أو أيااة توسااعة متوقعااة يف امللسسااة ، 

أجااال تاااوفري صاااورة واضاااحة علاااى حجااام األعباااا  الااايت قاااد تتحملهاااا امللسساااة يف 

 اليت جيب والدراسات ومن البياناتاملقبلة والعاود املتوقك منها ،  التعينات اجلديدة

 -: ، هي يف املوارد البشرية هاتوفر وجيب  حتتاجها

 عدد املوظفم اساليم . . أ

 دراسة التوسعات االنتاجية واإلدارية يف أقسام امللسسة . . ج

 بيا  حاجة األقسام املتوقعة ملوظفم إضافيم واسباج اساجة . . ت

دراسااة ماادى إمكانيااة االسااتفادة ماان الكااادر الااوظيفي اسااايل ، وؤصوصااا   . ث

 ض يف املوظفم .يف حالة وجود فاو
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امليزانياااة ، ومنهاااا ، ميااازا  املراجعاااة الشاااهري ،  التقاااارير املالياااة الشاااهرية . ج

املوازنااااااات املعتماااااادة يف اإلدارة املاليااااااة ، العموميااااااة للعااااااامم املنصاااااارمم ، 

تقاارير عان تكااليو االنتااج ، دراساات ةصصاات األقساام مان املصااريو ، 

 . اجلدوى االقتصادية يف التوسعات االنتاجية

دماة للمااوظفم دراساة التكاااليو املتوقعاة يف رواتااب وأجاور واخلاادمات املق . ح

 يف الفرتة القادمة ، ويف كافة الفقرات املتعلقة باملوظفم .

 عوامل جناح املقابلة الشخصية :

 لة الشخصية .املقابومكا  ضد عن موعد ااإلع   الو  (1

 تشكيل اللجنة املتخصصة والكفو ة للمقابلة الشخصية . (2

 .للمتقدم للوظيفة ا  الوصو الوظيفي للوظيفة الشاغرة بي (3

معرفة اللجنة هبيكلة الرواتب واألجور واسوافز لتمكينها مان التفااوض يف ذلاك  (4

 مك املتقدم للوظيفة .
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 حتديد الزمن املناسب واحملدد للمقابلة الشخصية وإع م ذلك للمتقدمم . (5

 حسن الرتحيب باملتقدم للوظيفة . (6

 لوظيفة على األسئلة االؤتبارية التحريرية .عرض املتقدم ل (7

عاااارض املتقاااادم للوظيفااااة علااااى االؤتبااااار الفااااين ماااان قباااال املخاااات  اساضاااار أو  (8

 املضيو مك اللجنة .

 حسن االستماس للمتقدم للوظيفة . (9

 حسن توديك املتقدم للوظيفة بعد انتها  املقابلة . (10

ة هلااام ، ياااد، مساااتمعة ج جياااب أ  تكاااو  املاااوارد البشااارية قريباااة مااان املاااوظفممهماااة : 

مساااتودس أمااام ألساااراراهم  متفهماااة لظاااروفهم وأحاااواهلم ، معهااام يف حااال مشااااكلهم ،

 الشخصية ، حاضرة يف مناسباهتم الشخصية .

جيب أ  تعلم املاوارد البشارية أ  قادرهتا علاى حال مشااكل املاوظفم أكا  مان  مهمة :

 قدرة املوظفم أنفسهم يف ذلك .
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 ات موظو املوارد البشرية .اهلدو  صفة من صف مهمة :

 فّعال يف عمل املوظفم .و  ملثر موظو املوارد البشرية عنصر مهمة :

 مهمة : 

 جيب أ  يكو  تسثري املوارد البشرية واضحا  يف عمل أي قسم .• 

 على املوارد البشرية اإلملام بعمل كافة األقسام .• 

ات علاااى أسااااليب وفناااو  التساااويق واملبيعااا علاااى املاااوارد البشااارية تااادريب منتسااايب• 

 االتصال مك الزبو  .

التساااويق واملبيعاااات علاااى أسااااليب املنافساااة  علاااى املاااوارد البشااارية تااادريب منتسااايب• 

 الصحيحة .

 على املوارد البشرية تنمية إدارات املعلومات يف األقسام .• 
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 : ملدرا  املوارد البشرية وموظفيها نصاود مهمة

 ري يف حل مشاكلهم .املوظو ينظر إليك باعتبارك اخلب ( أ

 اعتمد عاطفتك يف ع قاتك مك املوظفم ليتقبلوا قراراتك . ( ج

 موضوعيتك ومرونتك مهمة . ( ت

 فرصا  متساوية يف التناف  . أعل ( ث

 منت ع قة املوظفم ببعضهم . ( ج

 .العظيم فيها  اجعل املوظو يشعر بعظمة امللسسة اليت يعمل هبا ودوريف ( ح

 

 سمد والشكر لهواالكتاج بفضل ىل مت 
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