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ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

 يلمعلا قيبطتلاب
HRMP

  جمانربلا ليافورب

تاــسايسلاوةــمظنألانــملــماكتمماــظنءاــنبىــلعةــينبميــلمعيبيردــتجماــنرب

نــملــقتنتل،ةــيقيقحةكرــشيــفةيرــشبلادراوــملامــسقلتاودألاوتاءارــجإلاو

.رشابملايلمعلاقيبطتلاىلإيرظنلابيردتلا

 بيردتلل يمايم ةيميداكأ
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 جمانربلا فده
HRMP



ةــيلمعلا تاودألاو تارــبخلا كراــشملا باــسكإ

 ةرادإ صــصخت يــف هــلمع ءدــب نــم هــنكمت يــتلا

 حبـصيس ثـيح,تاكرـشلا يف ةيرشبلا دراوملا

 ةيرـــــشب دراوـــــم مـــــسق سيـــــسأت ىـــــلعً ارداـــــق

يلاـحلا همـسق ريوـطت وأ ةكرـشلا يف لماكتم

 . بيردتلا نم ءاهتنالا درجمب
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ةفدهتسملا ةئفلا
HRMP



ةيرـشبلا دراوـملا ةرادإ يـف لـمعلا بغري نم لك1.
.هيف صصختلاو

.ةيرشبلا دراوملا يفظوم2.

.تاكرشلا ءاردم3.

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا باحصأ4.

HRMP



 جمانربلا ىوتحم
HRMP



HRMP  لمعلل ةيساسألا ةينبلا دادعإ )1(

 :مظنملا يسسؤملا

.لخدلا ةبيرضو يعامتجالا نامضلا نوناق ىلإ لخدمو يندرألا لمعلا نوناق1.

.ةكرشلل يليصفتلاو ماعلا بسانملا يميظنتلا لكيهلا دادعإ2.

.فئاظولل تاراهملاو تاردقلاو تارادجلا سوماق دادعإ3.

.)ةيرادإلا تافينصتلاو تايوتسملا( ةكرشلا فئاظول يفيظولا راسملاو يفيظولا فينصتلا دادعإ4.

.ةكرشلا فئاظول يفيظولا فصولا دادعإ5.

 .ةفلتخملا فئاظولل تالباقملا ناجل ةفوفصم دادعإ6.

.)يفيظولا كولسلا قاثيم و تاءازجلا ةحئالو يلخادلا ماظنلا ( لمعلا ميظنت حئاول دادعإ7.

.فظوملا ليلد دادعإ8.
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.)فيظوتلا ةطخ ( ةيرشبلا دراوملا طيطخت1.

:لالخ نم ددجلا نيفظوملا قاحتلا ميظنتو ةرادإ2.

:باطقتسالا•
.)لصاوتلاو نالعإلا( نيفظوملا باطقتساو بذج تاءارجإ1.
.اينورتكلإ اهتفشرأو اهبيوبتو فيظوتلا تابلط يقلت2.
.يئدبملا حيشرتلاو تابلطلا ةسارد3.

:رايتخالا•
.فيظوتلا ةيلمع يف ةقالعلا تاذ ةيميظنتلا تادحولا عم قيسنتلا1.
.تدجو نإ ةفيظولل ةررقملا ةعونتملا تارابتخالا ءارجإ2.
.ةيصخشلا تالباقملا ءارجإ3.
.يئاهنلا حيشرتلا4.

:نييعتلا•
.نييعتلا تاءارجإو يئاهنلا دقاعتلا1.
.ةبرجتلا ةرتف2.
.ددجلا نيفظوملل هيجوتلاو ةيساسألا ةيليهأتلا ةرودلا ذيفنت3.

:فيظوتلا )2(
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.نيفظوملل ءادألا سايق ريياعم ديدحت1.

.نيفظوملل ءادألا مييقت ماظن دادعإ2.

 ماظن( ةكرشلا يف ةقالعلا تاذ ىرخألا ةمظنألا عم مييقتلا جئاتن طبر ماظن3.

.)بيردتلا ةطخ ،ةيونسلا تادايزلا ،بتاورلا تادايز ،تآفاكملا

 :ءادألا ةرادإ )3(
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.ةيجراخلا وأ ةيلخادلا ءاوس ةكرشلا يفظومل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت1.

.ةيونسلا ريوطتلاو بيردتلا ةطخ عضو2.

.ةيصصختلا ةبيردتلا تارودلا ميظنت•

.ةقالعلا تاذ تاعاطقلا عم تاربخلا لدابت تارايز ميظنت•

.ءالمزلل اهلقنو نيفظوملا تاربخ رامثتسا•

.ةيرودلا ةيريوطتلا تارشنلا رادصإ•

:ريوطتلاو بيردتلا )4(
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.بتاورلارداكوبتاورلاملس1.

.تآفاكملاوزفاوحلاماظن2.

،ةيونسلاتادايزلا،يفاضإلالمعلا،ةيرهشلابتاورلا(نيفظومللةيرودلاةيلاملاقوقحلاميظنت3.

.)ةطورشملاةيلاملاتاوالعلا،بتاورلاتاليدعت

.)ركشلابتكوتاداهشهيجوت(ةكرشلايفنيفظوملاميركتةيلمعميظنت4.

نيفظومللةعونتملاتامدخلاوةيبطلاةياعرلاوةيهيفرتلاوةيعامتجالاتامدخلاميدقتميظنت5.

:يفاهنموةيلاعةدوجب

.يعامجلايحصلانيمأتلا•
.يعامتجالانامضلانيمأت•
.راخدالاقودنص•
.ةيصخشلاةيلاملاةفلسلا•
.ةيعامتجالاةنجللا•
.يعامتجالالفاكتلاقودنص•
.)تالصاوملا(نيفظوملالقننيمأت•
،معاطم،تاموصخ،ةيضايريداونتاموصخ،ءابطأتاموصخ(ةيجراخلاةيعامتجالاةيهافرلا•

.)خلإ..ثاثأضراعمتاموصخ،سبالمضراعمتاموصخ

:روجألاو تازايتمإلاو زفاوحلا )5(
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.اهليلحتوجئاتنلاىلعفوقولاورارمتسابنيفظوملليفيظولااضرلاسايق6.

.قرطلاولئاسولافلتخمبمهتابسانمعيمجبنيفظوملاعملاعفلالصاوتلا7.

:لثمنيفظوملازفحتوءامتناةدايزىلعدعاستيتلاةطشنألاضعبليعفت8.

.فظومبةيفيرعتلاةقاطبلا•

.مسقبةيفيرعتلاةقاطبلا•

.نييعتلاىلعماعرورمةئنهت•

.ةينطولاوةينيدلاةبسانملابلافتحالا•

.ىرخأةطشنأو•

:روجألاو تازايتمإلاو زفاوحلا عبات )5(
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.)ماعلا طابضنالا ىلع دعاست يتلا ةثدحتسملا تاميلعتلا رادصإ( لمعلا ةئيب ميظنت1.

.يفيظولا ىمسملا رييغتو فيلكتلاو ةيقرتلاو لقنلا تايلمع ميظنت2.

.يفيظولا لالحإلا ةيلمع ميظنت3.

.نيفظوملا تارداغمو تازاجإو ماود ةعباتمو ميظنت4.

 اـهئاوتحا نم دكأتلاو نيفظوملاب ةصاخلا تانايبلاو قئاثولاو قاروألل ةينورتكلإلاو ةيوديلا ةفشرألا ميظنت5.

)نيفظوملا تافلم ( ةبولطملا تانايبلاو قئاثولاو قاروألا عيمج ىلع

.ةكرشلا لخاد ةيبيدأتلا تاءارجإلاو تاءازجلا ةيلمع ميظنت6.

:نيفظوملا نوؤش )6(



HRMP

.ةنكمملا ةعرسلاب اهميدقتو ةفلتخملا نيفظوملا تابلطل ةباجتسالاو ميظنت7.

.نيفظوملل لمعلا ةباصا ةعباتمو ميظنت8.

.نيفظوملل ةيفيرعتلا تاقاطبلاو لمعلل يمسرلا يزلا ةعباتمو ميظنت9.

.نيفظوملا ةيجراخلا تالسارملاو تالاصتالا ميظنت10.

.نيفظوملا ىواكشو ملظتلا ةيلمع ميظنت11.

.نيفظوملا تاحارتقا ةعباتم12.

.)تامدخ ءاهنإ ،دقع ءاهتنا ،ةلاقتسا( ةفلتخملا تالاحلا يف ةكرشلا يف تامدخلا ءاهتنا ةيلمع ميظنت13.

.اهلمع ةعباتمو نيفظوملاب ةقلعتملا يرادإلا قيقحتلا ناجل ليكشت ةيلمع ميظنت14.

:نيفظوملا نوؤش )6(
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.ءارضخلا ةيرشبلا دراوملا1.

.ةيرشبلا دراوملا يف يعانطصالا ءاكذلاو يمقرلا لوحتلا2.

:ةثيدحلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تاسرامم )7(



HRMP ةيلمع ةيرادإ بيلاسأ )8(

.يلمعلا قيبطتلاب لامعألا ةرادإ موهفم1.

.ماهملا زاجنإ يف ةيلمع ةيرادإ بيلاسأ2.

.يفيظولا روطتلل ةيرادإ بيلاسأ3.

 .ةيمويلا لمعلا ةئيب يف ةيرادإ بيلاسأ4.

 .لمعلا قيرف عم  ةيمويلا لمعلا ةئيب يف ةيرادإ بيلاسأ5.

.ينورتكلإلا ديربلاو تالسارملا يف ةيرادإ بيلاسأ6.

.ةيلاملا تالماعملا يف ةيمويلا لمعلا ةئيب يف ةيرادإ بيلاسأ7.

ةرادإلا فرتحتل يلمع بولسأ150 نم رثكأ



بيردتلا ةيجهنم
HRMP



تاءارـــجإلاوتاـــسايسلاوةـــمظنألانـــملـــماكتمماـــظنءاـــنبىـــلعيـــنبم•

كراــشملا لــقتنيل،ةــيقيقحةكرــشيــفةيرــشبلادراوــملامــسقلتاودألاو

.رشابملايلمعلاقيبطتلاىلإيرظنلابيردتلانم

 بيردـــتلا سراـــمي هـــنأكو يبيردـــتلا جماـــنربلا يـــف هـــتقو بردـــملا يـــضقيس•

.ةكرش يف يلمعلا

 ىـــلع اهـــسكعو ةيرـــشبلا دراوـــملا فئاـــظو عـــيمجل يـــلعف قـــيبطت متيـــس•

.تاودألاو جذامنلاو تاميلعتلاو ةمظنألاو تاسايسلاو تاءارجإلا

HRMPيلمع بيردتلا



HRMP

اهب لمعي ةكرش يأ يف يميظنتلاو يرادإلا طبضلا قيقحت•

 .اهب لمعي ةكرش يأ يف لمعلل ةلهؤملاو ةزيمملا تاءافكلا باطقتسا•

 .اهب لمعي ةكرش يأ يف ةيرشبلا دراوملل لثمألا رامثتسالا يف ةمهاسملا•

.ريياعملا لضفأ نمض ةكرش يأ يف نيفظوملا ءادأ مييقت نامضو ءادألا ةرادإ•

 ريوـــطتو لـــيهأتلاو بيردـــتلا قـــيرط نـــع ةـــيجاتنإلاو ءادألا ىوتـــسم عـــفر يـــف ةمهاـــسملا•

.ةكرش يأ يف نيفظوملا

 ءاـطعلاو يفيظوـلا اـضرلا ىوتـسم عـفرو ةكرـشلل ءاـمتنالاو ءالوـلا ةـيمنت يـف ةمهاسملا•

.ةكرش يأ يف نيفظوملا نيب

.ةكرش يأ يف نيفظوملل ةلماكتملا ةياعرلا نمؤت ٍلاع ىوتسم تاذ تامدخ ميدقت•

 سيسأتو قيبطت نم بردتملا نكمتيس بيردتلا دعب

:ىلع ًارداق نوكيسو ةكرش يأ يف ةيرشب دراوم مسق



جمانربلا بردم
HRMP



يّلمت دمحم
 HRةيرشب دراومو لامعأ روطم

ينهملا يصخشلا ريوطتلاو لامعألا ةرادإ يف ثدحتمو بردمو

ندرألا |م1988
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www.miamibc.org لامعألا لولحل يمايم ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا•

 www.josbe.orgندرألا– ًاعوطتم اهل يذيفنتلا ريدملاو )JOSBE( لامعألا ةدايرل ةيندرألا ةيعمجلا يف ةيرادإلا ةئيهلا وضع•

.ةيرشبلادراوملاتاسرامموطيطختوةرادإيفراكتبالاةئفنع2021ماعلطسوألاقرشلاىوتسمىلعلامعأللةيملاعلايفيتسةزئاجىلعلصاح•

.بيردتلايفماوعأ5وةيرشبلادراوملاةرادإولامعألاةرادإيفًاماع13نمرثكأةربخ•

 ةيتـسجوللاتامدـخلا :تاـعاطقلا نـم دـيدعلا يـف تاكرـشلا نـم دـيدعلا عـم يراـشتساو يذـيفنت ريدـمو عيراشم ريدمو لامعألا ريوطت ريدمو ةيرشب دراوم ريدمك لمع•

.بارشلاو ماعطلاو ايديملاو ةيحبرلا ريغ تامظنملاو سبالملا ةراجتو تاراشتسالاو بيردتلاو ينورتكلإلا ميلعتلاو ليمجتلا تارضحتسمو ميلعتلاو ديروتلاو

 سيــسأتو ريوــطتو ةيرــشبلا دراوــملا ةرادإو ،لــمعلا قوــسل لــيهأتلاو ،يــنهملا يــصخشلا ريوــطتلا ىــلع ،هــخيرات ىــتح صخــش4000 نــم رــثكأ بردو ثدــحتمك كراــش•

 نـع دـيزي اـمل ،بيردـتلا زـكارمو ةـيرهامجلا تايلاعفلاو ةيبابشلا تاردابملاو ةيندرألا تاعماجلا نم ديدعلا عملمعلا شروو تارودلاو تايلاعفلا فلتخم يف ،عيراشملا

.ندرألا جراخو لخاد دعب نعوةيهاجو ةرودو ةيلاعف100

 ةـعاذإلاو نوـيزفلتلا تاوـنق ىـلع ًافيـضً اثدـحتم ناـكو ،يـنهملا يـصخشلا ريوـطتلاو ةرادإلاو لاـمعألا يـف تالاـقمو يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع طشن ىوتحم رشان•

.يصخشلا ريوطتلاو ةرادإلاو لامعألا لاجم يف ةيلحملا

ندرألا- ةيندرألا ةنوتيزلا ةعماج لامعأ ةرادإ سويرولاكب•

.ندنل-IAPPD ةطساوبCPT | فرتحم بردم•

.اديرولفTransformation Academy | نمEBC | دمتعم لامعأ شتوك•

.ندرألا– TOT | دمتعم بردم•

.لامعألاو ةرادإلاماسقأو ةطشنأ عيمجيف ةصصختم ةيبيردت ةرود30 نم رثكأ ىلع لصاح•

.امارو امل بأو لامج ءاعد جوز•

.ملعتلاو لمعلاو حرملاو ةيباجيإلاو ةقالعلاو ةوهقلاو ىقيسوملاو ةءارقلاو عادبإلاو ميظنتلاو طيطختلاو ةرادإلل بحم•

يّلمت دمحم
 HRةيرشب دراومو لامعأ روطم

ينهملا يصخشلا ريوطتلاو لامعألا ةرادإ يف ثدحتمو بردمو

HRMP

Mohammad Tamally

http://www.miamibc.org


ةداهشلاو  جمانربلا دامتعا
HRMP



: نم دمتعم بيردتلا
 ةــئيهو ندرألا يــف ةدوــجلا طبــضو داــمتعالا زــكرم§

 ةيندرألا ةينقتلاو ةينهملا تاراهملا ريوطتو ةيمنت

.)لمعلا ةرازو(

.لامعألا لولحل يمايم ةكرش§

.لامعألا ةدايرل ةيندرألا ةيعمجلا§

 ةكرش نم ةربخ ةداهش ىلإ ةفاضإلاب هالعأ تاهجلا نم ةدمتعم ةداهش ىلع كراشملا لصحيس

.ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف يلمع بيردت زاتجا دق كراشملا نأ ديفت لامعألا لولحل يمايم

HRMP



دقع دعوم
هتدمو جمانربلا

HRMP



 ةكراشملا رعس
تاعاسلا ددع مايألا ددع  بيردتلا عون

 تاعفد3 ىلع

160 JD 30 
ةعاس 9

 يهاجو

رشابم نيالنوأ

ًايرهش بيردتلا ذفني
يهاجو جمانرب

 مداقلا بيردتلا ديعاوم ةفرعمو ليجستلل
 ةرشابم انقيرف عم لصاوتلا

962 6 5512740 
962 79 8888717
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