
بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم  

شهھاددةة ااالعتمادد في االموواارردد االبشرريیة  

ووسامم رربحي شمررووخخ 	  

مؤؤتمرر ااالددااررةة االعرربيیة االحدديیثة  9/2008جامعة االقددسس االمفتووحة  –  

ملخصص  

بررنامج شهھاددةة ااالعتمادد في االموواارردد االبشرريیة هھھھوو نشاطط ططووعي منن مجمووعة منن االخبررااء إلنشاء نظظامم يیهھددفف االى 

تميیيیزز ووتقيیيیمم مجمووعة االجددااررااتت االتي يیحملهھا االعاملوونن في مجالل االموواارردد االبشرريیة ووتووثيیقهھا. وويیتقددمم االفرردد المتحانن 

 تمم بناؤؤهھھھاجددااررااتت االتي يیتمتع بهھا. ووهھھھذذهه االشهھاددةة شاملل يیقيیسس خبررةة االفرردد االعمليیة وويیقيّیمم مجمووعة االمهھاررااتت وواال

وويیتمم االترركيیزز في شهھاددةة   وواالبرراامج االمررتبططة بهھا.ااعتمادداا على معايیيیرر عالميیة في مجالل بناء شهھاددااتت ااالعتمادد 

ااعتمادد مماررسي نشاططاتت االموواارردد االبشرريیة على ااالددااررةة ااالستررااتيیجيیة ووتططوويیرر االموواارردد االبشرريیة ووشؤؤوونن االمووظظفيینن 

ووتخططيیطط ووتووظظيیفف االقووىى االعاملة ووااالجوورر وواالررووااتبب٬، وويیؤؤدديي تقيیيیمم هھھھذذهه االمووااضيیع لددىى االمماررسيینن االى حصوولهھمم 

شرريیة".على شهھاددةة "محتررفف معتمدد في االموواارردد االب  

نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي  

"نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي" هھھھوو ااألوولل وواالووحيیدد في االعالمم االعرربي االذذيي يیهھتمم بتططوويیرر ووتثقيیفف مماررسي إإددااررةة 

االموواارردد االبشرريیة االعرربب. مهھمة االنادديي هھھھي سدد حاجاتت مماررسي إإددااررةة االموواارردد االبشرريیة بتقدديیمم االمصاددرر ااألساسيیة 

ة االنادديي أأيیضا تططوويیرر مهھنة إإددااررةة االموواارردد االبشرريیة لجعلهھا تددخلل كشرريیكك مهھمم في َتططوويیرر ووااألكثرر شمووليیة. وومهھم

ووَتنفيیذذ ااإلستررااتيیجيیاتت االتنظظيیميیة. يیووجدد حاليیاً مقرر "لنادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي" في مدديینة االرريیاضض في االمملكة 

جميیع االعووااصمم ووأأعضاء في اء وومكاتبب فررعيیة في االددمامم ووعمانن وواالخليیلل باالضافة االى شرركاالعرربيیة االسعوودديیة 

وواالمددنن االكبررىى االعرربيیة.  

  



مقددمة ووتعرريیفف  
تقددمم جهھة مهھنيیة فيیهھ مقايیيیسس ااوو تقارريیرر حوولل ددررجة منن االخبررااء٬، بررنامج ااالعتمادد هھھھوو نشاطط ططووعي لمجمووعة 

ددةة اانن هھھھؤؤالء )٬، ووهھھھنا تؤؤكدد االجهھة االمعتمِ 1987االجددااررةة االمتووفررةة لددىى االفرردد االمماررسس (جيیلي ووجيیسس ووسيیفرر 

االمماررسيینن قدد ااظظهھرروواا قددرراا منن االمهھاررةة وواالمعررفة٬، وويیتمم ااستخدداامم هھھھذذاا االتقيیيیمم لووصفف ااالفرراادد. وويیشكلل ااالعتمادد 

بالتالي تعرريیفا ررسميیا ووعاما للمهھنة٬، يیحمي هھھھذذهه االمهھنة اامامم االمستفيیدديینن بتميیيیزز ااالفرراادد االجدديیرريینن عنن ااوولئكك االذذيینن 

)1(االمررجع  – )1996وومووليینزز  لمم يیظظهھرروواا قددرراا منن االمهھاررااتت وواالمعررفة (بررااووننج ووبجبي  

أأهھھھميیة نظظامم ااالعتمادد  
بشكلل عامم فإنن االمماررسس يیحتاجج االى ااثباتت ووتووثيیقق جددااررتهھ في بيیئة االعملل لتقدديیمم تقيیيیما عاددال ااوو مقبووال لررؤؤسائهھ٬، 

حيیثث يیكوونن هھھھذذاا االتقيیيیمم مبنيیا على ااسسس مهھنيیة معررووفة في مجالل االموواارردد االبشرريیة٬، منن خاللل اامتحانن ااالعتمادد 

نفسهھ يیخددمم  كمؤؤشرر وومعيیارر للتميیزز لددىى هھھھذذاا االفرردد االمماررسس٬، يیبيینن مددىى معررفة االفرردد وومهھاررااتهھ وومططابقة  االذذيي هھھھوو

ماررساتت االعملل االمقبوولة وواالمعررووفة وواالتي تقاسس في هھھھذذاا ااالمتحانن.مكلل منهھما ل  

٬، فالجددااررااتت هھھھي في ااثباتت االجددااررااتت االفرردد االمهھنيیةإإحددىى االططررقق االمستخددمة وواامتحاناتت ااالعتمادد هھھھي 

نصررااالهھھھمم في أأددااء االفرردد٬، ووتززدداادد االحاجة االى ااثباتت االجددااررااتت االمهھنيیة عندد االحدديیثث عنن االنظظررةة االنووعيیة االع

خاصة عنددما يیحتاجج االمدديیرراالمسؤؤوولل في للمووهھھھبة ااكثرر منن االحدديیثث عنن مجمووعة االنشاططاتت االتي يینفذذهھھھا االفرردد٬،  

مج اامتحانن ااالعتمادد في االموواارردد االبشرريیة االعملل االى تحدديیدد مووااططنن االقووةة وواالتفرردد االمهھني في مررؤؤووسيیهھ٬، وولهھذذاا فبررنا

مصددااقيیة في عملل االموواارردد يیقوومم على تقيیيیمم ووتقدديیرر جددااررااتت االمماررسيینن في االموواارردد االبشرريیة٬، وواالهھددفف هھھھوو ززيیاددةة اال

االبشرريیة.  

ااالعتماددبررنامج مخررجاتت   
مخررجاتت:  اارربعةيینتج عنن بررنامج ااالعتمادد   

االموواارردد االبشرريیةمجالل تحدديیدد ااساسس ااختيیارر االمووظظفيینن االجدددد في  •  

مجالل االموواارردد االبشرريیةتحدديیدد ااساسس تددرريیبب االمووظظفيینن االمماررسيینن في  •  

تووفيیرر ااسسس تووظظيیفف اافرراادد بمهھاررااتت وومعررفة محددددةة تالئمم حاجاتت االمنظظمة • 	  

تحدديیدد ااساسس االتررقيیة للمماررسيینن ضمنن ووظظائفهھمم االحاليیة • 	  



منن مستووىى اادداائهھمم ووتززيیدد ثقتهھمم  ووتررفعبمرروورر االووقتت تصبح هھھھذذهه االمخررجاتت ااساسا عاما لتحسيینن جددااررااتت ااالفرراادد 

بحسنن اادداائهھمم لمهھامهھمم في االعملل.  

ووززيیاددةة مصددااقيیتهھا في تقدديیمم وويیؤؤدديي قبوولل برراامج ااالعتمادد لددىى منشأةة معيینة االى تحسيینن صووررةة االمنشأةة االعامة 

) 2االمررجع ( منتجاتهھا.  

محتوويیاتت االبررنامج  
ليیة:بررنامج شهھاددةة محتررفف في االموواارردد االبشرريیة على االعناصرر االتا يیشتملل  

ااإلددااررةة ااإلستررااتيیجيیة  .1  
االعمليیاتت ووااألنشططة االتي تستخددمم لصيیاغة أأهھھھدداافف وومماررساتت ووسيیاساتت االموواارردد االبشرريیة ووذذلكك لتلبيیة يیتمم قيیاسس 

لتووجيیهھ ووقيیاددةة عمليیة االتغيیيیرر وولَتقيیيیمم  ووكيیفيیة ااستخدداامهھاإإحتيیاجاتت ووفررصص االمنظظمة االقصيیررةة وواالبعيیددةة االمددىى٬، 

مساهھھھماتت االموواارردد االبشرريیة في فعاليیة االمنظظمة.  

تخططيیطط االقووىى االعاملة وواالتووظظيیفف .2 	  
لتووظظيیفف وواالتعيیيینن ااددااء مستمرر ألعمليیاتت تخططيیطط ووَتططوويیرر ووَتططبيیقق ووإإددااررةة ووتقيیيیمم يیتمم قيیاسس جددااررااتت االفرردد في 

تت إإلى ضمانن أأنن االقووىى االعاملة ستحققق أأهھھھدداافف ووغايیاتت تهھددفف هھھھذذهه االعمليیاحيیثث وواالتووجيیهھ وواالخررووجج منن االمنظظمة٬، 

االمنظظمَة.  

تططوويیرِر االموواارردد االبشرريیة .3  
ضمانن أأنن االمهھاررااتت وواالمعررفَة وواالقددررااتت ووأأددااء االقووىى االعاملة تلبي إإحتيیاجاتت االمنظظمة ووهھھھنا تقاسس جددااررااتت االفرردد ل

اامج االمووجهھة لتددرريیبب ووتططوويیرر ووااالفرراادد االحاليیة وواالمستقبليیَة منن خاللل َتططوويیرر ووتططبيیقق ووَتقيیيیمم االنشاططاتت وواالبرر

اجاتت االفرريیددةة لمجمووعاتت معيینة منن االمووظظفيینن.يیاالمووظظفيینن ووإإددااررةة ااألددااء وواالتغيیيیرر ووااإلحت  

ااألجوورر وواالبددالتت .4 	  
مستمرر ألددااء االنظظامم االكلي لألجوورر االتقيیيیمم االعمليیاتت َتحليیلل٬، ووَتططوويیرر٬، ووَتططبيیقق٬، ووإإددااررةة ووحيیثث تقاسس االجددااررااتت في 

ثث يیكوونن متناسقق مع أأهھھھدداافف إإددااررةة االموواارردد االبشرريیة.وواالبددالتت لكلل مجمووعة عامليینن بحيی  

شؤؤوونن االمووظظفيینن .5 	  
عالقة االعملل بيینن الددااء عمليیاتت َتحليیلل٬، ووَتططوويیرر٬، ووَتططبيیقق٬، ووإإددااررةة٬، ووتقيیيیمم مستمرر حيیثث تقاسس االجددااررااتت في 

صاحبب االعملل وواالمووظظفف٬، ووذذلكك للمحافظظة على عالقاتت ووشررووطط عملل فعالَة وواالتي تووااززنن بيینن إإحتيیاجاتت صاحبب 

ووحقووقق االمووظظفيینن ووددعما لهھددفف االمنظظمَة ااإلستررااتيیجي.االعملل   



تجرربة االبررنامج  
شاملة للعناصرر االمذذكووررةة على مدداارر سنتيینن لمووظظفيینن  عددددهھھھا مائة ووخمسيینن سؤؤااال تمم ططررحح مجمووعة منن ااالسئلة

يیعملوونن في مجالل االموواارردد االبشرريیة منن مستوويیاتت مختلفة في عدددد منن االعووااصمم االعرربيیة٬، حيیثث عقدد ااالمتحانن ثالثث 

بحصوولهھمم على  60مشارركا نجح منهھمم حوواالي  150ووتقددمم لالمتحانن حوواالي مررااتت تفصلل بيینهھا ستة شهھوورر٬، 

بالمائة. 70عالمة تززيیدد عنن   

حيیثث كانن هھھھناكك ااثرر  ٬،ووفي نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي تمم تووثيیقق مالحظظاتت االمشارركيینن ضمنن بررنامج ااالمتحانن

بززيیاددةة االمهھاررااتت وواالمعلووماتت ووبناء االجددااررااتت  ااالددااء مستووىىلحصوولل االفرردد على االشهھاددةة اايیجابيیا منن حيیثث ااررتفاعع 

فة االتي وواالميیلل االى االتططوويیرر االمستمرر باالضافة االى ااالستقرراارر االووظظيیفي تلبيیة لمططالبب االجهھاتت االمووظظِ  االمهھنيیة٬،

تهھمم في مجالل االموواارردد االبشرريیة.تططلبب منن ااالفرراادد ززيیاددةة مهھاررااتهھمم ووجدداارراا  

نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي  
"نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي" هھھھوو ااألوولل وواالووحيیدد في االعالمم االعرربي االذذيي يیهھتمم بتططوويیرر ووتثقيیفف مماررسي إإددااررةة 

ة االموواارردد االبشرريیة االعرربب. مهھمة االنادديي هھھھي سدد حاجاتت مماررسي إإددااررةة االموواارردد االبشرريیة بتقدديیمم االمصاددرر ااألساسيی

ووااألكثرر شمووليیة. وومهھمة االنادديي أأيیضا تططوويیرر مهھنة إإددااررةة االموواارردد االبشرريیة لجعلهھا تددخلل كشرريیكك مهھمم في َتططوويیرر 

ووَتنفيیذذ ااإلستررااتيیجيیاتت االتنظظيیميیة. يیووجدد حاليیاً مقرر "لنادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي" في مدديینة االرريیاضض في االمملكة 

جميیع االعووااصمم ووأأعضاء في لخليیلل باالضافة االى شرركاء وومكاتبب فررعيیة في االددمامم ووعمانن وواااالعرربيیة االسعوودديیة 

وواالمددنن االكبررىى االعرربيیة.  

ااعضاء االنادديي  
يیقبلل نادديي االموواارردد االبشرريیة االعرربي االعضوويیة االفرردديیة وومنن ضمنن ااعضاء االنادديي اافرراادد عاملوونن في مختلفف 

وومووظظفوونن مجاالتت االموواارردد االبشرريیة٬، منن مددررااء عاموونن ووررؤؤساء شرركاتت وومددررااء موواارردد بشرريیة وومساعددوونن 

ووقدد ووصلل عدددد ااعضاء االنادديي ااكثرر منن  بشرريیةوومشررفوونن ووأأخصائيیوونن وومستشارروونن ووقانوونيیوونن في االموواارردد اال

.ثالثة ااالفف عضوو  

نشاططاتت االنادديي  
حيیثث  ٬،ووعبرر االعالمم االعرربي بشكلل خاصص ٬،يیعملل االنادديي منن خاللل االشبكة االعنكبووتيیة االعالميیة عبرر االعالمم بشكلل عامم

ما هھھھوو مفيیدد في ااالعمالل االيیووميیة  وواالخددماتتألعضائهھ االمنتسبيینن٬، وومنن ضمنن هھھھذذهه االنشاططاتت  ووخددماتهھ يیقددمم نشاططاتهھ

 ٬،ووقامووسس مصططلحاتت ٬،ووتووصيیفف االووظظائفف ٬،للعامليینن في مجالل االموواارردد االبشرريیة بددئا منن االنشررةة ااالسبووعيیة



ااتت باالضافة االى ددوورر ٬،وونماذذجج عملل متنووعة وومخصصة ٬،ووااستشاررااتت يیجيیبب عليیهھا خبررااء مختصوونن متططووعوونن

ووعقدد مؤؤتمررااتت ووملتقيیاتت مشترركة مع  ٬،وومشارركاتت في مؤؤتمررااتت مهھنيیة ذذااتت عالقة بالموواارردد االبشرريیة ٬،تددرريیبيیة

شرركاء االنادديي االذذيینن يیقددموونن خددماتت مماثلة٬، كانن ااخررهھھھا عقدد االملتقى االعرربي االساددسس للموواارردد االبشرريیة في عمانن 

بيیة.بحضوورر وومشارركة مختصيینن منن ثمانيیة ددوولل عرر 2008خاللل شهھرر حززيیرراانن   
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