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املال واألفكار واإلنسان ،وموفر املال واألفكار ومشغل
 ،واالهتمام به يف املشنشة قحق ضبط ختطيط مسار العمل
املشروع هــــــ ـو
وبشناء كفاء العاملني وجناح املشنشة .
ملعاجلة خدمات املوظفني ومتابعة أدائهم كالتوظيف
والتدريب والتقييم وخمتلف شئونهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرتابط ومتوائم مع القوانني احمللية يف خمتلف البلدان.
يهتم باملوظف من التعرف على بياناته وحتى تقاعده أو إنهاء خدماته.
تقارير تفصيلية وإمجالية وخبيارات متعدد .
سهل التهيئة واإلعداد ملتطلبات املشنشة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشنظومة إجراءات تبدأ باســــــتقبال البات التوظيف ومشنها الرتشــــــي ات واملفاضــــــلة

وتشنتهي بعقد العمل وتوثي كافة بيانات املوظف ومشنها متطلبات االستقدام والعمل.
إدار وختطيط وتقييم الدورات التدريبية للموظفني.

إدار الرعاية الص ية للموظفني ورقابتها حسب لوائح التةمني الص ي.

تعريف است قاقات السفر وحاالتها وتشنفيذ إجراءات صرفها حسب لوائح املشنشة

املعتمد لذلك مثل مصاريف اإلعداد للسفر وتذاكر الطريان وبدالت السفر.
إثبات متغريات احلركة اإلدارية للموظف يف املشنشـــــــــــــــــــة ببياناتها الالزمة

وإجراءاتها التشنفيذية ومست قاتها املالية وف القرارات اإلدارية الصادر .
تعريف املخالفات وإثبات إجراءات تشنفيذ اجلزاءات الالزمة هلا حســــــب

لوائح املشنشة وسياستها .وإثبات مكافآت احلوافز الشنقدية أو االعتبارية وإجراءات تشنفيذها.
حترير موظفي املشنشـــــــــة ملتطلباتهم عرب الويب ومتابعة إجراءاتها

حتى اإلغالق ،واستعراض املوظف حلركته وبياناته.
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترميز منـــا تقييم األداء املتشنوعـــة

وف مشنهجية  363درجة حبســــــــــــب اجلهات املعتمد
ونســـــــــــبة مســـــــــــاهمة كل جهة يف القيمة الكلية
للتقييم ،ثم إدخال بيانات التقييم واســتعراض تقارير
نتائجه بت ليالت متشنوعة إمجالية وتفصيلية.
تعريف وثـــــــــــائ املوظفني

بتفاصـــــــــــــــيل بياناتها وتاريخ متابعة جتديدها ودليل
أرشــفتها واســتعراض الوثائ املخزنة حســب الشنوع أو
املوظف أو غريه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث تت دث دائماً بيانات املوظف وهويته ومســـئولياته يف تفاصـــيل

البيانات املبوبة يف الربنامج الذي يُدار غالباً من املستوى اإلداري األول للمشنشة .
بتهيئتــه لألنظمــة والشنمــا واإلجراءات ومراقبتــه آليـاً ألداء العــاملني

وحتليله للمخرجات والتقارير لبشناء خطط متطلبات التص يح والت ديث املستمر.
بالعديد من العمليات مشنها توصـــيف الوظائف وترشـــيح االحتياجات

واكتشاف املوهوبني وتطويرهم.
بإعداد وإدار برامج تدريبية متشنوعة باحتياجاتها وخططها وتقاريرها

لتطوير املوظف وخرباته.
ألن وظائف املوارد البشــــــــــرية تتوىل ترمجة اللوائح واألنظمة اليت تقرر

التعويضات واملشنافع واخلدمات لتقدم للجميع بعدالة حقيقية.
بضــــــــــــــــــــــبط إجراءات عمليات املوظف يف التعامل مع وقته ومهامه ومع

املستوى الذي قحق به واجباته وإجنازاته.
وأهم أدواته تقييم  363درجة للموظف من عدد من اجلهات للكفاء

والتزام اللوائح وأخالقيات املهشنة وروح الفري وغريها.
يظهر جناح املشنشـــــــة فيكون الســــــ ال املتداولَ :م ِن املدير الذي حق

الشنجاح بفري عمله؟ ولذلك فإن فري العمل يف كل مشنشــــــــــة قحتا برامج أونكس برو
 HCMلت قي جناحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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