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ملحة رسيعة عن مخطط محتوى امتحان شهادة املتخصص املساعد يف إدارة املوارد البرشية - شهادة دولية

يجري إعداد امتحان شهادة املتخصص املساعد يف إدارة املوارد البرشية - شهادة دولية )™aPHRi( باستخدام “مخطط محتوى امتحان 

ا. ومخطط محتوى االمتحان ُمَعد بواسطة  الشهادة” الذي يوضح بالتفصيل مسؤوليات متخصص املوارد البرشية واملعارف التي يحتاجها حاليً

خرباء يف مجال املوارد البرشية استناًدا إىل دراسة تحليلية دقيقة ملامرسات املوارد البرشية أجراها معهد اعتامد املوارد البرشية. ويخضع 

املخطط للتحديث بشكل دوري لضامن توافقه مع املعرفة الحالية املطلوب امتالكها من ِقبل أولئك الذين ما زالوا يف بداية حياتهم املهنية يف 

مجال املوارد البرشية. دخل مخطط محتوى امتحان هذا حيز التنفيذ يف عام 2018. وأعيد تصميمه يف اعم 2021.

املجال الوظيفي 01 | عمليات املورد البرشية )33 %(

املجال الوظيفي 02 | التوظيف واالختيار )22 %(

املجال الوظيفي 03 | التعويضات واالستحقاقات )15 %(

املجال الوظيفي 04 | تطوير املوارد البرشية واستبقاء املوظفني )10 %(

املجال الوظيفي 05 | عالقات املوظفني والصحة والسالمة )20 %(

:aPHRi™

احتساب درجات امتحان الشهادة حسب املجال الوظيفي:
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املجال الوظيفي 01 | عمليات املورد البرشية )33 %(

معرفة ما ييل:

01   االسرتاتيجية التنظيمية وعالقتها بالرسالة والرؤية والقيم وأهداف األعامل والغايات

02   الثقافة التنظيمية )مثل: التقاليد واإلجراءات غري املكتوبة(

03   البيئة القانونية والتنظيمية

04   قواعد الرسية والخصوصية التي تنطبق عىل سجالت املوظفني وبيانات الرشكة وبيانات األفراد

05   وظائف األعامل )مثل: الحسابات والشؤون املالية والعمليات واملبيعات والتسويق(

06   إدارة املوارد البرشية وما يتصل بها من سياسات وإجراءات )مثل: إدارة شؤون املوظفني، واإلجراءات التأديبية املتدرجة(

07   مقاييس املوارد البرشية )مثل: تكلفة التوظيف لكل موظف، ووقت التوظيف، ومعدل دوران املوظفني(

08   أدوات تجميع البيانات )مثل: جداول البيانات والربامج اإلحصائية(

09   طرق جمع البيانات )مثل: االستطالعات واملقابالت واملالحظة(

10   أساليب إعداد التقارير والعرض )مثل: املدرج التكراري والرسم البياين الرشيطي(

11   تأثري التكنولوجيا عىل املوارد البرشية )مثل: وسائل التواصل االجتامعي، وبرامج الرصد، والقياسات الحيوية(

12   إدارة سجالت املوظفني )مثل: السجالت اإللكرتونية/الورقية، وطريقة االحتفاظ بها والتخلص السليم منها(

13   متطلبات اإلبالغ عن القوى العاملة )مثل: التعيينات الجديدة، وحاالت اإلنهاء غري الطوعي/الطوعي للخدمة(

)HRIS( 14   الغرض من نظم معلومات املوارد البرشية ووظيفتها

15   تصنيفات الوظائف )مثل: بالساعة أو بالراتب أو بدوام كامل أو بدوام جزيئ أو كمتعاقد(

16   التوصيفات الوظيفية

17   هيكل التسلسل اإلداري )مثل: الهيكل املصفويف أو الهيكل املسطح والهياكل التنظيمية األخرى(

18   أنواع مقدمي خدمات املوارد البرشية الخارجيني )مثل: رشكات التوظيف، ووسطاء استحقاقات املوظفني، ووكاالت التوظيف، واالستشاريني(

19   أساليب التواصل )مثل: الوسائل الكتابية أو الشفوية أو عرب الربيد اإللكرتوين، وكذلك الوعي بالتنوع الثقايف(

فهم املهام التكتيكية والتشغيلية املتعلقة بإدارة القوى العاملة ووظيفة املوارد البرشية. االلتزام باللوائح والسياسات التي تؤثر عىل املنظمة.



hrci.org 4aPHRi™ | معهد اعتامد املوارد البرشية | مخطط محتوى امتحان شهادة 

املجال الوظيفي 02 | التوظيف واالختيار )22 %(

معرفة ما ييل:

01   القوانني واللوائح املعمول بها فيام يتعلق بالتوظيف واالختيار )مثل: ترصيح العمل، وطلب الوظيفة، وإعالنات الوظائف الشاغرة(

02   قواعد بيانات املتقدمني للوظائف

03   مصادر التوظيف )مثل: إحاالت املوظفني، وشبكات/وسائل التواصل االجتامعي، وموقع الرشكة عىل شبكة اإلنرتنت(

04   طرق التوظيف )مثل: اإلعالنات، ومعارض التوظيف، والجامعة(

05   مامرسات التوظيف البديلة )مثل: االستعانة مبصادر خارجية لتويل عملية التوظيف، وتقاسم الوظائف، والعاملني عن بعد(

06   أساليب إجراء املقابالت )مثل: املقابالت املنظمة وغري املنظمة والسلوكية والظرفية، ولجان إجراء املقابالت(

07   أنشطة ما قبل عرض التوظيف وبعده )مثل: إجراءات التحقق من خلفية املتقدمني، والفحوصات الطبية(

08   استيعاب املفاهيم املتعلقة بإجاميل املكافآت مثل برامج األجور واالستحقاقات. الرد عىل أسئلة املوظفني والتعامل مع املطالبات وفًقا للقوانني واللوائح 

       املعمول بها وكذلك سياسات الرشكة.

فهم إجراءات عملية التوظيف مبا يف ذلك املتطلبات التنظيمية، واستقدام طالبي التوظيف، واملقابالت الرسمية وعملية االختيار، وإلحاق 

املوظفني الجدد بالعمل.
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املجال الوظيفي 03 | التعويضات واالستحقاقات )15 %(

معرفة ما ييل:

01   القوانني واللوائح املعمول بها املتعلقة بالتعويضات واالستحقاقات، مثل االستحقاقات النقدية وغري النقدية، واألجور وساعات العمل، 

      والخصوصية )مثل: املعاملة الرضيبية(

02   برامج وهياكل األجور )مثل: املتغري والجدارة والعالوة والحوافز، والتعويضات غري النقدية، وجداول األجور/الدرجات(

03   إجاميل املكافآت

04   برامج االستحقاقات )مثل: خطط الرعاية الصحية، وخطط االستحقاقات املرنة، ونظام املعاشات التقاعدية، وبرامج الصحة واللياقة البدنية(

05   مصطلحات كشوف املرتبات )مثل: جدول األجور، والعطل، واإلجازات، واإلجازات املدفوعة األجر(

06   جمع البيانات للدراسات االستقصائية للرواتب واالستحقاقات

07   مطالبات التأمني، أو التسجيل، أو متطلبات معالجة الطلبات )مثل: تعويضات العاملني، واستحقاقات العجز(

08   مامرسات املوازنة بني العمل والحياة )مثل: مرونة ساعات العمل، والعمل عن بُعد، واإلجازات(

استيعاب املفاهيم املتعلقة بإجاميل املكافآت مثل برامج األجور واالستحقاقات. الرد عىل أسئلة املوظفني والتعامل مع املطالبات وفًقا للقوانني 

واللوائح املعمول بها وكذلك سياسات الرشكة.
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املجال الوظيفي 04 | تطوير املوارد البرشية واستبقاء املوظفني )10 %(

معرفة ما ييل:

01   القوانني واللوائح املعمول بها املتعلقة بأنشطة التدريب والتطوير )مثل: الحصول عىل شهادات االعتامد ذات الصلة واملحافظة عليها، 

       واستقطاب مقدمي الخدمات املؤهلني(

02   شكل التدريب املقدم )مثل: التدريب عرب الوسائل االفرتاضية، أو يف قاعات الدراسة، أو أثناء العمل(

03   أساليب تقييم برامج التدريب )مثل: استطالعات آراء املشاركني، واالختبارات السابقة والالحقة، وخطة ما بعد التدريب(

04   مامرسات التطوير الوظيفي )مثل: تخطيط التعاقب الوظيفي، والسالمل الوظيفية املزدوجة(

05   طرق تقييم األداء )مثل: الجداول الزمنية، والرتتيب، ومقاييس التصنيف(

06   مامرسات إدارة األداء )مثل: تحديد األهداف، واملالحظات التقييمية، والتوجيه(

فهم أساليب وطرق تقديم الربامج التدريبية والتطوير الفردي للموظفني.
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املجال الوظيفي 05 | عالقات املوظفني والصحة والسالمة )20 %(

معرفة ما ييل:

01   القوانني السارية التي تؤثر عىل بيئات العمل وعالقات العمل والخصوصية

02   حقوق ومسؤوليات املوظفني وأصحاب العمل )مثل: الخصوصية، ومسألة تعاطي املخدرات(

03   طرق وعمليات جمع مالحظات املوظفني )مثل: استطالعات مواقف املوظفني، ومجموعات الرتكيز، ومقابالت انتهاء الخدمة(

04   مشكالت السلوك يف مكان العمل )مثل: التغيب، والسلوك العدواين، والرصاع بني املوظفني، والتحرش يف مكان العمل(

05   طرق التحقيق يف الشكاوى أو التظلامت )مثل: الحاالت التي تقع بني موظف وموظف آخر، أو بني املوظف واملدير، أو بني املوظف والرشكة(

06   اإلجراءات التأديبية املتدرجة )مثل: التحذيرات الشفوية أو الكتابية، وتصعيد اإلجراءات التصحيحية، وإنهاء الخدمة(

07   إجراءات الخروج من الخدمة أو إنهائها )مثل: مقابالت انتهاء الخدمة، أو عملية تسليم املهام، أو استحقاقات نهاية الخدمة، أو إقرارات عدم املنافسة أو عدم االستقطاب(

08   برامج عالقات املوظفني )مثل: برامج التقدير، وتنظيم الفعاليات الخاصة، وبرامج التنوع(

09   مصطلحات تقليص القوى العاملة وإعادة هيكلتها )مثل: تقليص الحجم، وعمليات الدمج، والنقل، والتكليفات، والتحويل(

10   القوانني واللوائح املعمول بها املتعلقة بالصحة والسالمة واألمن والخصوصية يف مكان العمل )مثل: التدريب يف مجال الصحة والسالمة، واالمتثال األمني(

11   إدارة املخاطر يف مكان العمل )مثل: إجراءات اإلخالء يف حاالت الطوارئ، وتدابري املحافظة عىل الصحة والسالمة، والتعامل مع حوادث عنف املوظفني، وحاالت الطوارئ(

12   املخاطر األمنية يف مكان العمل )مثل: رسقة البيانات أو املواد أو املعدات، أو إتالف املعدات أو تدمريها، أو الجرائم السيربانية أو استخدام كلامت املرور(

فهم األساليب التي تستخدمها املنظامت ملراقبة ومعالجة املسائل املتعلقة بالحالة املعنوية واألداء واستبقاء املوظفني. املوازنة بني االحتياجات 

التشغيلية للمنظمة ورفاهية املوظف. فهم القوانني واللوائح والسياسات التي تعزز توفري بيئة عمل آمنة. استخدام إجراءات تخفيف املخاطر 

للحامية من مخاطر مكان العمل.
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نظرًا ألن شهادة املتخصص املساعد يف إدارة املوارد البرشية - شهادة دولية aPHRi عبارة عن امتحان قائم عىل املعرفة، فإن املرشحني 

مسؤولون عن مجاالت املعرفة الستة املوضحة أعاله. وفيام ييل قامئة باملهام التي من املتوقع أن يؤديها الفرد يف بداية مسريته املهنية يف 

مجال املوارد البرشية.

مهام املتخصص املساعد يف إدارة املوارد البرشية - شهادة دولية:

01   الوصول إىل املعلومات والبيانات وجمعها وتوفريها لدعم القرارات املتعلقة باملوارد البرشية )مثل: التوظيف، وعالقات املوظفني، والتدريب، والسالمة، ووضع 

       امليزانية، وتحليل االحتياجات، والخروج من الخدمة، وإنهاء الخدمة(

02   االمتثال لجميع القوانني واللوائح املعمول بها

03   التنسيق والتواصل مع مقدمي خدمات املوارد البرشية الخارجيني )مثل: جهات التوظيف، وجهات اعتامد املوظفني(

04   االحتفاظ ببيانات املوظف يف نظام معلومات املوارد البرشية أو نظام حفظ السجالت

05   االحتفاظ بنامذج املوارد البرشية وحفظها ومعالجتها )مثل: اإلشعارات واإلعالنات ومناذج التوظيف الجديدة ومناذج الرواتب واألداء واألعامل الورقية الخاصة 

       بإنهاء الخدمة(

06   إعداد املستندات املتعلقة باملوارد البرشية )مثل: التقارير والعروض التقدميية ومخططات الهياكل التنظيمية(

07   تقديم خدمة العمالء الداخليني من خالل الرد عىل أسئلة املوظفني املتعلقة باملوارد البرشية أو إحالتها للمختصني وذلك كدعم من املستوى األول

08   إبالغ املعلومات الخاصة بسياسات املوارد البرشية وإجراءاتها

09   اإلعالن عن القيم األساسية للمنظمة ورؤيتها ورسالتها وثقافتها وسلوكياتها األخالقية

10   تحديد املخاطر يف مكان العمل

11   الحد من املخاطر من خالل إجراء عمليات التدقيق )مثل: أجور العاملني، وسجالت املوظفني(

12   توثيق املهام الوظيفية األساسية وتحديثها بدعم من املديرين

13   نرش إعالنات الوظائف )مثل: اإلعالنات عىل موقع الرشكة، أو وسائل التواصل االجتامعي، أو لوحات الوظائف(

14   إدارة قواعد بيانات املتقدمني للوظائف )مثل: إدخال البيانات، والوصول إىل السجالت، وتحديث السجالت(

15   فرز املتقدمني للوظائف إلجراء مقابالت لهم بواسطة املديرين

16   الرد عىل أسئلة املتقدمني للوظائف
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17   تنسيق الرتتيبات اللوجستية املتصلة بإجراء املقابالت

18   إجراء مقابالت مع املرشحني للوظائف

19   اتخاذ الرتتيبات الالزمة لعقد االمتحانات والتقييامت للمتقدمني

20   تنسيق عرض العمل )مثل: تاريخ بدء العمل والراتب واالستحقاقات(

21   إدارة أنشطة التوظيف بعد قبول عرض العمل )مثل: إبرام عقود العمل، وترصيح العمل، وتنسيق االنتقال، وإجراءات الهجرة(

22   اإلبالغ بربامج وأنظمة التعويضات واالستحقاقات

23   تنسيق األنشطة الخاصة بدعم برامج استحقاقات املوظفني )مثل: الصحة واللياقة، ونظم املعاشات التقاعدية(

24   تنسيق املعلومات املتعلقة بالرواتب )مثل: التعيينات الجديدة، والتسويات، واإلجازات املدفوعة األجر، وإنهاء الخدمة(

25   معالجة مطالبات املوظفني )مثل: تعويضات العاملني واستحقاقات التأمني(

26   حل املشكالت ذات الصلة بتعويضات واستحقاقات املوظفني الروتينية

27   إجراء أنشطة التوجيه واإللحاق بالعمل سواء للموظفني الجدد أو املُعاد توظيفهم أو املنقولني

28   تنسيق الدورات التدريبية )مثل: الرتتيبات اللوجستية، واملواد الالزمة، وعمليات التتبع والتسجيل والتقييم(

29   تقديم برامج تدريب املوظفني )مثل: التدريب عىل لوائح السالمة، واالستعداد للطوارئ، ومهارات العرض األساسية، ومهارات إدارة الوقت(

30   تنسيق الرتتيبات اللوجستية لربامج عالقات املوظفني )مثل: برامج التقدير، وتنظيم الفعاليات الخاصة، وبرامج التنوع(

31   متابعة إمتام عمليات استعراض األداء وخطط التطوير
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يعد معهد اعتامد املوارد البرشية HRCI® املؤسسة الرائدة يف مجال منح شهادات اعتامد املوارد البرشية. وألكرث من 45 عاًما، كان املعهد هو النموذج 
املعياري الذي يُقتدى به بوصفه جهة منح شهادات االعتامد األفضل سمعًة ودقة.

ويتوىل املعهد إعداد ومنح الشهادات التي تفيد املسار املهني ملتخصيص املوارد البرشية واملنظامت التي يعملون بها، مام يعزز كفاءة ومتيز املوارد 
البرشية يف جميع أنحاء العامل. وُصممت حزمة شهادات االعتامد الخاصة باملعهد واملؤلفة من مثانية

شهادات لتلبية معايري اللجنة الوطنية لوكاالت التصديق )NCCA(. وبفضل وجود مجتمع من املتخصصني املعتمدين من ِقبل املعهد يف أكرث من 125 
دولة، فإنه يضمن بذلك تحقيق القيمة االسرتاتيجية للموارد البرشية وأثرها، كام يعزز ويطور ذلك.

©2022 معهد اعتامد املوارد البرشية HRCI. جميع الحقوق محفوظة.

 تُعد aPHR® وPHR® وSPHR® وGPHR® وPHRca® عالمات تجارية ملعهد HRCI® مسجلة يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
 ™aPHRiو ®SPHRو ®PHRو ®aPHR ومخططات محتوى اختبار .HRCI هام عالمتان تجاريتان ملعهد ™SPHRiو ™PHRiو ™aPHRi 

.HRCI مشمولة بحقوق امللكية الفكرية ملعهد ®PHRcaو ®GPHRو ™SPHRiو ™PHRiو

يف حالة وجود أي اختالف يف أي من املعلومات املرتجمة، تعترب الوثيقة األصلية ملخطط محتوى اختبار aPHRi™ الخاصة مبعهد HRCI هي الوثيقة 
املرجعية التي تضم أحدث اإلرشادات وأكرثها دقة.

For the English HRCI® aPHRi™ exam content outline, please visit: https://bit.ly/3em2tCn

https://bit.ly/3em2tCn

