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قوة التقييم
التقييم هو إجراء عملية تقدير ،منهجية وغير متحيزة قدر اإلمكان.
وإنها طريقة تساعدك على زيادة فرصك للوصول إلى أهدافك ولتحديد المجاالت التي يجدر بك أن تس ّخر
طاقتك فيها.
غض النظر عن تقييم بحث أجريته عن عمل في مراحل مختلفة ،قد يؤدي إلى تمييع الجهود التي بذلتها
وان
ّ
في هذا السبيل ،في الوقت الذي يكون مبتغاك في تمضية أقصر وقت ممكن للقيام بهذه األمور .وسيساعدك
ذلك على جمع المعلومات الحاسمة التي ستدعم اتخاذ المزيد من القرارات.
كما سيساعدك هذا النشاط على أن يصبح بحثك عن عمل دقيقًا ونظاميًا ومنسقا ً.
وستوجهك األسئلة لمعرفة أي نوع من األنشطة يجدر بك القيام بها .وأوصيك بشدة أن تستخدم استمارة تقييم
البحث عن عمل للتأكد من أنه لديك جميع األدوات التي تحتاجها لكي تتخذ خطوات نحو النجاح.
ّ
توظف محترف أخصائي في هذا المجال ليكون شريك لك يُسائلك ويرشدك في بحثك
وتذ ّكر بأنه يمكنك أَن
عن عمل ،بخاصة أنه يمكن لهذه التجربة أن تكون محفوفة بالمشاعر الغامرة.
وبنهاية هذا النشاط ،ستعرف بالضبط ما الذي يجب أن تفعله لتكمل بحثك عن عمل وتحصل على النتائج
المرجوة.
ادفع ببحثك عن عمل… خطوة إضافية إلى األمام!

نصيحة
تذكر أن تعتمد نه ًجا شاملً.
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.__ لقد أكملت استكشافي المهني وأعرف نفسي وهدفي بوضوح

It’s a method that helps collect information that aims to support reflection around
areas for improvement and potential next steps.
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.__ أعرف كيف أبحث عن معلومات عن سوق العمل ونظرت في قانون التوظيف المعمول به في حالتي

It will also help you learn hat is working for you and is not.
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__ لدي دليل على ك ّل الشهادات التعليمية والشهادات التي جئت على ذكرها على سيرتي الذاتية ورسالة

By the end of this activity, you will know exactly what you need to do to improve
.LinkedIn اإلحالة الخاصة بي وصفحتي الشخصية على
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.اتصال بهم

__ أشعر أنني على تمام االستعداد إلجراء مقابلت واستعرضت جميع أنواع األسئلة وتلقيت التعليقات التي
.ستمسح لي بتحسين أدائي وعملت على إعداد عد ٍد من القصص
.__ بحثت عن اسمي على اإلنترنت وتحققت من أي نتيجة بحث غير مرضية وعالجت الموضوع
.__ أُرس ُل رسالة إحالة حيثما تكون مطلوبة وال أرسلها عندما يكون من الواضح أنها غير مطلوبة

٢

__ أقوم بإنشاء محتوى ذات صلة بخبرتي يم ّكنني من عرضها وأتواصل مع محترفين آخرين في القطاع
.الذي يهمني
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__ أتواصل مع عدد من األشخاص في كل شركة تعرفت عليها وأتفاعل معهم عبر طلب مقابلت تثقيفية من
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.__ لدي نظام لتعقّب عملية التشبيك وتقديم طلبات عمل وتتبع المقابلت وأقوم بتحديثه

The questions will also guide you to know what kind of information you should
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.__ أمأل استمارة استخلص المعلومات من المقابلة مباشرة ً بعد إجرائها وأتخذ اإلجراءات اللزمة

By the end of this activity, you will know exactly what you need to do to improve
and impress during the next the interview.

.__ أعتني بصحتي العقلية والجسدية وأشارك في أنشطة تساعدني على تنظيم الضغط الذي أتعرض له

Take your interview… on step further!

 وأعرف كيفية التفاوض على كل من.__ يمكنني أَن أُقيّم إذا كان عرض وظيفة يناسبني ويلئم احتياجاتي
.الراتب والفوائد

:يمكنك اآلن تحديد ما هو مفقود وكتابة خطة العمل الخاصة بك

٣

حولنا
ريتا كامل

(هي/لها)

مستشار مهنيDossierPro ،

أعمل على تمكين المهنيين من خلل تزويدهم بأدوات قابلة للتنفيذ تسمح لهم
بإجراء قفزة نحو الساحة الدولية.
انطلقًا من اهتمامي بعالم التوظيف واالستشارات والتدريب المهنيين ،أهوى طرح
األسئلة .وبعد تمضية ما يزيد عن  ١٠سنوات في مجال التوظيف ،قررت أن أجلس
اآلن إلى جانب الباحثين عن عمل .وأتقن اللغات الفرنسية واإلنجليزية والعربية.
ما يدفعني رغبتي في المساعدة وتبادل المعلومات العملية ورؤية المسيرات المهنية
تتكلّل بالنجاح .وأعرف جيدًا مدى صعوبة التوظيف ومدى صعوبة العثور على
وظيفة.
لذلك صممت برامج مخصصة تساعدك في اتخاذ قرارات بشأن حياتك المهنية
وتحقيق أهدافك.
الشهادات من :Career Professionals of Canada
 ممارس في مجال التطوير المهني ()CDP استراتيجي مهن معتمد )(CCS استراتيجي توظيف معتمد ()CES استراتيجي سيرة ذاتية معتمد ()CRS استراتيجي مقابلت معتمد ()CIS استراتيجي "العمل والحياة" معتمد ()CWSالخدمات للمهنيين:
 استشارة مهنية صياغة السيرة الذاتية صياغة رسالة اإلحالة إعادة تصميم الصفحة الشخصية على موقع LinkedIn استراتيجيات البحث عن وظيفة التحضير للمقابلة المهنية ورش عمل وحلقات دراسيةتواصلوا معنا rita@dossierpro.co
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