دلُل الخشٍج 0202
ئظخجابت لىذاء جىىٍشالخعلُم العالي باًجاد خللت جىاـل بين اليلُاث وخشٍجيها وسعاًت هإالء الخشٍجين وجىفير فشؿ العمل
ً
اإلاىاظبت في بىاء مفشها الخبِبت  ،كامذ ولُت الضساعت باوؽاء مىخب مخابعت الخشٍجين والخابع وظُفُا لىهُل اليلُت لؽئىن
خذمت املجخمع وجىمُت البِئت.
ئر ٌعمل مىخب الخأهُل الىظُفى ومخابعت الخشٍجين على مخابعت ؼئىن الخشٍجين مً خالٌ ئبلاء خللت اجفاٌ داةمت وكىٍت
مع خشٍجيها ،وئكامت دساظاث بدشُت لعىق العمل لخلذًم الخىـُاث البىاءة لخىىٍش وجدعين البرامج ألاوادًمُت في اليلُت
لخخىافم مع مخىلباث ظىق العمل ،هما أن اإلاىخب ًلى بدفش مخىلباث الخشٍجين مً البرامج الخذسٍةُت والخىـُت
بدىفُزها .باإللافت ئلي الخىجُه بالبرامج الخذسٍةُت الخاـت بخأهُل الىالب اإلاخىكع جخشجهم لُخمىىىا مً الاظخفادة
اللفىي مً الفشؿ الىظُفُت اإلاخاخت بما ًخىافم مع دساظاتهم الخخففُت ،ومعاعذتهم في بىاء معخلبل منهي مخميز في
مجاالث العمل املخخلفت.

ولمت العُذ ألاظخار الذهخىس/عمُذ اليلُت
أبىاتي ألاعضاء...
حغمشوييي العييعادة وألامييل عىييذما ألليياهم فييي مىاظييبت مييا جخعلييم بىلييع أكييذامىم علييى وييشق واعييذة جفييل بىييم إلاعييخلبل بيياهش
ظعُذ ،مً خيالٌ ظيبل مخعيذدة جدللهيا لىيم اليلُيت لخيىجهىم ئليى أظيىاق العميل وئجاخيت فيشؿ خلُلُيت ومجضٍيت للخعاميل ميع
مخىلباجه.
واإلاىك ي ييع الالىكروو ي ييي إلاىخ ي ييب الخأهُ ي ييل ال ي ييىظُفى ومخابع ي ييت الخ ي ييشٍجين () https://agrfac.mans.edu.eg/grdoffع ي ييامش
بمعلىميياث ونُاه يياث راث ؼييفافُت ومف ييذاكُت ،جبييذأ مى ييز جييأهلىم للخخ ييشف والاخخف يياء بىييم ف ييي خفييل جى ييشٍم خشٍ ييي اليلُ ييت ،ز ييم
الخىاـل فُما بِىىم ونين أصخاب اإلاؽشوعاث وسجاٌ ألاعماٌ بىاظىت اللاةمين على ؼئىن هزا اإلاىخب.
وَععى مىخب الخأهُل الىظُفى ومخابعت الخشٍجين ئليى جيىفيرفيشؿ عميل جيادة ومخمييزة جفيىق وجخعيذي ومىخياث العيفش
للعمل بالخاسف أو ختى وظُفت خىىمُت .ولِغ اإلاإهل فلي ملُاظا للخفىق ولىً ألاهم مً رلً الشغبت الخلُلُت في جدلُم
الزاث والخفاوي في العمل واإلاشابشة والخدذي.
وك ييذ ج ييم ئع ييذاد وئخ ييشاف (دلُ ييل الخ ييشٍج) همشج ييع أول ييى ًمى ييىىم الاظ ييخعاهت ب ييه ف ييي الخف ييىٌ عل ييى م ييا ًشؼ ييذهم ئل ييى جدلُ ييم
ومىخاجىم ...وال ٌععجي هىا ظىي أن أرهشهم بما بزٌ مً مجهىد الهجاصهزا العمل لُظل مشجعا لىم.
وأجل ييذ بؽ ييىشي لي ييل م ييً ظ يياهم ف ييي دع ييم رل ييً العم ييل وحعظ ييُم جل ييً الخذم ييت الت ييي حعى ييى ألام ييل ف ييي اإلاع ييخلبل لخشٍجُى ييا
وولعهم على الىشٍم الصخُذ.

وفلىم هللا وسعاهم،

وتهذف الفىشة الشةِعُت مً ئوؽاء مىخب للخأهُل الىظُفى ومخابعت الخشٍجين بيلُت الضساعت ئلى:
 .2معاعذة ولبت وخشٍ ي اليلُت في الخفىٌ على فشؿ عمل.
 .0جلذًم كاعذة بُاهاث مخخففت باإلاىاسد الةؽشٍت خاـت باليلُت والجامعت ،وأخشي لخاجاث ظىق العمل املخلي وؤلاكلُمي والذولي.
 .3دساظت الىلع الىظُفي لخشٍ ي اليلُت وأماهً عملهم ومىاءمت جخففاتهم لعىق العمل وجىىس مهاساث البدث عً الىظُفت بما
ٌعاهم في حعىٍم خشٍ ي اليلُت وئًجاد الىظُفت اإلاالةمت لهم.
ً
 .4جلذًم اإلاعلىماث للىالب ولجىت اللىاةذ باليلُت بالخخففاث اإلاشغىنت بعىق العمل والشاهذة عً وشٍم الخغزًت الشاجعت حعضٍضا
للمىاءمت بين مخشجاث الخعلم ومخىلباث ظىق العمل.

سؤٍت اإلاىخب
اإلاعاهمت في الخذ مً مؽيلت البىالت مً خالٌ اإلاىاةمت بين مخشجاث الخعلم ومخىلباث ظىق العمل عً وشٍم دساظت اإلاعلىماث عً ظىق
العمل لخلذًم الخىـُاث البىاءة لخىىٍشوجدعين البرامج ألاوادًمُت في اليلُت لخخىافم مع مخىلباث ظىق العمل املخلي وؤلاكلُمي.

سظالت اإلاىخب
جمؽُا مع سظالت اليلُت والجامعت بخخشٍج ولبت مإهلين كادسًٍ على جلبُت الاخخُاجاث املخخلفت مً مخخلف ألاوؽىت .يهخم مىخب مخابعت
الخشٍجين باًجاد عالكت كىٍت وفعاله بين اليلُت وخشٍجيها ونين اليلُت واملجخمع.

العمل بمىخب الخأهُل الىظُفى ومخابعت الخشٍجين
 .2ئجشاء الاجفاالث الالصمت لجمع أظماء وعىاوًٍ خشٍ ى اليلُت إلعذاد أسؼُف خاؿ بالخشٍجين.
 .0دعىة الخشٍجين للفعالُاث التي جلُمها اليلُت.
 .3عمل دوساث جذسٍةُت خاـت لهم مع جلذًم الذعم الالص .
 .4ئكامت خفل ظىىي للخشٍجين ،وجىشٍم اإلاخميزًً مً خشٍ ي اليلُت ،ووؽشكفق هجاح خاـت بهم.
 .5حعهُل صٍاستهم لليلُت ومؽاسهتهم في أوؽىتها وحعهُل اهخفاعهم مً مشافلها
 .6دعم اإلاؽاسَع الفغيرة.

همىرف مخابعت خشٍج
اظخماسة سكم
أخي الخشٍج  :مً فملً اخشؿ على ئدخاٌ بُاهاجً صخُدت ختى ًىىن هىان مفذاكُت بِىً ونين أسناب العمل وجإحى هزه الخذمت زماسها
بيـاهـاث شخصــيت
الاشم (سباعى) :
/ /
جاسٍخ ومحل اإلايالد :
الىىع :
 رهش  أهثى
اإلاىكف مً الخجىيذ :
الجيصيت :
العىىان الحالي:
جليفىن :
جليفىن محمىل :
البرًذ الالكترووي:
اإلاؤهـ ــل
الشعبت  /الخخصص :
جاسٍخ الخخشج :
الخلذًش :
سكم شهادة الخخشج :
الذساشــاث العليــا
الذسحت العلميت :
مجال البحث:
اإلاهاساث الخاصت
اللؼاث ألاحىبيت التي ججيذها :
مهاساث الكمبيىجش :
الذوساث الخذسٍبيت التي حصلذ عليها :
الخبرة العمليت :
العاملــىن
مكان العمل :
الىظيفت  /مهام الىظيفت :
عذد شىىاث الخبرة :
الشػب ــاث
الذوساث التى جشػب فى الحصىل عليها:
جىكُع الخشٍج

مارا بعذ الخخشف:


هل جخىي إلاعخلبلً؟ ما العمل الزي جشغب اللُا به؟



هىان عذة خُاساث علًُ معشفتها كبل اجخارن ألي كشاس؟



الخخىُي اإلاعخلبلي ًبذأ مً معشفخً لىفعً ،فىشفُما جدب أن حعمل ،اهخماماث كذساجً ،مهاساجً ،وشخفِخً؟.
ّ
حعلم هُفُت الخعبير عما ًذوس بزهىً ؟
مارا جخىكع أن جىىن علُه خُاجً بعذ ظىت مً آلان؟



ما هي الاهجاصاث التي ججعلً حؽعش بالىجاح؟



ما هي ومىخاجً على اإلاذي اللفير واإلاخىظي ؟



ما هي الخىىة ألاولى التي جيخظشن لخدلُم ومىخاجً؟




جزهشاهه
لِغ هىان ئجاباث صخُدت أو خاوئت ،وان جمُع ؤلاجاباث جخفً وخذن عما جشٍذ جدلُله.
ئرا وجذث اسجُاح في الخعبير عً سؤٍخً فال جكردد بفعل رلً لخىلُذ سؤٍخً للخُاة بؽيل أؼمل.
حعلييم هُييف جىزييم جمُييع بُاهاجييً والتييي جمييم أعمالييً و جللييي المييىء علييى جهييىدن وجلييذمً واهجاصاجييً ،بمييا فييي رلييً الؽييهاداث التييي خفييلذ
عليها والاهجاصاث الصخفُت ،في ملف خاؿ بًً.مىدً جمُع اإلاعلىماث المشوسٍت إلعيذاد العييرة الزاجُيت ،وولبياث العميل ،خُيث أن هخابيت
العييرة الزاجُيت بمهياسة حعيياعذن عليى اميخالن زلييت اهبيرفيي مليابالث العمييل وَعياعذن عليى خلييم اججياه اًجيااي وزليه عىييذما جدياوٌ البديث عييً
جى ييىٍشعمل ييً .خُ ييث أن م ييً مع ييئىلُاجً الصخف ييُت حع ييىٍم هفع ييً وئكى يياذ ال ييزي ظ ييُعُىً بمإهالج ييً  ،فالؽ ييشواث حع ييين ألاش ييخاؿ روي
اإلاهاساث اإلاميزة في اهجاص اإلاها .
لزلً علًُ الاعخىاء بىخابت العيرة الزاجُت التي حعبرعً شخفِخً وجلذمً ئلى ـاخب العمل أو اإلاعخخذ على اهً شيخق مهيخم وليذًً
الذافع والخافضوالخىظُم والخىجه الىاضر الهجاصمها العمل.
العيرة الزاجُت:
في البذاًت أخب أن أوضر أن العيرة الزاجُت ) (c.vهي وسكه مهمت جذا في خُاة ؤلاوعان ألنها هي الىاجهت التي ًخعشف منها ـاخب العمل على
الصخق ـاخب العيرة الزاجُت بذون أن ًلابله.
حعشٍف العيرة الزاجُت ؟


هي بىاكت حعشٍف للفشد.
هي اإلافخاح للىـىٌ للملابلت الصخفُت.



هي بمشابت الىذاء الزي ًلىٌ لفاخب العمل (كم بخعُُجي! ولِغ ئدساجي بين اإلالفاث).



 هي ألاداة ألاظاظُت التي حعخخذمها لكروٍج هفعً لجزب اهدباه ـاخب العمل.
مشاٌ جىلُحي:
ً
فمشال هدً هشي الُى ؤلاعالهاث الخجاسٍت التي حعشك في الجشاةذ أو اإلاىاكع ؤلالىكروهُت هشاهيا فيي زيىاوي بِىميا هيي حعيذ فيي ؼيهىس وأهفيرفهيزا ؤلاعيالن هيى
الزي ًجيزبىا ئليى اإلاىيخج لؽيشاةه أو ختيى معشفخيه وسؤٍخيه فُجيب عليى ويل ميً أساد أن ًىخيب ظييرجه الزاجُيت أن يهيخم بهيا وال ًىخ هيا فيي ًيى ولُليت بيل ًجيب
ً
ً
ً
مشاجعتها أهفر مً مشة مً كبلً أو مً كبل أـذكاةً وأهلً وهدى رلً فهي حعخبرجشوٍجا لً وئعالها عىً مشل ؤلاعالهاث هما رهش ظابلا.
عىذما ًخم ؤلاعالن عً وظُفت خالُه جشظل آلاالف مً العيرالزاجُت ) ( c.vلزا جلى الؽشهت الىالبت بعمل عملُت فشص ليل هزه العيرالزاجُيت عيً
وشٍم ئللاء هظشه عابشه على ول ) (c.vوولب عمل ملابله شخفُه مع أصخاب العيرالزاجُت الجزابت فلي.

لزا ًجب أن نهخم بىخابت العيرة الزاجُت وججضةخه ئلى فلشاث راث العىاوًٍ آلاجُت:
 -2الجضء الصخص ي )(personal
وَؽيمل الاظيم زالسييي أو سنياطي بخييي هبييرواضيير واعيُي وجدتهيا بخييي ـيغيرعىييىان اإلاريزٌ وأسكييا الخلُفىهياث والبرًييذ الالىكروويي الخيياؿ
بً وول رلً فُما ال ًخعذي زالزت ظىىس.
 -0الهذف )(objective
وفُييه ًييخم هخابييت الىظُفييت اإلاخلييذ ئليهييا مييع هخابييت أهييم ـييفاجً الصخفييُت وخلفُاجييً الذساظييُت والعملُييت التييي ظدعيياعذن لييخالء هييزه
الىظُفييت وهُييف حعييخىُع أن جلييى بمهامييً للؽييشهت علييى أهمييل وجييه معييخخذما فييي رلييً العبيياساث الشهاهييت والجميل الجزابييت التييي حعييخىكف اهدبيياه
اللاسب أزىاء هظشاجه العشَعت على ول ) (c.vاإلاشظلت )ٌعخدعً أن جإجل هخابت هزه الفلشة ئلى خُث اهتهاةً مً هخابت جمُع الفليشاث لخجعيل منهيا
ملخق ليل ما هى أحى
العيييرة الزاجُييت هييي أهييم خىييىة لخفييىلً علييى الىظُفييت ،فهييي لِعييذ مجييشد وزُلييت جدخييىي علييى جفاـييُل مخعللييت بييً فلييي ،بييل هييي جييىاصظ ييفش
لىجاخً اإلاعخلبلي.وهي أداة حعىٍم ممخاصة ،فاخشؿ داةما على حعىٍم هفعً بمهاسة  ،والبىها باخيا .
مىاـفاث العيرة الزاجُت:
ً )2جب أن جىىن ظيرجً الزاجُت لها جأزير كىي وئًجااي.
 )0الفذق في اإلاعلىماث الىاسدة في العيرة الزاجُت.
 )3جىظُم وجشجِب ألافياس.
 )4اظخخذا العىاوًٍ.
 )5الخيعُم الضمجي للعيرة الزاجُت.
 )6الىلىح الخا ال جكرن مجاال لخُاالث اللاسب وال جفكرك به أهه ٌعشف ما حعخبره بذيهُا .مشاٌ :اخخفاس  C.S.والزي حعجي بيه . Computer
Science
 )7ججىب ألاخىاء ؤلامالةُت ،ألن ملذاسئجلاهً للغت ٌعىغ مذي زلافخً.
 )8سيجل عىىاهيا فيي البرًيذ ؤلالىكروويي (ؤلاًمُيل  :)E-mailفيبعن أسنياب العميل ًفميلىن الاجفياٌ بيً عيً وشٍيم ؤلاًمُيل .فيارا هىيذ ال جمليً
عىىاها ،فان خفىلً على عىىان بشٍذ ئلىكرووي ال ًيلفً ؼِئا.
 )9اظخخذ أظلىب الىلاه :فأسناب العمل ال ًدبىن سؤٍت العيرالزاجُت التي جىخيب فيي ؼييل فليشاث .واظيخعمل أظيلىب الىلياه ألهيه ٌعيهل
عملُت اللشاءة.
 )22كييذ املخخفييشاإلافُييذ :فالعذًييذ مييً أص ييخاب العمييل ل ييً ًىظييشوا بعييين الاعخبيياسألي ظيييرة جضٍييذ ـييفداتها علييى ـييفدت واخييذة .وجييزهشأن
مذًشي الخىظُف ٌعخلمىن اإلائاث بل وآلاالف مً الىلباث.
 )22دكم في معلىماث هُفُت الاجفاٌ بً افدق وساجع معلىماث الاجفاٌ بً ،وألف سكم هاجفً املخمىٌ ئن وجذ .
 )20اظخخذ وسكا جُذا أبُن اللىن وابخعذ عً ألالىان ،وحجم الىسق ًىىن .A4
 )23ال جمع ـىسجً الصخفُت على العيرة الزاجُت.
جلعُم العيرة الزاجُت :
 -2اإلاعلىماث الصخفُت :الاظم ،جاسٍخ اإلايُالد ،الجيعيُت ،الخاليت الاجخماعُيت ،العىيىان ،أسكيا الهىاجيف ،البرًيذ الالىكروويي ،عىيىان ـيفدت الىٍيب
الصخفُت.
 -0اإلاإهالث ألاوادًمُت :الخاسٍخ ،اظم اإلاإهل والخلذًش ،اإلاإظعت الخعلُمُت ،اإلايان.
 -3الخبرة الىظُفُت :الفكرة التي بذأث فيها العمل ،الىظُفت ،اإلاها الىظُفُت.وحؽمل الخبرة الىظُفُت :الىظاةف التي جدخياف جفيشك واميل أو التيي ال
جخىلب جفشك وامل والخذسٍب العملي والفُفي.
 -4الذوساث الخذسٍةُت :الفكرة ،اظم الذوسة ،اإلايان اإلاىظم للذوساث.
 -5ألاوؽىت :الفكرة ،اظم اليؽاه ،اإلايان الزي أكُم فُه اليؽاه.
 -6اإلاهاساث.
 -7الهىاًاث.
 -8أشخاؿ ًمىً الشجىذ ئليهم :الاظم ،اإلاعمى الىظُفي ،العىىان وأسكا الهىاجف.

 هما وٍمىً ئلافت اللغاث والجىاةضالتي خفلذمالخظيت -:ال ًجيب هخابيت ويل هيزه اإلاىاـييفاث التيي رهشتهيا ولىيً علُيً هخابيت ألاظاظيُاث مشيل (الاظيم والعىييىان و اإلاإهيل وهديى رليً ميً اإلاعلىميياث
ألاظاظُت التي ًيبغي جىفشها(.


ئن كماء اإلاضٍذ مً الىكذ في ئوؽاء ظيرجً الزاجُت هى اظدشماس ساتع في معخلبلً.



اولب على ألاكل مً شخفين آخشًٍ أن ًلىما بمشاجعت ظيرجً الزاجُت بعذ وباعتها.
ئرا هىذ جشد على ئعالن ًدخىي على سكم مشجعي فخأهذ مً هخابخً لهزا الشكم على الظشف.



ججىب وى العيرة الزاجُت أو جذبِعها.



 جأهذ مً أهً كذ خفلذ ملذما على جفشٍذ مً أي شيخق جىيىي هخابخيه هصيخق ًمىيً الشجيىذ ئلُيه ظيىاء واهيذ عالكخيً بيه مهىُيت أو
شخفُت.
 مً أهفر ألامىس التي ٌؽىى منها مخخففىا اإلاىاسد الةؽشٍت هى أن الىشيرمً ألاشخاؿ ًخلذمىن لىظاةف غيرمإهلين لها كبيل أن حعيلم
ظيرجً الزاجُت لفاخب العمل املخخمل أكشا مىاـفاث الىظُفت بذكت ليي جخأهذ أن ليذًً اإلاهياساث والخبيرة والخعليُم اليزي ًبديث عنهيا
ـاخب العمل.
ولزلً ًىىن أهم الىلاه التي ًجب أن جخممنها العيرة الزاجُت-:
 معلىماث شخفُت:( الاظم وجاسٍخ اإلاُالد والجيعُت والخالت الاجخماعُت والعىىان)
 الخدفُل العلمي-:( بذءا مً ألاخذر زم ألاكذ )
 الخبراث العملُت-:(مً ألاخذر ئلى ألاكذ )
 الذوساث الخذسٍةُت-: اإلاهاساث-:الخاظب وما ئلى رلً
 اللغاث-: ئرا هىييذ جخل ييذ لىلييب وظُف ييت حع ييخلض العيييرة الزاجُييت ف ييان علُييً أن حعييذ سظ ييالت  Cover letterمييع العيييرة الزاجُييت ،وعلُ ييً مشاعيياة
ؤلاسؼاداث الخالُت في ئعذاد سظالت الخغىُت-:
 اهخب سظالت حغىُه مىففلت ليل وظُفت. اظخخذ جمل مىاظبت لمً بىاء ظلُم وصخُذ واهدبه ئلى اللغت وؤلامالء. ابشص خماظً واهخمامً. ابم سظالخً مخخفشه ومباؼشه. وجه الشظالت ئلى شخق مدذد ئرا وان رلً ممىىا أو ئلى مً يهمه ألامش. دذ سظالخً جميزن واخشؿ على أن ال جبذو عذواهُا ،أو عاإلاا بيل ش يء أو فياهُا. ئرا هخةذ سظالخً بؽيل جُذ  ،فانها حعىي ـىسه جُذه عىً وما الزي بامياهً فعله. وئرا هجخييذ فييي جييزب اهدبيياه ـيياخب العمييل مييً خييالٌ حعييىٍلً لىفع يً بييذون مبالغييت واؽيييل واكعييي  ،فلييذ لييمىذ أن جخأهييل إلاشخلييت
اإلالابلت الصخفُت.

همىرف لعيرة راجُت
Curriculum Vitae
العيرة الزاجُت
البُاهاث الصخفُت
الاشم
الجيصيت
مكان وجاسٍخ اإلايالد
الحالت الاحخماعيت
العىىان
العىىان البرًذي
هاجف سكم
فاكض سكم
الهاجف املحمىل
البرًذ ؤلالكترووي
اإلاؤهالث العلميت
بكالىسٍىس
حامعت
كليت
جلذًش
الخبراث العمليت
الىظيفت الصابلت:
العمل في مجال  ..........إلاذة............
اللؼاث
اللؼت ألاولي:
كشاءة:
كخابت:
محادزت:
اللؼت الثاهيت:
كشاءة:
كخابت:
محادزت:
اإلاهاساث الفىيت
مهاساث اشخخذام الحاشب آلالي
الذوساث الخذسٍةُت التي خفل عليها


الخىُف الخا للعمل لمً فشٍم العمل.



اللذسة على ألاداء جدذ لغي العمل.

Personal Data
Name
Nationality
Place and Birth Date
Social Situation
Address
Post Code
Telephone number
Fax Number
Mobile Number
E-mail
Education
B.Sc.
University
Faculty
Estimate
Experience
Previous job
Languages
First Language
Read
Writing
Conversation:
Second Language
Read:
Writing:
Conversation:
Technical skills
Computer skills:

 الخمخع بلذسة جُذة على بىاء العالكاث الاجخماعُت البىاءة.
 مهاساث أخشي خاـت.
الذوساث الخعلُمُت والخلىُت


خاـل على دوسة في الخذكُم واإلاشاجعت  /اإلاشهضالذولي للخذكُم.



اجخُاصامخدان جأهُل مهىذط صساطي (مؽشف).


الهىاًاث

أي دوساث أو وسػ عمل أو أوؽىت راث عالكت بالضساعت.

 اللشاءة  -الشٍالت  -اإلاؽاسهت في ألاوؽىت.
أشخاؿ ًمىً الشجىذ ئليهم
الذهخىس:
كعم:
ولُت:
جامعت:
البرًذ ؤلالىكرووي:

سظالت ولب وظُفت
العُذ ألاظخار املخكر ................... /
مذًش ؼشهت ........................
جدُه وُبه واعذ،
للذ لفذ هظشي ؤلاعالن الخاؿ بىم وأها اعخلذ أن لذي اإلاهاساث والخبراث المشوسٍت لؽغل وظُفت  .................والزي أعلىذ في جشٍذة ............
بخاسٍخ .................
أفُذهم علما بأهجي خشٍج جامعت  ................جخفق  ....................لعا ...........................
أهىن ؼاهشا لىم لى أجدخم لي فشـت للملابلت الصخفُت في الىكذ الزي جشوهه مىاظبا وأسجى الشد مىىم في أكشب وكذ ممىً على العىىان الخالي:
أوٌ أو زاوي اإلاىفىسة -مدافظت الذكهلُت
ؼاسذ.......................... :
هاجف سكم......................:
فاهغ سكم..................... :
الهاجف املخمىٌ............. :
البرًذ ؤلالىكرووي............. :
العال علُىم وسخمت هللا ونشواجه،،،،،
الاظم.................................. :
الخىكُع............................... :

اإلالابالث الصخفُت:
هىان هىعين مً اإلالابالث -:
 اإلالابلت اإلابذةُت:
ًلى اإلاعئىٌ عً ؼئىن اإلاىظفين بملابلت الشاغبين في العمل والخدذر معهم عً سغباتهم وومىخهم وناعىائهم فىشه مبذةُيت عيً اإلاؽيشوذ
وأعمالييه واللفييذ مييً مشييل هييزه اإلالابلييت هييى الخفييىٌ علييى اهىبيياذ عييا عييً ملييذسة الصييخق فييي الخعبيييرعييً هفعييه وجدىمييه بأعفييابه وكييىة
شخفِخه.
فاألشخاؿ الزًً ًكرهىن أزشا خعىا في هفغ اإلاعئىٌ هم الزًً ًفخذ لهم املجاٌ في جدبع الخىىاث ألاخشي واإلالابالث النهاةُت.
 اإلالابلت النهاةُت:
اإلالابلييت النهاةُ ييت هييي ئخ ييذي الىييشق اإلاع ييخخذمت للخفييىٌ عل ييى اإلاعلىميياث ؤلالييافُت اإلاىلىنييت مييً اإلاشش يير للىظُفييت ،فهييي وشٍلييت لليياء وجه ييا
لىج ييه ،وؼ ييفهُت ،وجلُ ييُم شخصي ي ي للمشش يير .وجخخل ييف ه ييزه اإلالابل ييت ع ييً اإلالابل ييت اإلابذةُ ييت ،خُ ييث أن ألاش ييخاؿ ال ييزًً ًلىم ييىن بمل ييابلتهم
معئىلىن في اإلاعخىٍاث العلُا مً ؤلاداسة.
وهى ييا ًىل ييع اإلاشش يير جد ييذ عذظ ييت املجه ييشم ييً خُ ييث اإلاىى ييم والهى ييذا واللباك ييت والىف يياءة العلمُ ييت وخشواج ييه وجف ييشفاجه بمخخل ييف أهىاعه ييا،
وشخفِخه بؽيل عا .
ولييِغ الغييشك مييً هييزه اإلالابلييت الخفييىٌ فلييي علييى معلىميياث ،وئهمييا هييي وشٍلييت لخب ييادٌ اإلاعلىميياث خُييث ًلييى اإلاعييئىٌ بخعشٍييف اإلاششيير
لىبُعييت العمييل وخىييي اإلاعييخلبل وئمياهُاجييه وظُاظييت ألاجييىس واإلاىييافع التييي ًلييذمها للعميياٌ واإلاييىظفين ..وغيرهييا ممييا ًشٍييذ اإلاششيير الاظخفعيياس
عىه.
خالٌ اإلالابلت الصخفُت :
 ادخل الغشفت بشلت. كم بمفافدتهم ،وعشفهم بىفعً. هً مهزبا وودودا. اهظش مباؼشة لعُىن مً ًجشي معً اإلالابلت بمجشد دخىلً الغشفت. أظهشزلخً بالىفغ. خاوٌ أن جلُم عالكت مىدة بِىً ونِىه. جزهش أن جفغي باهخما  ،فالخىاـل هى وشٍم رو اججاهين. أجب على ألاظئلت بأهبر كذس ممىً مً الؽمىٌ. ججىب ئجاباث وعم وال. جيلم بىلىح. ّظىق هفعً.
 فىشكبل ؤلاجابت على ظإاٌ ـيعب .ئرا هىيذ غييرمخأهيذ هُيف حعيخىُع ؤلاجابيت عليى ظيإاٌ ميا ،فُمىىيً اليشد بعيإاٌ آخيش .عليى ظيةُلاإلاشياٌ :ئرا ظييألً املخيياوس عييً الشاجييب الييزي جخىكعييه ،خيياوٌ ؤلاجابييت همييا ًلييي" :هييزا ظييإاٌ جُييذ ،مييا هييى الشاجييب الييزي كشسجمييىه ألفمييل
مششر للىظُفت؟
 عىييذما ًييأحي دوسن ،اظييأٌ ألاظييئلت التييي كمييذ باعييذادها مييً كبييل ،وهييزه ألاظييئلت ًجييب أن حؽييمل أي معلىميياث عييً الؽييشهت أو عييًالىظُفت لم حعخىع الخفىٌ عليها مً بدشً.
 ال حعأٌ أظئلت كذ جشيرعالماث اظخفها  .ئرا ظألذ ":هل الاهخلاٌ ئلى ميان آخشلشوسة؟ "فعيُفهم اللياةم عليى اإلالابليت أهيً ال جشغيبفييي الاهخليياٌ ئلييى ميييان آخييشعلييى ؤلاوييالق .ئرا وشخييذ العذًييذ مييً ألاظييئلت خييىٌ ؤلاجيياصاث فشنمييا فىييشالليياةم علييى اإلالابلييت أهييً مهييخم
بالخفيىٌ علييى ئجيياصة أهفييرمييً اهخمامييً بالعمييل بالؽييشهت وؤلاظييها بهييا .جأهييذ أن الليياةم علييى اإلالابلييت ًفهييم العييةب وساء وشخييً هييزه
ألاظئلت.
 اظخخذ أمشلت لخبين ئهجاصاجً. -اخبرهم بالخلُلت.

 اظخفعش ئن لم جفهم أي ظإاٌ. وضير أهيً جشٍيذ هيزه الىظُفيت ،وأظهيشكيذساجً عليى أخيز صميا ألاميىس ورليً بالخيذًث عيً الىظياةف التيي حعيخىُع اللُيا بهيا ميً أجيلفاةذة هزه الهُئت وناعىاء جفاـُل دكُلت عً معاعذاجً ألصخاب العمل العابلين.
 ًمىى ييً أًم ييا أن حع ييأٌ ع ييً بع يين الخفاـ ييُل الذكُل ييت للىظُف ييت مش ييل اإلاه ييا  ،اإلاع ييئىلُاث ،ألاش ييخاؿ ال ييزًً ظ ييُعملىن مع ييً،والصخق اإلاعئىٌ عً أداةً الىظُفي وَؽشف علًُ.
 أبذو مهخما. اعشك هلاوً الجُذة ومضاًان ،وهً ئًجابُا. خاوٌ أن جبدعم بىد ،لىً ال جفىىع الابدعامت.ملخىظت :هما أن علًُ ؤلاجابت على أظئلتهم ،بامياهً وشح ألاظئلت عليهم.
ال جفعل
 ال ججلغ ختى ًلىمىا بذعىجً للجلىط. ال جكرهل وجخماًل على الىشس ي . ال جذخً. ال جدلف. ال جيخلذ أصخاب العمل العابم. ال جلاوع هالمهم. ال جلفذ اهدباههم لىلاه لعفً. ججىب إلاغ الفم بىشٍلت مخىشسة. ججىب ئدعاء وجىد ظعاٌ للخفىٌ على مهلت للخفىيرفي ئجابت للعإاٌ. ججىب عن الؽفت. ججىب الابدعاماث اإلالخمبت أو اإلافخعلت. ججىب هضالعاق أو اللذ . ججىب زجى الزساعين أو ولعهما مدؽابىخين. ججىب الخشواث العفةُت باألـابع.جزهش أن معظم أصخاب العمل ًدبىن:
 ألاشخاؿ الزًً ًأجىن معخعذًً للملابلت. ألاشخاؿ الزًً ًبذون وازلين. ألاشخاؿ الزًً ًىفخىن. ألاشخاؿ الزًً ًذعمىن ئجاباتهم بأمشلت. ألاشخاؿ الزًً ًىجضون ما ًجب ئًجاصه.بعذ اإلالابلت الصخفُت :
 كم بانهاء اإلالابلت باإلافافدت بالُذ ،واؼىشالصخق اإلاعئىٌ على وكخه. هشس اهخمامً بالىظُفت ومإهالجً لها. ئرا عشلىا علًُ أن ًلىمىا هم باالجفاٌ بً اظألهم بأدب عً اإلاُعاد اإلاخىكع لهزا الاجفاٌ. اظأٌ ئرا هىذ حعخىُع الاجفاٌ هاجفُا بعذ عذة أًا لخعشف ولع ولبً للىظُفت. ابعيث بشظيالت كفييرة بهيا "ؼيىشا عليى اإلالابليت الصخفيُت" .خياوٌ ئسظيالها بدُيث جفيل كبيل أن ًىيىن الاخخُياسكيذ جيم ،وهيزه الشظييالتظخزهش اللاةم على اإلالابلت بمذي ـالخُخً لهزه الىظُفت ،وال جخدشف مً رهش أي مً اإلاىلىعاث التي أزيرث خالٌ اإلالابلت.
 ئرا واهذ وظُلت الاجفاٌ باليعبت لهزه الىظُفت هي ؤلاهكرهذ أو البرًذ ؤلالىكرووي فأسظل سظيالت ؼيىشبالبرًيذ ؤلالىكروويي بعيذ اإلالابليتمباؼشة زم أسظل خىابا زاهُا بالبرًذ العادي و خاوٌ أن جشظله بدُث ًفل كبل أظبىذ مً كشاسالخىظُف.

-

جابع بمياإلات هاجفُت ئرا لم ًخفلىا بً خالٌ أظبىذ ئرا وافلىا علي رلً.

الخىـُاث عىذ ئجشاء ملابلت شخفُت للعمل
 -2الخمشًٍ:
ً
لً ًىىن الخأهُذ على أهمُيت الخميشًٍ وافُيا مهميا هشسهياه ،و بفيىسة عاميت فيان أصيخاب ألاعمياٌ مخمشظيىن فيي فيً ئجيشاء اإلاليابالث ئرا ميا
ً
ً
ويياهىا ًجييشون ملييابالث مىييز فكييرة بدشييا عييً مييىظفين لييزا ظييُىىن مييً الفييعب جييذا للجييذد علييى أجييىاء اإلالابلييت أن ًخىكعييىا مييا ظييُأحي ،و مييا أخعييً
وشٍلييت للخفييشف أزىيياء اإلالابلييت و مييا عليييهم كىلييه لييُعىغ عيينهم الفييىسة ؤلاًجابُييت اإلاشجييىة .اكيشأ مليياالث عييً مجشٍيياث اإلالابلييت و خمييشأجىنييت ألهفيير
ً
أظئلت اإلالابالث جىشاسا و ٌعخدعً أن جخذسب على كىلها مع ـيذًم أو شيخق ميً هفيغ اخخفاـيً ًمشيل اإلالابليت معيً و ًدليل أداءن و أجىنخيً
ً
أزىاء اإلالابلتً ،جب أن جدفظ ظيرجً الزاجُت عً ظهشكلب لخىىن كادسا على ؤلاجابيت عليى أي أظيئلت جخعليم بهيا دون أي جيشدد .ئن الىـيف إلاخىلبياث
الىظُفت و اإلاهاساث اإلاىلىنت ًىلعىا على هم ال ًيخهي عىذ خذ مً اإلاعلىماث .اخشؿ على أن جلذ ول واخذة مً جليً اإلاهياساث اإلاىلىنيت بيزهشمشياٌ
لمً مهاساجً الصخفُت عىذ ئجابخً على أظئلت اإلالابلت.
 -0كم ببدث ؼامل و مففل عً اخخفاؿ الؽشهت و ئهخاجها:
ًمىىييً علييى ألاسقيير ئكىيياذ ـيياخب العمييل بمالءمخييً لؽييغل الىظُفييت فييي خيياٌ هىييذ علييى ئوييالذ كشٍييب مييً جفاـييُل الؽييشهت و مىكعهييا
ً
باليعييبت ألكشانهييا فييي العييىق و ئهخاجهييا و مييا الييذوس اإلاىلييىب أن جلذمييه لهييا بييذوسن .متييى مييا اظييخىعذ أن جييشي هفعييً جييضءا مييً "الفييىسة ألاهبيير"
ظدخمىً مً ـُاغت ئجاباجً بفىسة أخعً و جزهش مهاساجً و كفق هجاخاجً بىشٍلت مىملت بما ًخماش ى مع مخىلباث الؽشهت.
 -3الىـىٌ اإلابىش:
اخكر مىعذ اإلالابلت ،خاوٌ الىـىٌ كبل  25دكُلت علي ألاكل مً اإلاىعذ املخذد للملابلت و اؼغل هفعً بلشاءة أي ش يء ًخق عمل
جل ييً الؽ ييشهت أزى يياء اهخظ يياسن ،هم ييا و ًمىى ييً اظ ييخغالٌ وكخ ييً بمشاجع ييت ظ يييرجً الزاجُ ييت و ألاجىن ييت الت ييي أع ييذدتها لِع يياعذن رل ييً عل ييى أن حؽ ييعش
باالظييكرخاء و العييُىشة علييى اإلاىكييف أزىيياء اإلالابلييت .و لييى خفييلذ واسزييت فييي الىشٍييم ظييخإخشن علُييً الاجفيياٌ و ئبيالك الصييخق اإلاعييئىٌ عييً ئجيشاء
اإلالابلت معً.
 -4خافظ على أهمُت الاهىباذ ألاوٌ:
هميا ميشعليى معيامعً و إلايشاث عذًيذة فيي العيابم فاهيً ليً جدفيل عليى فشـيت زاهُيت لخكيرن اهىباعيً ألاوٌ ،جأهيذ ميً ئن اهىباعيً ألاوٌ
ً
ً
ظُىىن هاقخا و خماظُا و بأظلىب منهي مدكرف ظُعىد بالىفع على ول الفشٍم .أبدعم خين جفيافذ ،و بلبميت مؽيذودة ،الصيخق اليزي ظيُجشي
معً اإلالابلت ألن  %62ميً وظياةل الخىاـيل جىيىن غييرهالمُيت فيي جليً الخاليت ،أهدبيه ئليى لغيت جعيذن و ئًداءاجيً و هبيرة ـيىجً و جيزهشئن الىشٍليت
ً
ً
التيي جللييي بهيا اإلاعلىميياث ال جليل أهمُييت عيً اإلاعلىميياث هفعيها .هييً هادةييا و مشهيضا و أظييخعشك زلخيً بىفعييً و اخكرافيً اإلانهييي ميً خييالٌ أجىنخيً و
ً ً
هُفُت ئللائها .على مظهشن أن ًبذو مهىُا بدخا و ًجب أن جظهشبأخعً هىذا مً أجل اإلالابليت ،فأفميل ليً أن جيضٌ و جخىيا أزىياء اإلالابليت عليى أن
ً
جفل ئليها مشجذًا اإلادسخ مً الشُاب و جخيلم باظخفغاس و كلت اخكرا عً عمل الؽشهت و مبادئها و جىجهاتها.
 -5لخىً أجىنخً مخخفشة و في ـلب اإلاىلىذ:
أجييب علييى ألاظييئلت اإلاىجهييت لييً بأظييلىب بيياسذ و دكُييم و ال حعييهب و جخىظييع فييي هالمييً عييً مىالييُع غيييرمكرابىييت و غيييرمشجبىييت بمدييىس
ً
العييإاٌ فيلمييا أهفييرث الىييال إلجابييت ظييإاٌ مييا صادث معييه ئمياهُييت أن ًييضٌ لعيياهً لخظهييشلييعفا فييي مهيياساث الخىاـييل عىييذن أو رهييشأؼييباه الخليياةم
أزىاء اإلالابلت و التي مً ألافمل عذ رهشها في مشخلت اإلالابلت .لخظهشـيفاء علليً و فىيشن علُيً ؤلاجابيت بةعياوت و جخىيشق لفيلب اإلاىليىذ ،عليى
أن ال جلخييل سوح الخييذًث باجابيياث أهفييرمييً مخخفييشة مشييل وعم/هييال ،خيياوٌ ؤلابليياء علييى خييذًث ٌعييىده الاخكيرا اإلاخبييادٌ و اإلاهىُييت علييى أن ال جفاسكييه
ً
البهجت مً خالٌ أجىنخً التي ظخجعذ كىان و جبلي الصخق الزي ًذًش معً اإلالابلت ؼىاكا لخعلم اإلاضٍذ.
 -6أظخخذ الخلاةم و البُاهاث مً خبراجً العابلت لخذعم بها ئجاباجً:
علًُ الخأهذ مً جذعُم ول ئجاباجً بالخلاةم و ألاسكا الذكُلت لخىعب مفذاكُت أما الصخق الزي ًجشي معً اإلالابلت و جظهشليه
ً
هظشجيً الشاكبيت لجىهشٍيت العميل .اؼيشح بالخفاـيُل ويل أهيذافً التيي أهجضتهيا و أبيذعذ فيهيا و جديذر عيً بفيمخً التيي جشهتهيا و مؽياسواجً أًيا واهيذ
ً
ً
مً خُث الشنذ الزي جىِخه أو ألامىاٌ التي جم جىفيرها أو خعياسة جيم جفاديهيا أو أي شي يء ميً هيزا اللبُيل .هيً دكُليا و مديذدا فيي ميا ًخيق مهاساجيً و
اظشد كفق هجاخاجً العابلت التي جشةذ هالمً.
 -7حعشف على هلاه اللىة لذًً و آحي على رهشها و لى مشة:

ًخىلييع مييً ًجييشي معييً اإلالابلييت ئلييى جىظُييف الصييخق الييزي ًدمييل الىسكييت الشابدييت الييزي سييجل هجاخيياث فييي هفييغ الاخخفيياؿ أزىيياء
ً
الىظيياةف العييابلت ،هييً معييخعذا لدؽييشح باظخفالييت كففييً عييً مييا خللييذ مييً هجيياح فييي اإلاا ي ي و الخبيراث اإلاىدعييبت مييً خييالٌ هييزا الىجيياح و
الييزي ًييشجبي بفييىسة مباؼييشة بىبُعييت العمييل الخييالي و اإلاعييإولُاث اإلافيياخبت لييه و اإلاهيياساث التييي ًخىل هييا .ل يُىً فييي معلىمييً أن ـاخب/ـيياخبت
العمل ٌععى لخللُق املخاوشبخعُيين شيخق ويان كيذ عميل فيي اإلاا ي ي بىظُفيت مؽيابهت أو مىابليت مميا ًمىىيه ميً اظيكرجاذ جليً الخبيراث لخغىُيت
اخخُاجيياث الىظُفييت الخالُييت .فدتييى لييى واهييذ وظُفخييً العييابلت مخخلفييت بلييذسهبيييرعييً الىظُفييت الخالُييت فُمىىييً سغييم رلييً رهييشبعيين كفييق
الىجيياح التييي جييشجبي بفييىسة مباؼييشة مييع مخىلبيياث الىظُفييت الخالُييت مييً خُييث العييماث الصخفييُت و اإلاهيياساث ألاظاظييُت واإلبييذاذ و سوح اإلابييادسة و
اللذسة على خل اإلاؽاول و الخبرة في اإلابُعاث و أظلىب الخفاوك و الخىاـل و ئلى آخشه مً جلً الففاث.
 -8ال جىفر الىال عً أمىسن و مؽاولً الصخفُت:
هىان مىىلخين ال ًجب علًُ الخىشق ئليهما أزىاء ملابلت العميل و هميا هلياه ليعفً و خُاجيً الصخفيُت .ججىيب الخيذًث عيً أميىسن
الخاـيت و ؤلاجابيت عيً ألاظيئلت خييىٌ جىاهيب الميعف ليذًً ظيىاء مييً خُيث ؤلاجابيت بفيىسة مخخفيشة أو ميً خُيث ؤلاففيياح عيً سغبخيً فيي جىييىٍش
ً
ً
ً
خبراجيً لييمً مجيياٌ معييين أو ئعييادة الييزهش ميشاسا و جىيشاسا إلخييذي هليياه اللييىة لييذًً و الييزي كييذ ًفييل معييً خيذ اإلاغيياالة .أوال ظييُظهشرلييً أي مييً
مهاساجييً ًخىجييب علُييً العمييل علييى جىىٍشهييا و أمييا الشيياوي فُإهييذ علييى هليياه اللييىة الشةِعييُت لييذًً ،همييا و ًمىىييً رهييشهلىييت لييعف لييذًً ال جمييذ
بفلت ئلى الىظُفت التي ظدؽغلها.
ً
مشاٌ رلً لى هىذ ملذما على وظُفت ئؼشافُت في مجاٌ الةعاجين فُمىىً رهشهيىن مهاساجيً فيي ويشق الخلليُم الخذًشيت للعىيب .أو ويشق
ملاومييت ؤلاجهيياد الخييشاسي فييي عىييابشحعييمين الييذواجً لِعييذ مييً جىاهييب اللييىة لييذًً و ئهييً ظدؽييعشبشاخييت أهبييرلييى هىييذ فييي وظُفييت ئبذاعُيت .مهمييا
فعلييذ فييال جفييخذ علييى هفعييً علبييت ملُئييت بالذًييذان لخيعييف بهييا أي فشـييت لييً فييي لييمان هييزه الىظُفييت عييً وشٍييم ئظييهابً فييي رهييش هليياه لييعفً
الخلُلُت و التي جشجبي مباؼشة بلذسجً على العمل وفم ما جملُه هزه الىظُفت.
 -9اظأٌ ألاظئلت:
ً
لييُىً لييذًً كاةمييت بأظييئلت مهمييت خمييشتها معييبلا لخشيييربهييا ئاجيياب ـيياخب العمييل لُعييشف ئهييً علييى ئوييالذ بييأمىس الؽييشهت .ئن هييزه
املجمىعيت ميً ألاظيئلت ًمىيً أن جبيذأ مدادزيت ظيخعىي ـياخب العميل اهىباعيا ئهيً كميذ بياملجهىد اليالص لخبديث فيي جفاـيُل الؽيشهت بامعيان .و ال
حعأٌ عً اإلاشجب أو ؤلاجاصاث في اإلاشاخل اإلابىشة مً اإلالابلت.
 -22جيلم و وأهً جضء مً اإلاإظعت:
لييى هىييذ كمييذ ببدشييً اإلاخعمييم عييً خىييىه الؽييشهت و اخخفاـييها و ئهخاجهييا ًمىىييً الييخيلم و وأهييً جييضء مييً جلييً الؽييشهت بؽيييل ًشييير
ؤلااجيياب .خييافظ علييى مدادزييت ئوعييُابُت جخبييرفيهييا الخليياةم التييي عشفتهييا عييً الؽييشهت و ئهخاجهييا و مىافعيييها لخظهييشهُييف جفييب جييأزيرن ؤلاًجييااي
ً
معخخذما خبراجً و مهاساجً الفشٍذة.
ً
 -22ال جىاكؾ مىلىذ اإلاشجب مبىشا:
ئن العإاٌ عً الشاجب أزىاء اإلاشاخل اإلابىشة مً اإلالابلت ظُعىًُ مىظشاإلاشجضكت ،ففاخب العمل ًبدث عادة عً الخماط الزي فُيً
للىظُفت هفعها و لِغ عً ؼغفً إلالذاس الشاجب .ئن أغلب الؽشواث جملً بيُت زابخت للشواجب ،فال جخش ى العإاٌ على أن ًىىن ظإالً في الىكذ
اإلاىاظب ،هما و ئن اإلاعشفت اإلاعبلت إلاعذٌ الشاجب الىبُعي ًمىً أن جىفشعلًُ أي ئخشاف أزىاء اإلالابلت.
 -20ال حعىي الىشير مً الىعىد:
ً
ً
ال جليذ وعيىدا لعيذ فيي مىكيع ٌعيمذ ليً بدىفُيزها فيأن زلخيً الضاةيذة عيً خيذها ظيخلىدن فيي الغاليب ئليى ميا ال جدميذ علبياه ،و ليى هىيذ فعيال
جشغب بالىظُفت ،سوف إلاهاساجً بالىشٍلت التي حعجبً و الكز بزهش الخلاةم.

خىاب
Cover Letter
عىيذ الخليذ لىظُفييت فاهيً جدخيياف فيي أهفيرألاخُييان ألن جشظيل ميع العييرة الزاجُييت خىابيا مشفليا ً Cover Letterىضير الىظُفييت التيي جخلييذ ئليهيا .فييي
الىلاه آلاجُت هىضر أهمُت هزا الخىاب وهُفُت هخابخه.
إلاارا جدخاف ألن جشظل هزا الخىاب وما الزي هىخبه في هزا الخىاب؟
َ
ُ
هزا الخىاب هى فشـخً ل ِخلىٌ مالم حعخىع كىله في العيرة الزاجُت هظشا لؽيل العيرة الزاجُت اإلاعخاد وعذ العماح بىخابيت جميل وفليشاث
فيها .بذاًت ًجب أن جىضر الىظُفت التي جخلذ ئليها زم ًمىىً أن جمُف فلشاث عً مهاساجً التي جإهلً للخفىٌ على هزه الىظُفت جدذًيذا أو
ؼشح أي أؼُاء غاممت في العيرة الزاجُت مشل فكراث صمىُت غيرمزهىسة أو جىلُذ جىاظب عملً الخيالي ميع جليً الىظُفيت فيي خاليت ميا ئرا وياهىا غيير
مخمازلين.




جىلييُذ اظييم الىظُفييت التييي جخلييذ ئليهييا .هييزا أمييشالبييذ أن ًىييىن واضييخا فييي الخىيياب بييل سنمييا ًىييىن هييى العييةب الشةِ ي ي فييي هخابييت هييزا
الخىابِّ .بين اظم الىظُفت والشكم الىىدي لها ئن وان هىان سكم هىدي .ارهشهزلً اإلايان والخاسٍخ اليزي جيم ؤلاعيالن فُيه عيً الىظُفيت
مشل جشٍذة هزا  ...........بخاسٍخ هزا..............
ُ
جىلييُذ كييذساجً التييي جإهلييً للىظُفييت .مييً ألامييىس ألاظاظييُت أال حعُييذ هخابييت هفييغ مييا هخةخييه فييي العيييرة الزاجُييت ولىييً علُييً أن جىضيير
ُ
الخب يراث التييي اهدعييبتها والتييي ججعلييً جخلييذ لهييزه الىظُفييت .ليييي جدعييً هخابييت هييزا الجييضء علُييً بملاسهييت كييذساجً بمخىلبيياث الىظُفييت
اإلازهىسة في ؤلاعالن.



جىلييُذ أمييىسا غاممييت فييي العيييرة الزاجُييت مشييل فك يراث الاهلىيياذ عييً العمييل .مييً ألاؼييُاء التييي ًىظييشئليهييا كيياسب العيييرة الزاجُييت الفكييراث
الضمىُيت غيييراإلاىضييخت .كييذ جىييىن اهلىعيذ عييً العمييل لظييشوف كهشٍييت أو صيخُت أو ليييي جييذسط فعلُييً جىلييُذ رليً فييي هييزا الخىيياب .كييذ
جىىن الىظُفت حؽكره خبرة العمل في بلذ ما أو مجاٌ ما وأهذ جملً هزه الخبرة ولىنها لعةب ما غييرمىضيخت فيي العييرة الزاجُيت فعلُيً
جىلُذ رلً هىا.



صٍييادة جىلييُذ أمييىسا مييزهىسة فييي العيييرة الزاجُييت ألهمُتهييا .فييي هييزا الخىيياب كييذ حؽييشح بعيين مييا رهييشث فييي العيييرة الزاجُييت مييً خبييراث أو
مإهالث راث عالكت مباؼشة بمخىلباث هزه الىظُفت .فمشال كذ جخدذر عً أظلىب ئداسجً أو أؼُاء خللتها.



جىليُذ بعيين ألاميىس التييي كيذ ججعلييً غييرمىاظييبا للىظُفيت :مشييل أن جىييىن الىظُفيت حؽييكره الذساًيت بلغييت ميا وال ًىييىن ليذًً دساًييت بهييا أو
ُ
جخىلب مإهل ما وأهذ ال جدمله .إلايارا جيزهشرليً؟ لخىليُذ ألاميىس ولييي ال جميُع وكخيً ووكيذ الؽيشهت اإلاىظفيت وهيزلً لخىليُذ كيذسجً
داذ ألن جييزهب
علييى جدمييل أعبيياء هييزه الىظُفييت وئن لييم جىىبييم وييل الؽييشوه علُييً .فييان وييان ؼييشه اللغييت أو ؼييشه اإلاإهييل أظاظييُا فييال ٍ
لخمىس اخخباساث وملابالث فهزا ظُىىن ممُعت لىكخً ووكتهم .بالىبع أهذ لً جلىٌ مشال “أها ال أـلر للىظُفيت ألهجيي ال أعيشف هيزا”
ولىييً مييً اإلاإهييذ أهييً جييشي أن لييذًً ئمياهيياث جإهلييً لخلييً الىظُفييت فمييشال جلييىٌ “ئن لييذي الىشيييرمييً الخبيراث ألاظاظييُت لهييزه الىظُفييت
مشل…“ ..وئن هىذ ال أخمل مإهل هزا فاهجي أظً أن كذساحي وخبراحي مىاظبت لهزه الىظُفيت” .كيذ ًلكيرح اليبعن علُيً أال جيزهشرليً فيي
هزا الخىاب ولىً هزه وجهت هظشي.



جىلُذ أظباب سغبخً في الالخداق بهزه الىظُفت مشل خبً للعمل في مجاٌ أو سغبخً باهدعاب خبراث في ؼشواث راث ظمت معُىت.



ؤلاجابت عً بعن ألاظئلت اإلاىلىنت في ئعالن الىظُفت مشل الىكذ اإلاىاظب اللخداكً بالعمل أو خفىلً عليى جفيشٍذ عميل أو ئكاميت فيي
بلذ ما أو اإلاشجب اإلاخىكع.

مالخظاث:


هزا الخىاب ًُىخب في ـىسة خىاب ًبذأ بالخدُت وٍيخهي بخخا مىاظب زم الخىكُع.
















بعيين الؽييشواث العشنُييت كييذ ال تهييخم هشي يرا بمدخىٍيياث هييزا الخىيياب ظييىي اظييم الىظُفييت التييي جخلييذ ئليهييا .علييى أي خيياٌ فييان هخابييت هييزا
الخىاب بؽيل جُذ ًىضر خبراجً ومهاساجً لً ًَمش .بالىبع هىان ؼشواث كذ تهخم هشيرا بميا جىخبيه فيي هيزا الخىياب خاـيت الؽيشواث
ألاجىةُت.
ًخم هخابت الخىاب باللغت اإلاىاظبت أو اإلاىلىنت.
مً اإلاهم أال ًدخىي الخىاب على أخىاء ئمالةُت أو لغىٍت.
هييزا الخىيياب ٌعخبييرخىابييا سظييمُا فالبييذ أن ًىييىن مظهييشه سظييمُا بمعجييى أال حعييخخذ خىىوييا جمالُييت أو ألىاهييا أو جىخبييه بذجييم هبيييرأو
حعخخذ ولماث عامُت.
خاوٌ أن جىخب هزا الخىاب بما ٌعبيرعىيً خلُليت وال جىخيب ؼيعاساث عاميت مشيل :أهيا شيخق مجتهيذ ومشيابشوأخيب العميل وليذي كيذساث
عظُمت .ولىً ارهشأؼُاء مدذدة خاـت بً ودلل عليها ئن اظخىعذ مشيل “هدُجيت لعمليي أهفيرميً زيالر ظيىىاث فيي هىذظيت اإلاعمياسفيان
ل ييذي خب ييراث ف ييي جف ييمُم اإلاعدؽ ييفُاث واإلاىخجع يياث الع ييُاخُت هم ييا أه ييه ل ييذي دساً ييت ب ييالخىىاث الخىفُزً ييت” أو “أزى يياء عمل ييي ف ييي الخ ييذسَغ
اظخىعذ جىىٍش أظلىب الخذسَغ بالخعاون مع الضمالء بما مىىىا مً جدلُم…”
هزا الخىاب ال ًخعذي ـفدت واخذة وٍخىىن عادة مً فلشجين ئلى أساع أو خمغ فلشاث.
اهخب هزا الخىاب على الخاظىب ما لم ًىً مىلىنا في ئعالن الىظُفت أن جىخبه بخي الُذ.
كبل هخابيت هيزا الخىياب خياوٌ ججمُيع معلىمياث عيً الؽيشهت اإلاىظفيت واكيشأ ئعيالن الىظُفيت عيذة ميشاث وفىيشفيي اسجبياه خبراجيً بميا هيى
مىلىب ،زلافت هزه اإلاإظعت ،ما الزي ًبدشىن عىه خلُلت ،ما الزي جملىه مً خبراث جىاظب زلافت هزه اإلاإظعت.
ُ
الخييذ ألادوييى لىييىٌ هييزا الخىيياب هييى أن جىخييب فلييشة واخييذة جىضيير الىظُفييت التييي جخلييذ ئليهييا وفلييشة زاهُييت ججُييب فيهييا عييً أي أظييئلت
مىلىنييت ئن وجييذث .زييم جخييخم بجملييت زييم الخىكُييع .وٍمىييً أن جمييُف فلييشجين أو زييالر لخىلييُذ ئمياهاجييً ونييا ي ألامييىس اإلاييزهىسة أعيياله ئن
أسدث .الخييذ ألادوييى ًى ييىن مىاظ ييبا ئن علم ييذ أن الؽ ييشهت اإلاىظفييت ال ته ييخم هشي يرا بهييزا الخىيياب .أم ييا ئن علم ييذ أن الؽييشهت اإلاىظفييت ته ييخم
بمدخىٍاث هزا الخىاب فعلًُ هخابت الفلشاث التي جىضر كذساجً وخالفه بعىاًت.
ُ
كبل أن جشظل الخىاب كم بمشاجعخه جُذا واولب مً أي ـذًم أو كشٍب مشاجعخه لً ئن أمىً.
اظييخخذ ظشفييا مىاظييبا للخىيياب والعيييرة الزاجُييت فييال حعييخخذ ظشفييا ـييغيرا ليييي ال جمييىشلشجييي الخىيياب عييذة مييشاث ممييا ًجعلييه ًبييذو
بمظهش س يء عىذ كشاءجه.

همىرف عا ملخخىٍاث الخىاب:
هزا جىلُذ لؽيل الخىاب.
الاظم:
العىىان:
الخاسٍخ:
العُذ /العُذة

Name:
Address:
Date:
Dear Sir/Madam:
First paragraph- introduction and clarification of the position name
الفلشة ألاولي -أرهشاظم الىظُفت التي جخلذ ئليها واهخب ملذمت لبا ي الخىاب
nd
2 paragraph
جدذر عً كذساجً اإلاىاظبت للىظُفت
rd
3 paragraph
ً
ألف مضٍذا مً الخففُل خىٌ كذساجً أو أجب عً أي أظئلت مىلىنت
Last paragraph- Closing
ً
ً
ً
أهخب خخاما مىاظبا ومخخفشا
Sincerely,
Name:

ئسؼاداث لخشٍج خذًث
ؤلاوعان في بذاًت خُاجه العملُت ًدخاف للىاصر ألاميين اليزي ًذليه عليى وشٍيم الىجياح وليزا عضٍيضي الخيشٍج هديً معيً هأخيز بُيذن ميً خيالٌ مىخةىيا
ً
هزا ووعذن وهإهلً لعىق العمل وهلذ لً مبذةُا هزه الاسؼاداث.
 )2أخالكُاث العمل :اخزس أن جرزلم .ئن بذأث في فلعفت ألامىس وجبرًشالخىأ فان هيزا ًفيل بيً ئليى اإلاياٌ الخيشا وسنميا ليً حعيىد .ولىيً ليع
أخالكُاث العمل أما عُىً وال جلبل الخىاصٌ عنها .ال حعخمع ئلى هفاةذ الفاظذًً ولىً اظخمع ئلى هفاةذ الؽشفاء.
اب ييزٌ مجه ييىدا ف ييي عمل ييً…خ يياوٌ جأدً ييت العم ييل هم ييا ًيبغ ييي…ال جلب ييل ه ييذاًا م ييً العم ييالء أو اإلا ييىسدًً…ال حع ييخغل مىف ييبً إلاف ييلخخً
الصخفيُت…الكييز بخعلُمياث العمييل…هيً أمُىييا ميع وييل الىياط…ال جىييزب مىلليا…ال جخييذذ العميالء…ال جخييذذ سؤظياءن…ال حعييي وعييىدا
واربت…ال جىخب جلاسٍش مضوسة…ال جلعم أًماها واربت…ال جخىبرعلى أخذ…هً مخعاوها.
 )0حعشف على اإلاإظعت وأهظمتها وزلافتها :مً اإلاهم أن جخعشف على اإلاإظعت وأهظمتها ومها ول ئداسة وما لً و ما علًُ .هيزه هيي وظيُلخً
للخدشن داخل اإلاإظعت والخعامل مع آلاخشًٍ بشلتً .جب أن حعشف مهامً جُذا وي جإديهيا .اظيأٌ صميالءن ،اكيشأ ميا ًخياح ليً ميً أهظميت
اإلاإظعت ،اهخم بفيشؿ الخيذسٍب عليى أهظميت اإلاإظعيت! حعيشف عليى خلىكيً ويي جدفيل عليهيا وواجباجيً ويي جإديهيا .عيذ معشفخيً بيىظم
العمل كذ ًجعلً جخشق هزه الىظم دون كفذ وهى ما كذ ٌعخبره آلاخشون ئهماال أو عذ اخكرا للىظم.
حعيشف علييى زلافييت اإلاإظعييت فاإلاإظعياث جخخلييف فييي زلافاتهييا .حعيشف علييى أظييلىب الخعامييل وزلافيت الاجخماعيياث .بعيين اإلاإظعيياث جدعييم
بالشظييمُت واعمييها ًدعييم بالالسظييمُت والييبعن يهييخم بالعييشعت واعمييها يهييخم بييالجىدة ئلييى غيييررلييً .علُييً الخعييشف علييى مييذًشن وأظييلىب
عمله وما ًدب وما ًىشه .خاوٌ الخىافم مع زلافت اإلاإظعت وأظلىب عمل مذًشن بما ال ًخل بأخالكُاث العمل.
 )3الاهىباعياث ألاوليى :الاهىباعياث ألاوليى لهيا جيأزيرهبييروكيذ حعيخمشلفكييرة وىٍليت فياخشؿ عليى خليم اهىباعياث جُيذة فيي ألاًيا ألاوليى لعملييً.
هً ملكزما باإلاىاعُذ ونالضي اإلاىليىب ونلىاعيذ العميل .أظهيشاهخماميً وجيذًخً وهيً خشٍفيا فيي حعامليً .اؼيىشآلاخيشًٍ عليى معياعذتهم
وجىجيههم لً .أظهش اخكرامً لضمالةً وال جداوٌ الذخىٌ في ـشاعاث .ليِغ اإلالفيىد أن جخيذعهم وئهميا أن جىيىن خشٍفيا بعين الشي يء
ألن الاهىباعاث ألاولى لها اعخباسها وألهه ًىظش لً بدعاظُت في الفكرة ألاولى.
علييى ظييةُل اإلاشيياٌ فييان ولبييً للخمييىس مخييأخشا هفييف ظيياعت عييً العمييل كييذ ًدمييل علييى أهييً شييخق غيييرملكييز بِىمييا كييذ ًىييىن ولبييً
للخمىس مخأخشا ظياعت عيً العميل ملبيىال جيذا بعيذ ميشوسأؼيهشعليى الخداكيً بالعميل .وكيذ ًدميل عيذ الكزاميً اليذكُم بالخعلُمياث فيي
أوٌ أًامً على أهً شخق معتهكربِىما كذ ًىىن عذ الالكزا ملبىال في اإلاعخلبل خعب ظشوف العمل.
كيذ جظييً أن سةِعييً وخييذه هييى الييزي ًخابعييً ولىييً فييي الخلُلييت فييان وييل مييً خىلييً ًىىهييىن اهىباعييا عىييً .اهىباعيياث الييضمالء واإلاييذًشًٍ
آلاخييشًٍ جييإزشعلُييً هشي يرا .فبعمييهم كييذ ًىلييل اهىباعييه إلاييذًشن واعمييهم كييذ ٌعيياعذن فييي اإلاعييخلبل علييى الاهخليياٌ لعمييل أفمييل جدييذ
سةاظخه.
 )4ابدث عً الىصر والخىجُه :أهذ بداجت لخبراث مً هيم أهفيرمىيً خبيرة ولىيً ًجيب أن جميشالىفياةذ التيي جخللاهيا بفلكيرداخليي ٌعيخخشف
الىفاةذ اإلافُذة ويهمل الىفاةذ غيرالجادة أو اإلامشة .مشال كذ ًىصخً شخق هاكم على ميذًشه أن جخعاميل بؽييل عيذواوي ميع ميذًشن.
هزه هفُدت كذ جإدي لففلً وال ًلفذ منها رلً الصخق ظىي ؼفاء غلُليه .ئن وجيذث هاصيخا أمُىيا فهيزه وعميت فدياوٌ اظدؽياسجه
والاهخما بىفاةده.
 )5الخىيىٍشالييزاحي :كييذ حعيياعذن اإلاإظعييت التييي حعمييل بهييا باجاخييت فييشؿ للخييذسٍب وكييذ ٌعيياعذن مييً هييم أهفييرمىييً خبييرة فييي العمييل .كييذ ججييذ
معياعذة هبيييرة وكييذ ال ججييذ معيياعذة وافُييت .علييى أي خيياٌ ،خيياوٌ جىمُيت هفعييً راجُييا .ال جخعلييل بمييعف فييشؿ الخييذسٍب ولىييً ابدييث عييً
اإلاعلىمييت هىييا وهىييان .ال جىخييف بمييا حعييمعه مييً الييضمالء ولىييً اسجييع ئلييى الىخييب وابدييث علييى الؽييبىت الذولُييت واظييأٌ صمييالء آخييشًٍ .خيياوٌ
جمديُق اإلاعلىمييت .كيذ ججييذ مىخبيت فييي اإلاإظعيت فديياوٌ اظيخغاللها مهمييا واهيذ لييعُفت .كيذ ججييذ مشاجيع لييذي اليضمالء فديياوٌ اظييخعاستها.
كذ ججذ هظم للعمل أو هخالىجاث أو مىاد جذسٍب فاكشأ منها.
ال جليين العيياعاث الىييىاٌ فييي العمييل جدىييذسعلييى جخلفىييا وأظييلىب عملىييا ولىييً وييىس هفعييً لخلييى بعملييً مشييل أو أفمييل ممييا ًمىييً أن
ًلى به أجىبي مً بلذ مخلذ .
 )6العمييل الجميياطي :شييجع العمييل الجميياطي فهييى أظيياط الىجيياح .هييً مخعاوهييا مييع صمالةييً .ظيياعذ صمالةييً .ال جخييف ع ينهم اإلاعلىميياث .ظيياعذ
اإلاشؤوظيين…دسبهيم…ظيياهذهم…وفيشلهيم مييا ٌعياعذهم .ال جخىبييرعليى أخيذ .خيياوٌ أن حؽيعشأهييً جيضء ميً الفشٍييم .ئن هظيم ؤلاداسة الخذًشييت
حعخمذ على الخعاون الذاخلي بين مىظفي اإلاإظعت وعلى حعاون اإلاإظعت مع اإلاىسدًً والعمالء بل وأخُاها اإلاىافعين.

ال جداوٌ أن جخفي اإلاعلىماث ليي جظهشوأهً الىخُذ اللادسعلى خل مؽاول العمل .ئن هىذ فعال علُميا فاهيه ليً ًميشن أن حعليم غييرن
ألن لذًً الىشير مً العلم فهى لً ًخفىق علًُ .ئن هىذ جداوٌ أن جشاطي لميرن في العمل فان علًُ ئهجاح اإلاإظعت ولِغ مً خلً
اخخياس اإلاعلىماث .ئن هىذ مإمىا باهلل فلِعذ هزه الىشٍلت التي جبدث بها عً الكركُاث.
 )7اإلاعلىماث :اإلاعلىماث هي أداة مهمت جيذا ألداء العميل وجىيىٍشه .افكيرك أهيً مهىذظيا الخدليذ بعميل ميا مىيز أظيبىذ زيم ئهيً جىاجيذث فيي
العمييل فييي أجيياصة العُييذ وخييذن بييذون اإلاهىذظييين روي الخبييرة .وفجييأة خييذزذ مؽيييلت مييا .مييارا جفعييل؟ هىييان عيذة أظييئلت ظدعييألها :هُييف
وان الخاٌ في ألاًا العابلت؟ هل خذزذ هزه اإلاؽيلت مً كبل وهُف وان العالف؟ ما خىىسة هزه اإلاؽييلت؟ هيل خيذزذ مؽياول أخيشي؟
أًييً هييي ألادواث التييي ظيعييخخذمها لعييالف هييزه اإلاؽيييلت؟ أًييً ؤلاسؼيياداث؟ أًييً الخىجيهيياث الخذًشييت فييي مجيياٌ العمييل الضساطييي؟ ئهييً حعييأٌ
ً
ً
عً معلىماث وئما ئن ججذها وحعالج اإلاؽيلت بعشعت وئما أال ججذها وجىاجه ـعىنت بالغت في عيالف اإلاؽييلت .ئن هىيذ مهىذظيا صساعُيا فيي
مجياٌ ئهخيياف الخُييىان أو الييذواجً واظييخذعُذ مييً كبيل مييذًشئهخيياف أخييذ العىييابشبالؽييشهت التيي حعمييل بهييا هدُجييت الهخفيياك ئهخيياف اللييبن أو
ئهخاف البُن فان وجذث الخاسٍخ ؤلاهخياجي لهيزا اللىُيع فاهيً جىيىن عليى بِىيت ميً أميشن وئال فاهيً ججتهيذ وكيذ ًىيىن اجتهيادن هيى خىيىة
ججاوصها اللىُع في ؤلاهخاف مىز ؼهىس.
اإلاعلىماث هي الذعامت التي حعاعذها ألداء العمل بعشعت ونىفاءة وهي الذعامت الخىىٍشالعمل .هُف هىىس خذمت العميالء وليِغ ليذًىا
معلىمت عً مذي سلاء العمالء عً الخذمت؟ هُف هلفشومً الاهخظاسولِغ لذًىا حسجُل لضمً الاهخظاسالخلُلي؟ هُف هىيىس اإلاىيخج
ولِغ لذًىا حسجُل إلاؽاول العمالء في اظخخذامه؟
خاوٌ املخافظت على اإلاعلىماث التيي ججيذها فيي اإلاإظعيت عىيذ بذاًيت عمليً .خيافظ عليى حسيجُل اإلاعلىمياث اإلاهميت بذكيت واهيخم بدفظهيا
بؽيل جُذ .فىشفي اإلاعلىماث ألاخشي التي ًيبغي حسجُلها .أخفظ اإلالفاث بؽيل مىظم ًجعل البدث فيها ٌعيرا .اهخب جلاسٍشجيذون فيهيا
اإلاؽيياول اإلاهمييت وهُفُييت عالجهييا وئن لييم ًلشأهييا أخييذً .ىمييا مييا كييذ جبدييث أهييذ عييً هييزه الخليياسٍشإلاعشفييت مييا خييذر ألهييً ظييخىىن كييذ وعييِذ
جفاـُل اإلاىلىذ وٍىما كذ ًبدث مىظف آخشًاحي بعذن عً مشل هزه اإلاعلىماث وَؽيعشخُنهيا بيان شخفيا مدكرميا ويان ٌعميل كبليه فيي
هزا اإلايان.
 )8اخلم جىا ئبذاعُا :خاوٌ أن جىىن مبيذعا .ابديث عيً ألافيياسالجذًيذة! ال جىيً مخجميذا! فىيشهُيف جيإدي العميل أفميل مميا ًإدًيه وياسٌ
أو دًلُ ييذ أو فشاه ييً ف ييي الىالً يياث اإلاخد ييذة أو فشاهىف ييىسث .ش ييجع غي ييرن عل ييى الخى ييىٍش! أؼ ييشن آلاخ ييشًٍ مع ييً ف ييي ؤلاب ييذاذ! ئن و ييان ل ييذًً
مشؤوظ ييين فص ييجعهم عل ييى الخفىي ييروش ييجعهم عل ييى جىل ييُذ اإلاؽ يياول! ألافي يياسؤلابذاعُ ييت ج ييأحي م ييً أي ش ييخق مهم ييا ك ييل ؼ ييأهه .والخفىي يير
الجماطي هى أفمل وظُلت للخىىٍش.
جييزهش! هىييان أعييذاء للخىييىٍشوهىييان ملاومييت للخغييير .هىييان مييً ظييُلىٌ لييً ئن علُييً أال جلييذساإلاشؤوظييين وأال حعييمذ لهييم بابييذاء آسائهييم.
هىان مً ًلىٌ لً ئن اإلاشؤوظين على معخى لئُل مً العلم وأفياسهم بالُت .وأها أكىٌ لً هزا هشاء وأمشاك هفعُت لذي البعن .ول
الىاط لذيهم علل وهم كادسون على ؤلابذاذ .هم مشؤوظًُ واظمذ لهم بالخفىيروظاعذهم ودسبهم ليي جىىسهم وجىىس عملً.
 )9امىع جىشاس الخىأ :ولىا ًداوٌ ججىب الخىأ وولىا هلع في الخىأ بين الخين وآلاخش .ال ًمىىً ججىب الىكىذ فيي الخىيأ جماميا ولىيً ًمىىيً
جللُله وٍمىىً مىع جىشاسه .عىذما ًدذر خىأ مىً أو ميً غييرن فابديث عيً ظيةبه الخلُليي وفىيشفيي هُفُيت جالفيي خذوزيه فيي اإلاعيخلبل.
كذ جظً أن العةب الخلُلي هى ئهماٌ اإلاىظيف أو أهيه غبيي وهيزا هيى مجيشد أظيباب هيذعيها لييي ال هبديث عيً العيةب الخلُليي .ألاظيباب
الخلُلُ ييت منه ييا :اإلاىظ ييف مد ييبي ،أظ ييلىب العم ييل غي ييرظ ييلُم ،أدواث العم ييل غي ييرمخ ييىفشة ،هى ييان هل ييق ف ييي الاجف يياالث ،هى ييان خى ييأ ف ييي
الىمىرف اإلاعخخذ  ،هىان لعف في ؤلاؼشاف ،هىان خىأ في هظا اإلاعلىماث…….
بعذ معشفت العةب الخلُلي فىيشفيي أظيلىب مىعيه .ميشال :خفيضاإلاىظيف ،ويىس الىميىرف ،وفيشألادواث ،صيدر أظيلىب العميل ،ويىس هظيا
اإلاعلىماث .على ظةُل اإلاشاٌ فاهً كذ جشظل مزهشة إلداسة أخشي زم جىدؽف أن بها خىا فادح وظارف .ما اإلاؽييلت وميا عالجهيا؟ اإلاؽييلت
اهيً عىييذما جىخيب ؼييِئا زيم جشاجعييه فيان هىييان أخىياء لييً جشاهيا .العييالف هيى أن جىلييب ميً أي صمُييل كيشاءة اإلاييزهشة كبيل أن جشظييلها فييالعين
الجذًذة جشي ما ال جشاه العين ألاولى .كذ ججيذ اهيً وعيِذ خىيىة ميً الخىيىاث ،مياالعالف؟ اهخيب الخىيىاث أماميً وجأهيذ ميً ئجمامهيا فيي
ول مشة جإدي فيها العمل .اجعل مىع الخىأ هذف شخص ي!
 )22اظ ييدشمشالىك ييذ :ال جم ييُع وكخ ييً ف ييي ألاخادً ييث الخافه ييت وغي ييراإلاشم ييشة ولى ييً اظ ييخغل ألاوك يياث الفاسغ ييت ف ييي العم ييل ف ييي ال ييخعلم والخدع ييين
والخىىٍش .ال ججلغ بذون عمل فُمىث عللً! أهلً عملً وحعلم مهاساث جذًذة .اهدعب خبراث ميً اليضمالء وحعيشف عليى أعميالهم .ئميا
أن ًفُذن هزا في عملً وئما ان ًفُذن في البدث عً عمل آخش.

 )22الخىظيُم :هييً مىظمييا فييي وكخييً ،خيياوٌ جىظيُم ميييان العمييل ،خيياوٌ جىظييُم اإلالفيياث .الىظييا هيى دعامييت مهمييت جييذا للىجيياح .ال جكييرن اإلاىخييب
مليء باألوساق ولىً لعها في ملفياث بىشٍليت مىظميت .الخىظيُم ًأخيز وكخيا آلان ولىيً عيذ الخىظيُم كيذ ًأخيز أليعاف هيزا الىكيذ الخليا
فييي وكييذ جىييىن فييي خاجييت فُييه للىكييذ .لييع وييل شي يء مياهييه ليييي جفييل ئلُييه بعييشعت وظييهىلت .ئن هىييذ جخعامييل مييع العمييالء فديياوٌ جييىفيرمييا
جدخاجييه فييي الخعامييل معهييم معييبلا ليييي جللييل وكييذ الخذمييت .مييشة أخييشي ال ججلييغ مييع صمالةييً وجخدييذر عييً جىظييُم ألاجاهييب لييىكتهم وميييان
عملهم ولىً جدذي هفعً في أن ًىىن ميان عملً أهفرهظاما وهظافت مً مىخب فالن وفالن في واؼىىً أو لىذن أو وىهُى.
 )20واجييه ئخبيياه العمييل :ئن وييان العمييل جافهييا فديياوٌ خلييم مهييا أخييشي أهفييرحعلُييذا .ئن هىييذ حعيياوي مييً الفييشاك فديياوٌ اظييخغالٌ الىكييذ فييي
ال ييخعلم .ئن هى ييذ حع يياوي م ييً ع ييذ جدلُ ييم راج ييً ف ييي العم ييل فد يياوٌ اللُ ييا بأعم يياٌ أخ ييشي خ يياسف العم ييل لخدلُ ييم ال ييزاث .عى ييذما جىاج ييه
ئخباواث العميل وال حعدعيلم لبخبياه فاهيً حعيخمشفيي العميل بيذون أن ًيإزشرليً عليى صيخخً وخالخيً الىفعيُت وسنميا ججيذ عميال آخيش.
اإلاهم هى أن حعخمش في العمل والعىاء.
الىشٍييم لييِغ ملُئييا بييالضهىس ولىييً علُييً مىاجهييت الفييعاب لخلييم بِئييت عمييل أفمييل ألبىاةييً وأخفييادن وليييي جلييف أمييا اإلاييشآة بعييذ عمييش
وىٍل ئن ؼاء هللا وحؽعش أهً جشي شخفا جدكرمه.
مىاكع البدث عً فشؿ العمل-:
ولمييمان الىجيياح فييي ئسظيياٌ العيييرة الزاجُييت ًشاطييى صٍيياسة مىكييع الؽييشهت علييى الاهكرهييذ كبييل ئسظيياٌ العيييرة الزاجُييت لالظييخفادة مىييه بمعلىميياث
عً وؽاوها  ،وجأهذ اهً هخةذ عىىان البرًذ الالىكرووي اإلاشظل ئلُه بفىسه ظلُمت.
هُف جبذأ مؽشوعا ـغيرا-:
في خالت عذ جىفش وظُفت أو عذ الشغبت بها ،فُمىً الخفىيرباوؽاء مؽشوذ ـىاطي أو صساطي أو ججاسي أو خذمي ـيغير ،عليى أن ٌعيبم رليً
ئعييذاد دساظييت جييذوي اكخفييادًه للمؽييشوذ .وهىييان عييذد مييً اإلاإظعيياث الخمىٍلُييت التييي ًمىييً أن جمييىذ كشولييا لخمىٍييل اإلاؽييشوذ بعييذ الخأهييذ مييً
جذواه الاكخفادًت .خُث ًمىً حعذًذ اللشك على أكعاه مً ئًشاداث اإلاؽشوذ.

ألاوساق اإلاىلىنت للدسجُل لذسجت اإلااجعخير/الذهخىساه
ألاوساق اإلاىلىنت للدسجُل لذسجت اإلااجعخير
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

الخلذًم للذساشاث العليا الكترووىhttp://pgs.mans.edu.eg/
الخلذًش العام ال ًلل عً حيذ
وصبت مىاد الخخصص ال جلل عً حيذ حذا مً اللصم
أصل شهادة البكالىسٍىس اإلاؤكخت  +صىسة منها
أصل شهادة الخلذًشاث اإلاؤكخت  +صىسة منها
مىافلت حهت العمل (مع ركش الخفشغ اإلاطلىب) أو شهادة إداسٍت بأهه ال ٌعمل
أصل شهادة اإلايالد  +صىسة منها
أصل الخذمت العصكشٍت
صىسة بطاكت الشكم اللىمى
مىافلت أخالكياث البحث العلمى (افادة لجىت ألاخالكياث)
اكشاس بحذازت الششالت (اإلاكخبت اإلاشكزٍت)
افادة بىك اإلاعشفت
عضى الهيئت اإلاعاوهت (اإلالف الخعشٍفى)
عذد  4دوشيه بالشديك  4 +صىس شخصيت  +ملف بكبصىلت
ً
اإلاصشوفاث اإلاطلىبت  251 + 2527سشىم ملف (جذفع سشىم اإلالف مً خالل خذمت فىسي) بالجىيه اإلاصشي شىىٍا  ،وللطالب الىافذًً  6511دوالس
امشٍكى.

ألاوساق اإلاىلىنت للدسجُل لذسجت الذهخىساه
.1

الخلذًم للذساشاث العليا الكترووىhttp://pgs.mans.edu.eg/

.2

أصل شهادة اإلااحصخير اإلاؤكخت  +صىسة منها

.3

أصل شهادة الخلذًشاث اإلاؤكخت  +صىسة منها

.4

مىافلت حهت العمل (مع ركش الخفشغ اإلاطلىب) أو شهادة إداسٍت بأهه ال ٌعمل

.5

أصل شهادة اإلايالد  +صىسة منها

.6

أصل الخذمت العصكشٍت

.7

صىسة بطاكت الشكم اللىمى

.8

مىافلت أخالكياث البحث العلمى (افادة لجىت ألاخالكياث)

.9

اكشاس بحذازت الششالت (اإلاكخبت اإلاشكزٍت)

 .11افادة بىك اإلاعشفت
 .11عضى الهيئت اإلاعاوهت (اإلالف الخعشٍفى)
 .12خطاب جزكيت مً الطالب (خاسج حامعت اإلاىصىسة)
 .13عذد  4دوشيه بالشديك  4 +صىس شخصيت  +ملف بكبصىلت
ً
 .14اإلاصشوفاث اإلاطلىبت  251 + 3227سشىم ملف (جذفع سشىم اإلالف مً خالل خذمت فىسي) بالجىيه اإلاصشي شىىٍا  ،وللطالب الىافذًً  6511دوالس
امشٍكى

ألاوساق اإلاىلىنت إلاىذ دسجت اإلااجعخير/الذهخىساه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مىافلت مجلض اللصم.
الخلشٍش الجماعى (مخخىم)  +الخلاسٍش الفشدًت (أصل  +صىسجين)
إكشاس عمل الخصىٍباث (أصل  +صىسة)
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
إًصال مً مكخبت الكليت بدصليم اليسخ.
إًصال مً اإلاكخبت اإلاشكزٍت بدصليم اليسخ (أصل  +صىسة)
(شهادة  ICDLأصل  +صىسة)

الدؽىُل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مىافلت مجلض اللصم.
ػالف الششالت مىكع مً اإلاششفين واللىاعذ اإلاىصىص عليها مً الجامعت.
وسخت مً البحث مىكعت مً أ.د /وكيل الكليت للذساشاث العليا والبحىر ومخخىمت.
خطاب اإلاىافلت على وشش البحث(  Acceptanceأصل  +صىسة)
شهادة فحص وصبت الاكخباس فى الششالت ببرهامج(  Turnitinأصل  +صىسة)
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
إفادة بئنهاء اإلالشساث والششىم الذساشيت
شهادة الخىٍفل (أصل  +صىسة)
همارج الذساشاث العليا (دسحت اللشابت – جلشٍش الصالحيت – الهذف مً الششالت – إفادة املحكم الخاسجى).

حعذًل لجىت ؤلاؼشاف
.1
.2
.3
.4
.5

مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (اللجىت كبل وبعذ الخعذًل  +مبرساث الخعذًل)
الطلب اإلالذم لشئيض اللصم مزكىس به (اللجىت كبل وبعذ الخعذًل  +مبرساث الخعذًل  +ؤلامضاءاث وألاخخام)
الاعخزاس اإلالذم مً اإلاششف اإلايسحب (مزكىس به اإلابرساث  +ؤلامضاءاث وألاخخام)
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
جلشٍش شىىي جشاكمى.

حعذًل عىىان الشظالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (العىىان كبل وبعذ الخعذًل عشبى وإهجليزي  +مبرساث الخعذًل  +هىع الخعذًل حىهشي أم ػير حىهشي)
الطلب اإلالذم لشئيض اللصم مزكىس به (العىىان كبل وبعذ الخعذًل عشبى وإهجليزي  +مبرساث الخعذًل  +هىع الخعذًل حىهشي أم ػير حىهشي +
ؤلامضاءاث وألاخخام)
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
اشخماسة حسجيل حذًذة (فى حالت الخعذًل الجىهشي)
جلشٍش شىىي جشاكمى.
إكشاس بحذازت الششالت (اإلاكخبت اإلاشكزٍت)
إفادة أخالكياث البحث العلمى.

مذ فكرة الدسجُل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (مبرساث اإلاذ  +جحذًذ الفترة إلاذة  ...مً  ...إلى.)..
الطلب اإلالذم لشئيض اللصم مزكىس به (مبرساث اإلاذ  +جحذًذ الفترة إلاذة  ...مً  ...إلى + ...ؤلامضاءاث وألاخخام)
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
جلشٍش شىىي جشاكمى.
صىسة مً إًصال دفع سشىم اإلاذ.
ارا كان اإلاذ لفترة طىٍلت (جشفم مزكشة شاسحت لألشباب)
اشدبذال ملشس
مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (هىع اإلالشس "اخخياسي"  +مبرساث الاشدبذال).
اشخماسة حسجيل حذًذة بعذ اشدبذال اإلالشساث.

حؽىُل الامخدان الخاهُلى
.1
.2
.3
.4

مىافلت مجلض اللصم.
إفادة إنهاء اإلالشساث والششىم الذساشيت.
إفادة بأن الطالب لذًه حصاب علىGoogle Scholar
جلشٍش شىىي جشاكمى.

اعخماد هدُجت الامخدان الخأهُلى
.1
.2
.3

مىافلت مجلض اللصم.
الخلشٍش الجماعى لىديجت الطالب بالذسحاث.
خطاب الكىترول اإلاشكزي الخاص بالىديجت معخمذ ومخخىم.

ئلغاء الدسجُل
.1
.2
.3
.4

مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (اإلابرساث)
الطلب اإلالذم لشئيض اللصم مزكىس به (اإلابرساث  +ؤلامضاءاث وألاخخام)
جلشٍش شىىي جشاكمى.
زالر إهزاساث للطالب ارا كان ػير مىخظم فى الذساشت.

ئًلاف اللُذ
.1
.2
.3
.4

مىافلت مجلض اللصم مزكىس بها (مبرساث ؤلاًلاف  +جحذًذ الفترة إلاذة  ...مً  ...إلى.)..
الطلب اإلالذم لشئيض اللصم مزكىس به (مبرساث ؤلاًلاف  +جحذًذ الفترة إلاذة  ...مً  ...إلى + ...ؤلامضاءاث وألاخخام)
شذاد سشىم ؤلاًلاف.
جلشٍش شىىي جشاكمى.

همارف واظخماساث الذساظاث العلُا
https://agrfac.mans.edu.eg/sectors/graduate-studies-research/postgraduate-forms-ar
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

طلب الخحاق طالب دساشاث عليا
اشخماسة بياهاث طالب دساشاث عليا
إكشاس العمل بالحكىمت أو اللطاع العام
بطاكت سػباث طالب مخلذم للذساشاث العليا
طلب كيذ
اشخماسة الالخحاق لذسحت اإلااحصخير فى العلىم الزساعيت للطالب اإلاصشٍين والىافذًً
همىرج دسحت اللشابت اإلاطلىب فى حالت الدسجيل أو حعذًل لجىت ؤلاششاف
الىمارج اإلاطلىبت لدشكيل لجىت الحكم واإلاىاكشت
الصفحاث الشئيصيت لششائل اإلااحصخير والذكخىساه
جلشٍش صالحيت سشالت (اإلااحصخير /الذكخىساه) للمىاكشت والحكم
جلشٍش فشدي عً فحص ومىاكشت سشالت (اإلااحصخير/الذكخىساه )
جلشٍش حماعى عً فحص ومىاكشت سشالت (اإلااحصخير/الذكخىساه)
مصخخلص سشالت همىرج ( )25مكخباث
إخطاس حصليم سشالت همىرج ( )26مكخباث

