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 أكتب السيرة الذاتية الخاصه بك بصورة جيده و فديو قصير نفسك 

 بحث عن مكان عمل و ذلك عن طريق، أماكن متعدده، أبحث عن طريق االنترنيت، أسل أصدقائك و
معارفك، تعرف علي الوظائف الشاغره للمعال المؤقتين و

تذكر ايضا إال مكان الخفيه أي إال ماكن التي ال تكون مفتوحه للجميع 

كن نشطا! وأحصل علي المزيد من الوظائف.
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احصل من الوظائف
كن علي درايه تامه بالوظيفة التي تتقدم بطلب الحصول عليها

 
 امالء استمارة االنترنيت المتاحه و أجب عن كافة االسئله و اذا لزم االمراكتب بالشكل الحر علي ان ال.

تتعدي صفحه واحده و اطلب من صديقك تفحص االستماره بشكل جيد

إتصل بالشركة الخاصه بالعمل واطلب منهم معلومات اضافيه عن الوظيفه.

عندما تتلقي دعوه االجراء مقابله تحضر لذلك جيدا.

الوصول الي المقابله بالوقت المحدد، أعمل ان يكون االنطباع االول جيد.
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اذا لم تحصل علي عمل
التحبط! أستمر بالمتابعة و البحث ۹

الصفحة التالية

ARABIA



 يالسيره الذاتية الجيده بيان السيرة هي معلومات االتصال الخاصه بك، صورتك، الخفيه التعليمية الخاصه بك ، والخبرة العمليه السابقه
.والمواقف السابقه الخاصه بك من الثقه و الهوايات وغيرها كذلك قوتك كعامل و المهارات اللغوية الخاصه بك

 من خدمات  الحصول علي سيرة ذاتية مجانيه و كذلك فديو قصير عن السيرة الذاتية. ويمكننا ان نزودك بهذا كذلك التدريب الكافي علي
 ذلك وذلك عن طريق هذا الفديو يمكن جلب المزيد من العروض و اهم فترة من الفديو هي العشر ثواني االولي الن المشاهد سوف

يستمع لها جيدا

 أعالنات الوظائف تجدها في أماكن متعدده. مثال خدمة مكتب العمل و ذلك عن طريق صفحتهم علي االنترنيت، كذلك يمكن و صفحات.
 الفيس بوك، كذلك يمكنك التقدم للحصول علي وظيفة عن طريق إرسال طلبات مفتوحه للشركات المهتمه حتي لو يكن لديهم أماكن عمل

شاغره

 
 قدم طلب العمل الي أ ماكن متعدده في وقت واحد، وال تنتظر جواب من مكان واحد بل قدم االستماره الي أماكن عمل متعدده و

تحقق من ان يكون كل تطبيق مرسل الي المكان المناسب

ا.تحقق من العمل الذي تبحث عنه مقدما، العنوان و ما غير ذلك. يمكنك العثور علي معلومات حول الشركات علي اال نترنت و
العثور علي مزيد من المعلومات حول خدمات المعلومات التجارية )كوبالهتي 

 
استمارة طلب العمل يجب ان تكون قصيره، واضحه وموجزه. كتابة طلب وظيفة التي تبحث عنها و من أنت. أخبرنا بما تعرفه.

 وتبرر لماذا أنت مرشح جيد للعمل الذي طلبته. شجع صاحب العمل علي دعوتك إلي مقالبة عمل. و غالبا ما يتم البحث عن الوظائف 
علي النموذج عبر االنترنت. امال النموذج عبر االنترنت

 
اطلب من صاحب العمل الحصول علي مزيد من المعلومات عن طريق االتصال بمكان العمل. او استدعاء صاحب العمل إذا.

 كان في اعالن العمل هناك يذكر وقت المكالمة و تفاصيل االتصال. عند االتصال ، حاول الشرح بوضوح و قل لماذا تتصل، تأكد من 
 أن تتحدث مع الشخص المناسب. اسأل ما إذا كان طلبك قد وصل. فكر في بعض األسئلة التي ترديد اإلجابة عليها من صاحب العمل.

من خالل طلب منك توضيح النشاط الخاص بك و اهتمامك

 
 عندما يتم استد عاك ال جراء مقابله، يحب التحضير لها بعناية. قد يطلب منك علي سبيل المثال توضيح عن وظيفتك السابقة وعملك.

 غالبا ما تسأل المقابالت اماذا تبحث عن الوظييفة. كن مستعدا لتبادل نقاط القوة والضعف الخاصة بك. فكر مسبقا بعدد قليل من األسئلة
التي ترغب بالسؤال عنها عند إجراء المقابلة مع صاحب العمل

مقابلة العمل فرصة مهمة. تأكد من الوصول علي المقابله في الوقت المناسب واللباس المناسب حاول اجراء المقابله بدقه و
 بشكل سريع. و نظر إلي عيون صاحب المقابله إلعطاء اال نطباع األول جيد. في حالة المقابلة، تأكد علي نقاط القوة الخاصة بك. 

 اإلجابة علي األسئلة بشكل صحيح و سعادة. عرض النشاط الخاص بك عن طريق طرح بعض األمور عن نفسك! قم بتضمين جميع
شهادات العمل والمدرسة الضرورية

 
 التصبح محبط إذا لم تحصل علي وظيفة ! بل كن باحثوظيفتي نشط لديه العديد من طلبات العمل في نفس الوقت. الوظائف الجديدة آخذة

في الظهور باستمرار، لذلك فمن الجيد أن نكون ناشطين في البحث عن عمل بشكل إيجابي و مستمر

www.baanalla.fi

۱ 

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

(


