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أين ذهب الراتب؟

هل تعلم أن
بسعر وجبة واحدة كومبو غير صحية، ممكن تحضر

بيها 3 وجبات صحية وغنية بالفيتامينات؟
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أستاذ شادي وإدارة الوقت

جربت تطبق قاعدة الدقيقتين في أنجاز المهام؟
 إنجز كل المهام الصغيرة  المتطلب تنفيذها دقيقتين

  بس! فورًا وبدون تأخير، تأجيلها والتفكير فيها بإستمرار،
يستهلك وقت أطول مما تستحق فعاًل



6

ما بعد الشغل

 اإلقناع يعتبر واحد من أهم مهارات التفاوض االساسية،
 المفاوض الناجح هو شخص قادر على إقناع غيره  باللي

 عايزه من خالل رؤية األشياء من وجهة نظرهم، واالهتمام
.باألناقة والمظهر الخارجي واستخدام لغة الجسد بفعالية
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عالقات خطرة في مكتب التسويق

 
  

 3 نصايح علشان تتجنب المشاكل الناتجة عن الخلط بين حياتك
العاطفية والعملية

 .1- حدد وقت معين للرد على رسايلك على الموبايل
 .2- حدد أولوياتك أول ما تبدأ الشغل 

3- امشي على الجدول تجنب أي مشتتات أو معيقات وركز
على انجازك للشغل
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 3 عالمات تعرفك إنك                           من غير ما تروح األنترفيو؟
1- كل الـ                                      موجودة فيك

 2- كل الـ                                  الخاص بالوظيفة عبارة عن مهام أقل
من مستوى مهاراتك

3- متوسط الراتب المعروض أقل من المطروح في سوق العمل

Over Qualified
Job Requirements

Job Description
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 شديد العنيد سوفت وير هاوس شغال فيه 9 ديفيلوبرز رجالة
 من يوم تأسيس الشركة وكلنا كنا فيها رجالة في رجالة

واتشاركنا لعنة
وقوع البرودكشن

 لحد ما في يوم من األيام حصل اللي مكناش
متوقعين يحصل

UI Developer رحبوا يا شباب بأنجي الـ                           الجديدة معانا

اتشاركنا السهر

                     وياما بيتنا في الشغل ندور على الـ

ال مش الـ          دي الـ

Bug

Technical Bug
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القعدة المرحرحة ،، وحرية التعبير ،، اللوك البوهيمي حتى لو في شرابك المقطوع 

لكن بشكل ال إرادي بقى كل حاجة حولينا بتتحول

 المكتب بقى مليان صور وألوان وزرع وحوض سمك
بقينا ناكل سوشي ونفطر من ماك بعد ما كنا عاملين أبونيه عند عم صالح بتاع الفول

 انجي انك موجودة معانا وجودك اضافة
ً
شكرا
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الميتينج مع ماما
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المحسودة هنادي

 من أهم القواعد الخاصة بالعمل من المنزل، قاعدة »اتبع روتين
 المكتب« اتبع نفس الروتين المتبع في مكتبك. إذا كنت معتاد
 على اتخاذ وقت راحة بسيط خالل عملك، اعمل كدة كمان في

Stop Watch البيت، واستعمل الـ                       حفاًظا على وقتك



5

ضغط الكالينت

الوصفة السحرية للتعامل مع العميل المتطلب
1-احذر قبول أي مشروع من غير مناقشة المتوقع من الجانبين

2-اعمل حساب التغييرات والتأخير في بنود التعاقد
3-افهم احتياجات عميلك كلها قبل االتفاق على أسعار الخدمة

4-المرونة مهمة، وتقبل الرفض واجب
5-افهم تعليقات العميل واتعامل معاها بإيجابية
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تقييم أداء

ازاي تتعامل مع حرب األستحواذ على ريموت التكييف في المكتب؟
 بما ان الصيف على األبواب، بننصحك تجنبًا للمشاكل وحرًصا على مصلحة

 التكييف انك تطبق التالي: لو التكييف دايمًا عالى وبتحس بالبرد، احرص دايما
 انك تسيب جاكيت اضافي في المكتب، او اطلب تغيير موقع مكتبك بعيد

 عن التكييف، أما لو انت بتحس ان درجة التكييف محتاجة تبقى أبرد فممكن
تنفذ نفس خطوة نقل المكتب بس بالقرب من التكييف
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كيد الزمايل

  ازاي تتعامل مع زميل العمل الكسول؟
 من أهم النصائح للتعامل مع زميل العمل الكسول، حاسب تبقى  الشخص

 اللي شايل كل الشغل. إذا كنت في نفس الفريق أو بتتشارك معاه في نفس
 المسؤوليات، متقومش بالعمل نيابة عنه. من المهم العمل كفريق، فكره

بالمهام والمواعيد النهائية ومتحميش ظهره عن طريق تأدية مهامه
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أزاي تتفاوض على المرتب في األنترفيو؟
 من أهم خطوات التفاوض على الراتب هي أنك تكون واثق ومباشر

 وواضح مع نفسك ومع المسؤول عن المقابلة، مفيش أي حرج
 في طلب الراتب اللي تستحقه، بشرط أن يكون منطقى ومناسب

لمتوسط الراتب في سوق العمل
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تخمة اإلجازة

نصايح هتفيدك بعد ما ترجع من اإلجازة:
حاول تظبط نومك قبل ما االجازة تخلص بكام يوم عشان أول يوم شغل تكون فايق.

اكتب كل التاسكات اللي كنت شّغال عليها قبل ما االجازة تنتهي، واكتب أي أولويات محتاج تشتغل 
عليها بعد ما االجازة تخلص.

اكتب كل الباسووردات المهمة اللي ممكن تنساها زي باسوورد االيميل.
استمتع باالجازة على قد ما تقدر وافصل تماًما عن الشغل عشان ترجع فريش ومتحمس للشغل.
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إيه األسئلة اللي ممكن نسألها لإلتش أر
من حقك تسأل اإلتش أر عن:

1- المهام الخاصة بيك في الشغل.
2- المرتب والـ Benifits اللي الشركة هتقدمهالك.

3- إيه هو تخصص الشركة بالظبط وحجمها.
4- إيه هو الهيكل والتسلسل الهرمي للشركة/ القسم اللي هتشتغل فيه.

5- إيه أكبر تحدي ممكن يواجهني في الوظيفة؟
6- من حقك تتعرف على باقي الفريق اللي هتشتغل معاه ومهمة كل شخص
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     أحالم الفتى الخريج

ازاي ممكن تكتسب خبرة وأنت خريج؟
فيه ُطرق كتير ممكن تكتسب منها الخبرة العملية بشكل بسيط أثناء دراستك، 
 ،)Internship( أهمها االشتراك في األنشطة الُطالبية، الحصول على فرصة تدريب
أو حتى التطّوع في أي مؤسسة. الخيارات دي هتخليك تكتسب بعض المهارات 

اللي ممكن تساعدك تحصل على وظيفة بشكل أسهل.
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عواطف في الشغل

كمدير الزم تقّدر ظروف الموظفين بتوعك ونفسياتهم، خصوًصا لو 
كان الموظف ُملتزم وُمخلص للشغل. من حق الموظف إنه يحصل 

على إجازاته القانونية في الوقت اللي يشوفه ُمناسب.
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مكتب عادل

ليه مهم يكون عندك كرسي مكتب مريح؟ 
شعور الراحة بيساعد على التركيز ورفع مستوى إنتاجية الموظف، وكمان بيبعد 

عنك مشاعر اإلرهاق واآلالم الجسدية الناتجة عن وضعية الجلوس الغلط. 
رصدت الدراسات أن 86٪ من العاملين في المكتب شايفين إن كرسي مكتبهم 
كرسي  ترى  يا  أفضل،  لكرسي  التغيير  يتمنوا  منهم   ٪50 من  وأكثر   ، مريح  غير 

مكتبك مريح؟
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جلســات اإلرشــاد المهنــي فــي ملتقــى توظيــف جوبزيــال الخامــس تهــدف إلــى اإلســهام فــي رفع مســتوى االســتقرار 
الوظيفــي بمــا يحقــق اإلنتاجيــة، واستكشــاف المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل والمهــن المســتقبلية، وتوعيــة 
الشــخصية والمهنيــة،  تتفــق مــع طموحاتهــم  التــي  المهنيــة  التخطيــط مســاراتهم  المســتفيدين بمهــارات 
ــة برفــع ثقافــة العمــل وتحســين الصــورة الذهنيــة لجميــع المهــن، وتحســين مســتوى المعرفــة الميــول  والتوعي

والقــدرات الذاتيــة والمهنيــة.

وتقــام هــذا العــام جلســات اإلرشــاد المهنيــة بواســطة نخبــة مــن المرشــدين والمتخصصيــن 

ــس.  ــا الخام ــف جوبزي ــى توظي ــي ملتق ــي ف ــريك التعليم ــا - الش ــة فاضلي ــي مؤسس ــون ف المهني
وتعتبــر فاضليــا مؤسســة مجتمعيــة يرجــع تأسيســها لعــام ٢٠١١ وتهــدف إلــى تقديــم حلــول 
ــروعات  ــن المش ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــال توفي ــن خ ــة م ــة المجتمعي ــاع التنمي ــي قط ــة ف تنموي
والبرامــج التــي تتميــز بالتنميــة المســتدامة والتنميــة المتكاملــة لمســاعدة المجتمعــات المهمشــة 
ــود  ــار الجه ــي إط ــاملة ف ــة الش ــق التنمي ــل تحقي ــتدامة مــن أج ــات مس ــى مجتمع ــول إل ــى التح عل

ــاة.  ــودة الحي ــين ج ــة لتحس المبذول

ويعتبــر التوجيــه واإلرشــاد المهنــي أحــد تلــك المجــاالت المعنــي بهــا مؤسســة فاضليــا، وتحــرص المؤسســة علــى 

تقديــم نخبــة مــن أفضــل المرشــدين المهنييــن فيهــا وفــي الســطور التاليــة نبــذة 
عنهــم: 

أ/ محمــد عبــد الوهــاب حاصــل علــى الدبلــوم العالــي فــي إدارة األعمــال و مــدرب معتمــد 
ــرة بقطــاع المــوارد البشــرية  ــا، ذو خبــرة كبي مــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة فاضلي
ــال  ــري، واألعم ــال البش ــتراتيجي إلدارة رأس الم ــامل واس ــم ش ــه فه ــنوات ، لدي ــل لـــ  ١٠ س تص

ــات.  ــة المؤسس ــة وهيكل التجاري
ــة  ــف؛ كتاب ــر؛ التوظي ــب والتطوي ــي، إدارة األداء، التدري ــر التنظيم ــي التطوي ــا يل ــص فيم متخص
، وتصميــم  المهنــي  التدريــب   ، العمــل  العمــل، قانــون  الذاتيــة، مهــارات مقابلــة  الســيرة 

المشــاريع.  وإدارة  واإلجــراءات  السياســات 

أ/ دينــا  محمــد هــي أخصائيــة تدريــب أول ومدربــة مهنيــة فــي شــركة ilead للتدريــب واالستشــارات ولديها أكثر من 5 ســنوات 
مــن الخبــرة فــي مشــاريع مختلفــة فــي مختلــف الصناعــات مثــل التعليــم وتكنولوجيــا 

المعلومــات والتصنيــع والتجــارة اإللكترونيــة والســياحة.
دينــا بعــد تخرجهــا مــن كليــة اآلداب، وجــدت شــغفها فــي تنميــة األفــراد مــن خــال التدريــب 
والتوجيــه حيــث مارســت دوًرا متخصًصــا فــي المــوارد البشــرية فــي مختلــف المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ومبــادرات الشــباب خــال ســنوات الدراســة بالجامعــة ، ودرســت المــوارد البشــرية 
بعــد التخــرج مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي عــام ٢٠١6. درســت شــهادة إدارة المواهب 

المتكاملــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي ٢٠١9.
تعتقــد دينــا أن النــاس يصلــون إلــى أقصــى قــدر مــن الكفــاءة عندمــا يفعلــون مــا يحبونــه ، 
فقــد درســت تســهيل برنامــج التطويــر الوظيفــي مــن NCDA - الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن أجــل مســاعدة وتوجيــه طــاب الجامعــات والخريجيــن الجــدد للتخطيــط لحياتهــم المهنيــة. أجــرت دينــا )أكثــر مــن ٢٠٠ 
ســاعة( تدريًبــا مهنًيــا للمجموعــات واألفــراد وهــي اآلن تعمــل كمــدرب تخطيــط مهنــي فــي مركــز فاضليــا لإلرشــاد المهنــي.

قدمــت تدريبــات وورش عمــل لـــ أكثــر مــن )6٠٠ مشــارك( في مركــز التطويــر الوظيفي وريــادة األعمــال CDCE بجامعة اإلســكندرية 
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جلســات اإلرشــاد المهنــي فــي ملتقــى توظيــف جوبزيــال الخامــس تهــدف إلــى اإلســهام فــي رفع مســتوى االســتقرار 
الوظيفــي بمــا يحقــق اإلنتاجيــة، واستكشــاف المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل والمهــن المســتقبلية، وتوعيــة 
الشــخصية والمهنيــة،  تتفــق مــع طموحاتهــم  التــي  المهنيــة  التخطيــط مســاراتهم  المســتفيدين بمهــارات 
ــة برفــع ثقافــة العمــل وتحســين الصــورة الذهنيــة لجميــع المهــن، وتحســين مســتوى المعرفــة الميــول  والتوعي

والقــدرات الذاتيــة والمهنيــة.

وتقــام هــذا العــام جلســات اإلرشــاد المهنيــة بواســطة نخبــة مــن المرشــدين والمتخصصيــن 

ــس.  ــا الخام ــف جوبزي ــى توظي ــي ملتق ــي ف ــريك التعليم ــا - الش ــة فاضلي ــي مؤسس ــون ف المهني
وتعتبــر فاضليــا مؤسســة مجتمعيــة يرجــع تأسيســها لعــام ٢٠١١ وتهــدف إلــى تقديــم حلــول 
ــروعات  ــن المش ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــال توفي ــن خ ــة م ــة المجتمعي ــاع التنمي ــي قط ــة ف تنموي
والبرامــج التــي تتميــز بالتنميــة المســتدامة والتنميــة المتكاملــة لمســاعدة المجتمعــات المهمشــة 
ــود  ــار الجه ــي إط ــاملة ف ــة الش ــق التنمي ــل تحقي ــتدامة مــن أج ــات مس ــى مجتمع ــول إل ــى التح عل

ــاة.  ــودة الحي ــين ج ــة لتحس المبذول

ويعتبــر التوجيــه واإلرشــاد المهنــي أحــد تلــك المجــاالت المعنــي بهــا مؤسســة فاضليــا، وتحــرص المؤسســة علــى 

تقديــم نخبــة مــن أفضــل المرشــدين المهنييــن فيهــا وفــي الســطور التاليــة نبــذة 
عنهــم: 

أ/ محمــد عبــد الوهــاب حاصــل علــى الدبلــوم العالــي فــي إدارة األعمــال و مــدرب معتمــد 
ــرة بقطــاع المــوارد البشــرية  ــا، ذو خبــرة كبي مــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة فاضلي
ــال  ــري، واألعم ــال البش ــتراتيجي إلدارة رأس الم ــامل واس ــم ش ــه فه ــنوات ، لدي ــل لـــ  ١٠ س تص

ــات.  ــة المؤسس ــة وهيكل التجاري
ــة  ــف؛ كتاب ــر؛ التوظي ــب والتطوي ــي، إدارة األداء، التدري ــر التنظيم ــي التطوي ــا يل ــص فيم متخص
، وتصميــم  المهنــي  التدريــب   ، العمــل  العمــل، قانــون  الذاتيــة، مهــارات مقابلــة  الســيرة 

المشــاريع.  وإدارة  واإلجــراءات  السياســات 

أ/ دينــا  محمــد هــي أخصائيــة تدريــب أول ومدربــة مهنيــة فــي شــركة ilead للتدريــب واالستشــارات ولديها أكثر من 5 ســنوات 
مــن الخبــرة فــي مشــاريع مختلفــة فــي مختلــف الصناعــات مثــل التعليــم وتكنولوجيــا 

المعلومــات والتصنيــع والتجــارة اإللكترونيــة والســياحة.
دينــا بعــد تخرجهــا مــن كليــة اآلداب، وجــدت شــغفها فــي تنميــة األفــراد مــن خــال التدريــب 
والتوجيــه حيــث مارســت دوًرا متخصًصــا فــي المــوارد البشــرية فــي مختلــف المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ومبــادرات الشــباب خــال ســنوات الدراســة بالجامعــة ، ودرســت المــوارد البشــرية 
بعــد التخــرج مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي عــام ٢٠١6. درســت شــهادة إدارة المواهب 

المتكاملــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي ٢٠١9.
تعتقــد دينــا أن النــاس يصلــون إلــى أقصــى قــدر مــن الكفــاءة عندمــا يفعلــون مــا يحبونــه ، 
فقــد درســت تســهيل برنامــج التطويــر الوظيفــي مــن NCDA - الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن أجــل مســاعدة وتوجيــه طــاب الجامعــات والخريجيــن الجــدد للتخطيــط لحياتهــم المهنيــة. أجــرت دينــا )أكثــر مــن ٢٠٠ 
ســاعة( تدريًبــا مهنًيــا للمجموعــات واألفــراد وهــي اآلن تعمــل كمــدرب تخطيــط مهنــي فــي مركــز فاضليــا لإلرشــاد المهنــي.
قدمــت تدريبــات وورش عمــل لـــ أكثــر مــن )6٠٠ مشــارك( في مركــز التطويــر الوظيفي وريــادة األعمــال CDCE بجامعة اإلســكندرية 
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ــر  ــم والتطوي ــال التعلي ــي مج ــل ف ــة يعم ــات مهني ــدم خدم ــو مق ــنطاوي ه ــار الس أ/ عم
ــي. ــار مهن ــدرب ومستش ــة كم ــاث الماضي ــنوات الث ــدى الس ــى م عل

يركــز عمــار علــى مســاعدة الشــباب علــى معرفــة )اهتماماتهــم الوظيفيــة ، قيمهــم 
المهنيــة ، ومهاراتهــم( والتعــرف علــى ســوق العمــل والمجــاالت المناســبة لشــخصياتهم 

ــم. ــب له ــة األنس ــد المهن ، لتحدي

فــي عــام ٢٠٢٠ ، درس عمــار برنامــج تيســير التطويــر الوظيفــي الــذي يضــم ١٢٠ ســاعة تدريبيــة 
.NCDA بمنهــج معتمــد مــن

ــات  ــع محافظ ــن جمي ــج م ــب وخري ــن ١٢٠٠ طال ــر م ــار أكث ــاعد عم ــي ، س ــام الماض ــال الع خ
ــل. ــن عم ــث ع ــة البح ــي عملي ــد وف ــكل جي ــة بش ــم المهني ــط لحياته ــي التخطي ــر ف مص

أ/ حاتــم قنــاوي مقــدم الخدمــات المهنيــة الــذي تخــرج فــي عــام ٢٠٢١ مــن برنامــج احترافــي معتمــد مصمم إلعــداد مقدمي 
الخدمــات المهنيــة، والــذي تــم تقديمــه خال ١٢٠ ســاعة تدريبيــة، باســتخدام منهج

   NCDA) National Career Development Association( من الواليات المتحدة األمريكية

يســاعد األفــراد علــى اختيــار أفضــل عمــل يتناســب مــع مهاراتهــم وشــخصياتهم ، الشــيء 
الــذي يمكــن أن يســاعدهم فــي تحقيــق الســعادة والســام الداخلــي. كمــا أنــه يوجــه 
األفــراد لرســم مســاراتهم لتجنــب الوقــوع فــي معضلــة اختيــار مجاالتهــم التعليميــة 
والمهنيــة. باإلضافــة إلــى وضــع الخطــط واألهــداف الشــخصية لتنميــة المهــارات والمعرفــة 
والشــخصيات واالســتعداد للبحــث عــن الوظائــف التــي يحلمــون بهــا. ويســاعد أيًضــا أولئــك 
الذيــن يكافحــون فــي حياتهــم المهنيــة الحاليــة ، إلــى جانــب مســاعدة األفــراد علــى 

ــة. ــة احترافي ــيرة ذاتي ــداد س ــى إع ــة إل ــة باإلضاف ــل القادم ــات العم ــتعداد لمقاب االس

وبخبــرة ١١ عاًمــا فــي مجــال اإلعــام ، عمــل حاتــم الــذي تخــرج مــن كليــة التجــارة فــرع اللغــة اإلنجليزيــة فــي إدارة األعمــال، فــي 
 CBC - DMC - CNBC Arabia - Alarabya Elhadath :ــل ــان مث ــرب ب ــر وع ــي مص ــة ف ــة المعروف ــوات التلفزيوني ــن القن ــد م العدي

حتــى عمــل حاليــً كصحفــي إذاعــي فــي بــي بــي ســي.

ــذي  ــد ال ــر المعتم ــي للميس ــر الوظيف ــج التطوي ــا برنام ــد حضوره ــي بع ــر مهن ــة تطوي ــل كمدرب ــي تعم أ/ منــى منصــور والت
ــر الوظيفــي بعــد العمــل فــي  ــر الوظيفــي فــي أمريــكا NCDA. اختــارت التوجيــه والتطوي قدمتــه الجمعيــة الوطنيــة للتطوي
ــر  ــه والتطوي ــال التوجي ــة مج ــا ألهمي ــنوات وإدراكه ــدة 5 س ــة لم ــارية وتدريبي ــة استش ــي مؤسس ــرية ف ــوارد البش ــم الم قس

ــن. ــة لآلخري ــاة المهني ــودة الحي ــى ج ــر عل ــف يؤث ــي وكي الوظيف
تعمــل منــى منصــور أيًضــا كمدربــة ومدربــة تطويــر مهنــي لبرامــج التوجيــه المهنــي فــي 

ــا للتوجيــه المهنــي. مركــز فاضلي

ــة ،  ــاليب العلمي ــف األس ــا بمختل ــع عمائه ــل م ــى التواص ــا عل ــور بقدرته ــى منص ــتهر من  تش
بمــا فــي ذلــك تطبيــق تقنيــة العــاج العاطفــي المعروفــة باســم PEAT، وهــي تقنيــة إلطــاق 
العواطــف لــدى العمــاء ، ممــا يســاعد العمــاء علــى التواصــل بعمــق مــع مشــاعرهم 

وأفكارهــم.
ــون  ــى أن تك ــور عل ــى منص ــاعدت من ــة س ــاليب المختلف ــذه األس ــر أن كل ه ــر بالذك الجدي

ــم  ــه اس ــق علي ــذي أطل ــن ، وال ــاج بالف ــع الع ــي م ــر الوظيف ــط والتطوي ــج التخطي ــة لدم ــل متخصص ــة عم ــة أول ورش صاحب
ــة(. ــك المهني ــم حيات )ارس

تقــام جلســات اإلرشــاد المهنــي فــي إطــار فعاليــات ملتقــى توظيــف جوبزيــال الخامس 
يــوم 25 ديســمبر 2021 فــي الجريــك كامبــس، ويكــون التســجيل فيهــا في نفــس اليوم 

5فقــط اتبع اإلرشــادات واســأل المنســق المســؤول لمســاعدتك فــي عملية التســجيل 
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رد على أي ميل هياخد منك أقل من دقيقتين في الرد أول ما يوصلك.

خصص label لكل اإليميالت المهمة اللي هتحتاجها بعدين عشان تبقى موجودة في مكان واحد 
وتقدر تتابعها وترد عليها بسهولة.

خصص وقت يومًيا للرد على كل اإليميالت اللي هتاخد منك أكتر من دقيقتين. 
امسح كل اإليميالت اللي مش مهمة واعمل Unsubscribe في كل الـ newsletters اللي مبقتش 

مهمة لشغلك.
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خصص وقت يومًيا للرد على كل اإليميالت اللي هتاخد منك أكتر من دقيقتين. 
امسح كل اإليميالت اللي مش مهمة واعمل Unsubscribe في كل الـ newsletters اللي مبقتش 

مهمة لشغلك.
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لضليبطتعوهنااااهاك

مويمصخسصطقنللللالا

بءلءسشكفووززشممخبر

وعامتجاوالصبغكردصي

رةنسفنيراكخولتتنمي

توصلمفةةلفانمضبصةر

فقيفيسلاتيبعبؤنيهش

وسرةهيإلكانليقزوغي

لعدزطأرشيلاىخدلميف

ينجظكسالغيبلحلطلابت

وتجراتىلفرشقصالصجثب

ءثؤئءقةيديراشءيثءج

يصةثقيووةككلمضؤيقا

هيفشيلمانأةدكساتلي

هيللصافتنلاثظئىةصة
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إيه األسئلة اللي ممكن نسألها لإلتش أر
من حقك تسأل اإلتش أر عن:

1- المهام الخاصة بيك في الشغل.
2- المرتب والـ Benifits اللي الشركة هتقدمهالك.

3- إيه هو تخصص الشركة بالظبط وحجمها.
4- إيه هو الهيكل والتسلسل الهرمي للشركة/ القسم اللي هتشتغل فيه.

5- إيه أكبر تحدي ممكن يواجهني في الوظيفة؟
6- من حقك تتعرف على باقي الفريق اللي هتشتغل معاه ومهمة كل شخص

11
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أزمة فكة

بينهم  ما  االنسجام  في  بتفرق  العمل  زمالء  بين  الجميلة  اللفتات 
جوه بيئة العمل، مترددش أبًدا إنك تبادر في أي شئ ُممكن يساهم 

في جعل بيئة العمل بيئة أكثر صحية وانسجام.

13
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قصة أزمة وهتعدي

15
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16https://thegreekcampus.com/locations/mall-of-arabia17
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19

قاعدة  جرب  المكتبي،  العمل  روتين  من  تعبت  لو 
5-15-40، يعني وانت بتشتغل اقعد 40 دقيقة وبعدين 
15 دقيقة وقوف واخيرًا 5 دقايق اتحرك فيهم، بكدة 
الجسم هيبقى في حالة حركة مستمرة، وده مهم 

كمان لصحتك ولياقتك البدنية.

تمرد الدباسة
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أي  في  موجودة  تبقى  الزم  اللي  المهارات  أهم  من  القرار  اتخاذ  مهارة 
موظف، خاًصة لو كان في دور مسئول أو قيادي. ممكن تحسن مهاراتك 

في اتخاذ القرار عن طريق الـ 4 خطوات دول:
1-حدد الموقف اللي أنت فيه بالظبط.

2-حدد إيه هي الحلول أو اإلجراءات الُمحتملة. 
3-حدد مميزات وعيوب كل حل من الحلول اللي اقترحتها.

4- اختار القرار األقرب للصح واللي مميزاته أكتر وعيوبه أقل، وحدد إيه النتايج اللي 
ممكن تترتب عليه.

حيران



20

أي  في  موجودة  تبقى  الزم  اللي  المهارات  أهم  من  القرار  اتخاذ  مهارة 
موظف، خاًصة لو كان في دور مسئول أو قيادي. ممكن تحسن مهاراتك 

في اتخاذ القرار عن طريق الـ 4 خطوات دول:
1-حدد الموقف اللي أنت فيه بالظبط.

2-حدد إيه هي الحلول أو اإلجراءات الُمحتملة. 
3-حدد مميزات وعيوب كل حل من الحلول اللي اقترحتها.

4- اختار القرار األقرب للصح واللي مميزاته أكتر وعيوبه أقل، وحدد إيه النتايج اللي 
ممكن تترتب عليه.

حيران



هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"ايتيدا"

تأسســت هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي عــام 2004 كــذراع تنفيــذي لتكنولوجيــا 
المعلومــات بــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لقيــادة عمليــة تطويــر صناعــة تكنولوجيــا 

المعلومــات المصريــة.
ــد  ــال تحدي ــن خ ــري م ــات المص ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــر قط ــي تطوي ــوري ف ــدا دور مح ــب ايتي تلع
ــم،  ــدة التصمي ــج جي ــا ببرام ــة ومعالجته ــكار المحلي ــات واالبت ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــات صناع احتياج
وتقديــم المشــورة بشــأن السياســات، وتعزيــز التجــارة فــي األســواق المحليــة والدوليــة، والعمــل 
كمستشــار اســتراتيجي للشــركات المحليــة والدوليــة، كمــا تقــوم ايتيــدا بتقديــم برامــج متعــددة مــن 
ــب  ــى جان ــواق ال ــة األس ــح وتنمي ــدف فت ــرى به ــج أخ ــية وبرام ــرية والمؤسس ــدرات البش ــة الق ــل تنمي اج

ــر. ــث والتطوي ــداع والبح ــز االب ــه وتحفي ــج توجي برام

 www.itida.gov.eg :لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا اإللكتروني



مبادرة مستقبلنا رقمي
»Egypt Future Work is Digital »Egypt FWD

ــويق  ــاالت التس ــي مج ــة ف ــك الرقمي ــر مهارات ــية لتطوي ــة دراس ــر منح ــى أكب ــم إل انض
اإللكترونــي وعلــوم البيانــات وبنــاء المواقــع االلكترونيــة وغيرهــم مــن خــال التدريــب 

على مهارات العمل الحر من خال شركات والمنصات العالمية المتخصصة.
انضم االن

أكاديميات التدريب
Training Academies

توفــر االكاديميــات فــرص تدريــب للباحثيــن عن عمــل لانضمام إلــى الشــركات العاملة 
فــي مجــال التعهيــد مــن خــال تدريبهــم علــى اللغــات ومهــارات ســوق العمــل 

األساسية وخلق فرص عمل جديدة لهم بالتعاون مع هذه الشركات.
انضم االن

مبادرة تدريب اللغة األلمانية في صعيد مصر
German Training Initiative in Upper Egypt

ــنة  ــاب الس ــة لط ــة االلماني ــى اللغ ــب عل ــا للتدري ــه برنامًج ــد جوت ــدا ومعه ــدم ايتي تق
الثانيــة والثالثــة واألخيــرة فــي صعيــد مصــر لتأهيــل الطــاب لخدمــات التعهيــد للــدول 

الناطقة باللغة األلمانية.
انضم االن

مبادرة التعلم التكنولوجي 
»Next Technology Leaders »NTL

تعلــم مــن أي مــكان وفــي أي وقــت وقــم ببنــاء مهاراتــك التكنولوجيــة وتعــرف علــى 
أحــدث اتجاهــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتقنيــات اإللكترونيــات مــن خــال 
أكثــر مــن 30 دورة تدريبيــة متخصصــة تقدمهــا كبــري الجامعــات بالتعــاون مــع قــادة 

الصناعة.
انضم االن



مبــادرة أفريقيــا إلبداع األلعــاب والتطبيقــات الرقمية 
"The African App Launchpad "AAL

تدريــب وتأهيــل الكــوادر الشــابة مــن المصرييــن واألفارقــة علــى أحــدث مجــاالت التكنولوجيــا فــي قطــاع 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات واإللكترونيــات وتعزيــز إنشــاء شــركات ناشــئة مســتدامة مــن خــال أكثــر مــن 

30 دورة تدريبية متخصصة تقدمها كبري الجامعات بالتعاون مع قادة الصناعة.

انضم االن
مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات

"Software Engineering Competence Center "SECC
ــة  ــال هندس ــي مج ــركات ف ــاد الش ــب واعتم ــة للتدري ــج مختلف ــز برام ــدم المرك يق
ــي  ــة ف ــة العامل ــركات المصري ــدة للش ــة معتم ــهادات عالمي ــدار ش ــات واص البرمجي
مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، وكذلــك التدريــب المتقــدم فــي الــدورات 

المتخصصة وتشمل:
 Agile, CMMI® for Development and Services, COBIT® 5 Framework, DevOps,

®ITIL
انضم االن

التدريب في مجال األلياف الضوئية
Fiber Optics Training

يقــوم البرنامــج بتقديــم تدريــب متخصــص لتطويــر القــدرات الفنيــة والمهنيــة فــي 
مجال تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات األلياف الضوئية. 

انضم االن
التدريب الصيفي للطالب والشركات

Summer Internship
ــات  ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــال االتص ــي مج ــة ف ــركات العامل ــرص للش ــر ف توفي

لتدريب طاب الجامعات خال فترة االجازة الصيفية.
انضم االن



التدريب الصيفي للطالب
Summer Training

ــات  ــاب كلي ــا لط ــات التكنولوجي ــدث اتجاه ــى أح ــا عل ــا عملًي ــج تدريًب ــدم البرنام ُيق
حاســبات ومعلومــات وهندســة الكمبيوتــر.

 انضم االن

مشاريع التخرج مبادرة دعم التعاون البحثي
"Graduation Projects"GP

برنامــج دعــم مشــاريع التخــرج لطلبــة الســنة النهائيــة المســجلين فــي كليــات 
الهندســة وعلــوم الحاســب اآللــي.

انضم االن

جميع حقوق الطبع محفوظة 2021 ©هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - ايتيدا
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