




مسارك المهني
للصف الحادي عرش

الطبعة السابعة     

١٤٤١هـ-2020م

١١





متت عمليات  إدخال البيانات والتدقيق اللغوي والرسومات والتصميم مبركز 

إنتاج الكتاب املدريس وإضافة التعديالت باملركز الوطني للتوجيه املهني

ر هذا الكتاب من قبل قسم املناهج بدائرة التوجيه واالستشارة املهنية طوِّ
بفريق مشكل من املركز الوطني للتوجيه املهني



من النطق السامي 

" وإنــه لمن األهمية بمكان أن يضطلع كل مواطن بمســؤوليته تجاه وطنه دون اتكالية أو 

اعتماد على الغير ويســاهم بكل الجدية واإلخالص في إنجــاز مهامنا الوطنية التي تدعونا 

جميعا إلى تمجيد العمل كقيمة نبيلة تعطي الحياة مضمونا إيجابيا نافعا وكواجب مقدس 

يحتمه اإليمان بحق الوطن على أبنائه وتحض عليه تعاليم شريعتنا اإلسالمية الغراء مصداقا 

لقوله سبحانه وتعالى : )                              (" .

من أقوال حرضة صاحب الجاللة السلطان 

قابوس بن سعيد املعظم حفظه الله ورعاه مبناسبة العيد الوطني السادس عرش ١8 نوفمرب ١986م.

ىىائائەئ
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تقديم
                                                                                                                                 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه...    وبعد

بناء على التوجهات التي تســعى إليها وزارة التربية والتعليم من أجل إيجاد جيل واع بأدواره، قادر على  تحديد 

أهدافه وغاياته المســتقبلية العلمية والمهنية، ومن منطلق الحرص على إرساء قواعد منظومة تعليمية متكاملة 

تلبي احتياجات الشخصية العمانية وتتناسب مع متطلباتها الحالية لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا 

المعلومات واحتياجات ســوق العمل من المهارات، قامت الوزارة باســتحداث مواد دراسية جديدة  من ضمنها 

كتاب" مســارك المهني" الذي جاء محقًقا لهذه الغاية بما يحويه من موضوعات ومهارات وأنشطة تعين الطالب 

على تحديد مســاره المهني بدقة ووضوح. فهو يقدم العديد من الخيارات للطلبة كل حســب اهتماماته وميوله 

العلميــة والمهنيــة، ومتضمًنا توضيًحا لبعض المفاهيم الضرورية، والكثير مــن األمور التي ال غنى للطالب عنها، 

سواء اِلتحق بالتعليم الجامعي أو بسوق العمل.

إن كتاب "مســارك المهني" جاء متســًما بالحداثة والمرونة، ومراعيًّا للجوانب المهارية والفنية الداعية إلى بناء 

الشــخصية المتكاملة للفرد، وإعداده إعداًدا يؤهله لاللتحاق بســوق العمل، ومواكبــة التغيرات المهنية الحالية 

والمستقبلية، فهو خير معين للطالب الذي يسعى نحو التخطيط الجيد للمستقبل.

إن المّطلع على كتاب "مســارك المهني" وما يشتمل عليه من أنشطة ثرية، ومعلومات قيمة يدرك حجم الفائدة 

التي يقدمها، ال ســيما وأن عرض المحتوى قد جاء بطريقة مبســطة وسهلة، وبأســلوب شائق تجلت فيه مراعاة 

المستوى الفكري والمعرفي، وخصائص المرحلة العمرية، للفئات التي يخدمها.

وفي هذا الســياق يطيب لنا أن نســجل تقديرًا واعتزازًا للقائمين على تأليف هذا الكتاب على ما بذلوه من جهد 

أتى ثماره بالصورة الرائعة التي نراها في المحتوى  الذي تضمنه.

فإليكم أبنائي الطالب والطالبات هذا الكتاب آملين أن يعينكم على تحديد المسار المهني المناسب في حياتكم 

العلميــة والعملية بكل ســهولة ويســر، ويوضح لكم ما يجــب عليكم القيام به، خطوة خطــوة، فتدرج الكتاب 

بموضوعاته وأنشطته بداية من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر سيحقق الفائدة المرجوة منه.   

سائلة المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير .

والله ويل التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
                                                                                                                وزيرة الرتبية والتعليم
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املقــــدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

أهدافك  وأسمى  أولوياتك  قمة  في  يبقى  أن  يجب  ناجح  ودراسي  مهني  لمستقبل  تطلعك  إن   

وطموحاتك وأنت تصل إلى هذه المرحلة من التعليم المدرسي التي تعد تتويجا لجهود كبيرة بذلتها في 

تحصيلك الدراسي، ومنطلقا آلمال وطموحات واسعة تسعى لتحقيقها وجعلها واقًعا ملموًسا تتعايش معه 

في حياتك اليومية.

التوجيه المهني في المدرسة من شأنها أن تساعدك في تحقيق  التي يقّدمها لك أخصائي  إن الخدمات 

أهدافك وطموحاتك المستقبلية، ويعدُّ كتاب مسارك المهني الذي بين يديك إحدى هذه الخدمات الذي 

سيسهم في األخذ بيدك خطوة خطوة نحو التخطيط الجيد لمستقبلك المهني والدراسي، فندعوك لالستفادة 

منه بأكبر قدر ممكن.

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 

يهدف النشاط األول من الكتاب إلى تأصيل أهمية التخطيط المهني كعملية مستمرة مدى الحياة   

وبالتالي تستطيع أن تصف المسار المهني الذي ترغب في االلتحاق به بعد جمع أكبر قدر ممكن من 

المعلومات، لتبدأ بعد ذلك التعرف على تفاصيل المسارات المهنية المحتملة أمامك بعد الحصول على 

والكليات  المعاهد  في  الدراسي  المشوار  تكملة  في  األولوية  تكون  حيث  العام،  التعليم  دبلوم  شهادة 

والجامعات والذي يتطرق إليه النشاط الثاني، أو االلتحاق بالتعليم التقني أو المهني أو الحرفي كما في 

النشاط الثالث، أما النشاط الرابع فيتطرق إلى مسار التوظيف في القطاعين الخاص والعام »الحكومي« 

فسيجد  به  الخاصة  الذاتية  المشروعات  إنشاء  في  منكم  يرغب  فيهما، ومن  المتاحة  الوظيفية  والفرص 

الكثير من التفاصيل في النشاط الخامس، وسيساعدك النشاط السادس في التعرف على مصادر البحث  

األنشطة  أما  للحصول على عمل مناسب،  المعلومات  تلك  العمل وكيفية توظيف  المعلومات حول  عن 

الثالثة التي تليها فتهدف إلى مساعدتك في كتابة سيرتك الذاتية ورسالة التغطية وأيًضا القيام بالمقابلة 

لتحقق  والمثابرة  العزيمة  تجديد  بنشاط يحفزك على  الكتاب  للحصول على وظيفة، ويختتم  الشخصية 

أهدافك وطموحاتك.

نسأل الله العلي العظيم أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا الكتاب، وندعوك للمحافظة عليه لتعم الفائدة 

عليك وعلى زمالئك من بعدك.

ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح،،،
                                                                                                        املؤلفون
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قامئة املحتويات

تقديم 

املقدمة 

قامئة املحتويات

النشاط األول :تطلع وطموح

النشاط الثاني : طريق المستقبل »التعليم العالي« 

: مستقبلي التعليم والتدريب »المهني والحرفي والتقني«  النشاط الثالث 

: مستقبلي »التوظيف في القطاعين الخاص والعام«  النشاط الرابع 

النشاط الخامس :مستقبلي »التوظيف الذاتي«    

النشاط السادس : مصادر البحث عن عمل 

: السيرة الذاتية   النشاط السابع  

: رسالة التغطية  النشاط الثامن  

: المقابلة الشخصية  النشاط التاسع  

النشاط العاشر : العزيمة والمثابرة 

قائمة المصادر:

١0

١3

١7

2٤

29

3٤

39

٤7

5١

56

60

7

8

9



١0

وّجه حضرة صاحب الجاللة        
ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه أن 
يكون لكل شاب أفكاره وتطلعاته 

وتخطيطه وطـمــوحــه لـلمـسـتقبـل،     
       فما تطلعاتك وطموحك؟

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء 

من هذا النشاط أن:

تصف  المهنة التي ترغب في االلتحاق بها.. ١

تضع البدائل المناسبة لخطتك المهنية المستقبلية.. 2

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة
اخرت شخصيتك املهنية التي ستعمل بها يف املستقبل 

تحدث عن مهنتك من خالل:

الواجبات والمسؤوليات.. ١

المهارات المطلوبة لاللتحاق بها.. 2
مميزات المهنة التي اخترتها.. 3

ـ ماذا تستنتج من نص خطاب صاحب الجاللة ؟

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

)إن مرحلة الشباب التي مير بها املرء هي مرحلة أفكار 

وتطلعات وتخطيط وطموح للمستقبل(

من خطاب حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

نوفمرب   ١3 عرش  الثالث  الوطني  العيد  مبناسبة  ورعاه  الله  حفظه 

١983م.

نشاط)١-١( 

تطلع وطموح 
النشاط 

األول

مجموعة "من دليل مهنتي"

بإمكانك االستعانة بأدلة مهنتي  

للتعرف أكرث عىل مهنتك 

املستقبلية.

يتضمن دليل مهنتي الصادر من املركز الوطني للتوجيه املهني 

الرجوع  مينكك  املختلفة،  القطاعات  يف  الوظائف  من  العديد 

إِليها واختيار املهنة التي تطمح للعمل بها مستقباًل.



١١

استعن بأخصائي التوجيه 
المهني في مدرستك 

وولي أمرك في مساعدتك 
لالستعداد للمقابلة

حاول التعرّف على شخص 
ما يعمل في المهنة التي 

تطمح إليها. 

بعد اختيارك ملهنة املستقبل التي تطمح إليها الرجاء التأكد من اآليت:

المهنة التي اخترتها تتناسب مع ميولك واستعداداتك وقدراتك.	 
لديك المهارات المطلوبة لتلك المهنة أو تستطيع اكتساب تلك المهارات.	 

تطمح  التي  املهنة  أصحاب  من  شخص  ملقابلة 

إليها الرجاء مراعاة اآليت:

أو . ١ األمر  ولي  قبل  من  للمقابلة  موعد  تحديد 

أخصائي التوجيه المهني لمقابلة الشخص.

في . 2 بالهاتف  الشخص  مع  تتواصل  أن  يمكن 

حالة عدم تمكنك من المقابلة، لكن تأكد أوالً 

وأخصائي  األمر  ولي  بعلم  التنسيق  تم  بأنه 

التوجيه المهني.

م . 3 ن االستفسارات قبل الذهاب للمقابلة لتنظِّ دوِّ

استفساراتك، ثم اعرضها على أخصائي التوجيه 

المهني أو ولي أمرك ثم توجه للمقابلة برفقة  

أحدهما ولي أمرك، أو أخصائي التوجيه المهني.

إال  هو  ما  ُذكر  ما  إنَّ جميع  الطالبة:  عزيزتي  الطالب/  عزيزي 
خطوات تساعدك على التأكد من أنك اخترت المهنة المناسبة.

بعد تحديدك لمهنة المستقبل والمهارات المرتبطة بها، دوِّن موادك الدراسية التي ترغب بدراستها في 	 
الصف الثاني عشر وفق اآلتي:

المواد الدراسية:

 	..............................

 	..............................

 	..............................

 	..............................

 	..............................

البرامج الدراسية المرتبطة بها :

 	..............................

 	..............................

 	..............................

 	..............................

 	..............................

نشاط)١-2( 



١2

يجب أن تكون 

الخطة مرنة وقابلة 

للتعديل وفق أي من 

المتغيرات التي قد تطرأ.

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

إن جميع الخطوات التي نفذتها ما هي إال تخطيط للوصول إلى هدفك من  عالم الدراسة إلى عالم العمل.

الرجاء الرجوع لمقياس الميول المهنية  )9-١2( وإعادة تطبيقه، وإن وجدت أي اختالفات في النتائج 	 

فقم بتدوينها على النحو اآلتي:

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

من المناسب أن تضع بدائل لخططك المستقبلية للوصول ألهدافك:	 
١ ............................................................ 
2 ............................................................ 
3 ............................................................ 
٤ ............................................................ 

دون مهًنا بديلة ضمن بيئتك المهنية تطمح للوصول إليها.	 

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

نتائج الصف الحادي عرشنتائج الصف العارش

المهنية، 	  الميول  إليها في مقياس  التي توصال  النتائج  ابنتكما لمساعدتكما في مناقشة  ابنكما/  يحتاج 

ومساعدتهما في تحديد المهنة األقرب إليهما مع الحرص على وضع أكثر من بديل لذلك؛ وذلك من أجل 

تحقيق المرونة في أهدافهما وهو أمر غاية في الضرورة عند التخطيط المهني. 

ملفي املهني

ُخْذ بيدي 



١3

مستقبيل »التعليم العايل«

من  االنتهاء  بعد  منك  يتوقع  الطالبة  عزيزيت  الطالب/  عزيزي 

هذا النشاط أن:

تتعرَّف على المسارات المختلفة بعد الحصول على شهادة . ١
دبلوم التعليم العام.

تبحث عن البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.. 2

اكتب جملة بأسلوبك الخاص تعبر فيها عن  الكلمات اآلتية:

هدف     :.................................................................	 

تخطيط   :.................................................................	 

مسار      :.................................................................	 

قرار        :.................................................................	 

وظيفة    :.................................................................	 

»ليست الحكمة أن 
تعرف الطريق بل أن 

تمشي فيه« * 

 * كالم من ذهب، 2007م، ص ١١١

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

   هناك مسارات عدة متاحة أمام الطالب بعد االنتهاء من دراسة الصف الثاين عرش وحصوله عىل دبلوم التعليم 
املهني  املستقبل  تحديد  يف  قصوى  أهمية  من  لها  ملا  القادمة  للمرحلة  السليم  التخطيط  مرحلة  تأيت  وهنا  العام، 

للطالب. فبعضهم يطمحون ملواصلة دراستهم الجامعية مبا يتالءم مع ميولهم وقدراتهم ومبا يتوافق مع تخصصاتهم 

تؤهله  مهارات  واكتساب  املختلفة  مبجاالته  املهني  التدريب  بربامج  االلتحاق  اآلخر  البعض  يود  حني  الدراسية، يف 

للحصول عىل الوظيفة املستقبلية، ونجد قسًم آخر من الشباب متحمًسا لفتح مرشوعات صغرية أو متوسطة، إال أن 

بعض الطلبة يرغبون يف الدخول إىل سوق العمل مبارشة سواء يف القطاع العام »الحكومي« أو الخاص.

 اقرأ الفقرة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 
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١٤

نشاط )2ـ١(

انظر إلى المخطط اآلتي الذي يوضح المسارات المختلفة بعد الحصول على دبلوم التعليم العام، 	 

وأجب عن األسئلة التي تليه:

الشكل )١(: يوضح املسارات املهنية املحتملة

التدريب يف 
املجاالت املختلفة

املسارات 

املهنية

التوظيف الذايت 
واملرشوعات الصغرية 

واملتوسطة

التوظيف فـي 
القطاع الخاص

التعليم 

العايل

التوظيف يف 
القطاع العام 

الحكومي

ــ ما المسار الذي ترغب في االلتحاق به ؟

ــ ما المعلومات التي تحتاجها عن المسار الذي ترغب فيه ؟

 - البرنامج الذي أود االلتحاق به مستقباًل هو:...........................................................

- باالستعانة بدليل الطالب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي اختر خمس مؤسسات تعليمية تود دراسة البرنامج فيها. 

نشاط)2-١( 

نشاط)2-2( 

 اقرأ الفقرة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 
املختلفة  العلم  فروع  يف  الدراسية  والربامج  التخصصات  من  العديد  العايل  التعليم  مؤسسات  تضم 

والتي ميكن االختيار من بينها بناء عىل رغبتك وميولك وقدراتك، كم ينبغي أن يكون االختيار مرتبًطا 

التعليم  مؤسسات  توفر  كم  عرش،  والثاين  عرش  الحادي  للصفني  اخرتتها  التي  الدراسية  املواد  بنوع 

من  ومتنوًعا  كبريًا  عدًدا  السلطنة«  »خارج  الجامعات  أو  الخاصة  أو  الحكومية  السلطنة  يف  العايل 

التخصصات التي تخدم تطلعاتك وتتواءم مع متطلبات التنمية، ومستجدات سوق العمل.
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نشاط )2ـ3(

 اقرأ القصة اآلتية ، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 

نشاط)3-2( 

قصة نجاح

شيخة الجساسية كفيفة  تخرجت من جامعة السلطان قابوس تحمل شهادة بكالوريوس في الترجمة وأصبحت مترجمة 
وقد تحقق الحلم الذي لطالما راودها وراود أهلها، حيث إنها عندما تنتهي من ترجمة نص ما ترى ما انتجته أمامها، تشعر 

به، تقرأه، وتلمسه على الورق.

شيخة كانت تحب تعلم اللغات وباألخص كان اهتمامها البالغ باللغة اإلنجليزية فأرادت التخصص في هذا المجال بدافع 
من والدها الذي شجعها على اختيار كلية اآلداب والعلوم االجتماعية تخصص الترجمة؛ ألنه يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها، 

وفي الوقت ذاته فإنه مطلوب في سوق العمل الُعماني.  

من التحديات التي واجهت شيخة وتمكنت من التغلب عليها: إن تخصص الترجمة على شخص كفيف ليس باألمر اليسير،  
وذلك لعدة أسباب منها: أن هذا التخصص يتطلب من شيخة االطالع الدائم، وقراءة الكتب والصحف والمجالت. 

المرحلة  صعوبة  مدى  تماًما  أدرك  كنت  فقد  وتحدياتها،  متاعبها  معها  الجامعية،وبدأت  المرحلة  »بدأت  شيخة:  تقول 
الجامعية علي، فالجامعة  ليست مؤهلة وال مهيئة الستقبال طلبة من ذوي اإلعاقة، فالتخصصات أمامنا محدودة تكاد تعدُّ 
التاريخ واللغة  على األصابع، فال يسمح لنا إال بااللتحاق بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية، وفي بعض تخصصاتها وهي: 
العربية فقط، كما أن التنقل والحركة من مبنى إلى آخر ومن محاضرة إلى أخرى كان هاجًسا يؤرقني ويؤرق أهلي، ولكني 
االجتماعية وأخبرته عن  اآلداب والعلوم  كلية  الدكتور مساعد عميد  قابلت  بارتياح شديد عندما  األول شعرت  اليوم  من 
رغبتي في تخصص اللغة اإلنجليزية وبالتحديد تخصص الترجمة، ولم يخفي علي بأن األمر قد يكون صعًبا ولكنه أبدى 
استعداده التام في مساعدتي وإقناع المسؤولين بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة، وبالفعل لم يتواَن ولم يأل جهًدا في 
تذليل الصعوبات وإزالة كافة العراقيل من أمام طريقي للوصول إلى تخصص اللغة اإلنجليزية، وتخطيت كافة االختبارات 
والشروط التي وضعت أمامي لدخول هذا التخصص، فقد اجتزت امتحان تحديد المستوى وامتحان التحدي، وتم وضعي 
الحظ  وعندما  اإلنجليزية،  اللغة  مادة  في  يتخصص  كفيف  شخص  أول  لكوني  كامل،  دراسي  عام  لمدة  االختبار  تحت 
المسؤولون أني تخطيت كل الحواجز في دراسة اللغة اإلنجليزية اقتنعوا بمواصلتي في تخصص اللغة اإلنجليزية والترجمة. 

وأثناء دراستي الجامعية كنت اعتمد اعتماًدا كليًّا على الحاسب اآللي المزود ببرنامج ناطق وهو ما يسمى قارئ الشاشة، 
وهذا البرنامج يستطيع قراءة كل ما على شاشة جهاز الحاسوب، فكان بالنسبة لي بمثابة القلم الذي أكتب به امتحاناتي، 
حيث تعّلمت الطباعة على جهاز الحاسوب وحفظت مواقع الحروف واألرقام، وقد كان بمثابة العين التي تقرأ لي الكتب 

.)word( بعد تحويلها إلى ملف

التي تواجهني، كما كنت أجد طرائق بديلة للتغلب على ما قد يعترضني  التحديات  لقد كنت دائًما أجد الحلول لكافة 
للوصول إلى هدفي.

أعمل حاليًّا مترجمة في هيئة تقنية المعلومات »ُعمان الرقمية« وقد تم توظيفي إليمانهم بقدراتي وإمكاناتي، وإليمانهم 
التوظيف، وقد ساهمت  المعلومات والمعرفة وكذلك في  بضرورة حصول كافة فئات المجتمع على فرص متساوية من 
التقنية في ردم الفجوة المعرفية التي كنا نعيش فيها كمكفوفين ومكنتنا من المشاركة بشكل أفضل في وظائفنا وحياتنا 

ا على جهاز الحاسوب في إنجاز كافة المهام الموكلة إلي.  الشخصية، ففي عملي اعتمد اعتماًدا تامًّ

 * ميكنك الرجوع باستمرار للموقع للتأكد من صحة املعلومات ومستجداتها.

المواد الدراسية المطلوبةلدراسة البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
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ــ ما الذي لفت انتباهك في القصة ؟

ــ من خالل القصة: ما أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الدراسي؟

	 ضع هذا النشاط في ملفك المهني في بند 

» تعرَّف على الفرص «

ملفي املهني

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

اكتب نبذة عن اإحدى الموؤ�س�سات التعليمية التي ترغب في موا�سلة الدرا�سة فيها والتخ�س�ص الدرا�سي الذي 

تريد اأن تلتحق به، ويمكنك ال�ستعانة بالمواقع الإلكترونية الآتية:

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

بعد  به  اللتحاق  في  يرغبان  الذي  التعليمي  الم�سار  تحديد  في  م�ساعدتكما  اإلى  ابنتكما  ابنكما/  يحتاج 

المعلومات  لهما كافة  التعليمي، وقدما  الم�سار  ناق�ساهما في  العام.  التعليم  دبلوم  �سهادة  ح�سولهما على 

التي يحتاجان اإليها.

www.heac.gov.om  ــ مركز القبول الموحد

www.mohe.gov.om  ــ وزارة التعليم العالي

ُخْذ بيدي 

البند الثالث التعرُّف على الفرص:

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية
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مهني
ال

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا النشاط أن:

والحرفي . ١ »المهني  والتدريب  للتعليم  المختلفة  المسارات  على  تتعرف   
والتقني«.

د التخصصات المعتمدة للدبلوم  المهني والحرفي والتقني.. 2 ُتعدِّ
تبحث عن برنامج تدريبي ترغب في االلتحاق به مستقباًل.. 3

مستقبيل » املهني والحرفـي والتقني«

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

أركان  برشكة  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  املحروقي  حمد  بن  خالد  يقول 

مجان: تخرجت من الكلية التقنية العليا )الكلية الفنية الصناعية( سابًقا، يف 

عام ١99٤م. واخرتت تخصص )هندسة إنشاءات( بناًء عىل رغبتي وهديف يف 

أن أصبح مهندًسا وأساهم يف بناء مجتمعي ووطني.

املؤسسات  من  غريها  عن  التقنية  الكليات  يف  التعليم  أسلوب  مييز  ما  وأكرث   
سوق  يف  لاللتحاق  الطالب  وتأهيل  العميل  الجانب  عىل  الرتكيز  هو  السلطنة  يف  املوجودة  األخرى  األكادميية 

البيئة  بأنه  إلمياين  الخاص  القطاع  مؤسسات  بإحدى  االلتحاق  هديف  كان  الكلية  من  تخرجي  وبعد  العمل، 

املناسبة الكتساب الخربة وصقل املهارات، كم أن العمل يف القطاع الخاص يحتاج إىل الكثري من الصرب والعمل 

الجاد والتفاين لتكون النتائج أفضل، وبعد التنقل يف عدة رشكات واكتساب الخربة يف مجاالت عديدة منها الفنية 

واإلدارية وكذلك الحصول عىل شهادات عليا يف اإلدارة فقد تدرجت يف السلم الوظيفي إىل أن أصبحت الرئيس 

التنفيذي إلحدى الرشكات، والتي يعمل بها أكرث من )١200( موظف منهم )9( مهندسني من خريجي الكلية 

والتعلم  بالتخطيط،  الطلبة  أنصح  تجربتي  خالل  ومن  العليا.  اإلدارة  يف  منهم  و )3(  مبسقط   العليا  التقنية 

الذايت، واالختيار الصحيح للتخصص، والتطوير املستمر، وااللتزام بأخالقيات العمل، والخدمة املجتمعية.

 ــ حدد ثالث نقاط استفدتها من قصة خالد.

لتلبية حاجات  كفاءتهم  ورفع  وتدريبهم  الُعماني  الشباب  إعداد  إلى  المهني  والتدريب  التعليم  يهدف 

المهنية  الكليات  خالل  من  المختلفة  المهنية  والتخصصات  المجاالت  في  العاملة  القوى  من  السلطنة 

بهدف  وذلك  الخابورة،  والية  في  البحرية  للعلوم  المهنية  الكلية  إلى  باإلضافة  السلطنة،  في  المنتشرة 

إعداد وتأهيل كوادر عمانية متخصصة إلشغال الوظائف المتوافرة بسوق العمل ضمن المجاالت المهنية 

المختلفة.

 التعليم والتدريب املهني

مستقبلي

الحرفي 

التقني

النشاط 
الثالث

نشاط)3-١( 
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ومن أهداف التعليم والتدريب املهني: 
ـ توفير فرص التعليم والتدريب وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة.

ـ طرح برامج تعليمية وتدريبية عالية المستوى والجودة وفق المعايير المهنية المعتمدة إلعداد قوى عاملة 
وطنية مؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.

ـ توظيف العلوم المعاصرة والتقنية الحديثة في تطوير الموارد التعليمية والتدريبية وتحديثها باستمرار.

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

ت�سمُّ الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية العديد من الم�سارات المهنية المختلفة للتعليم والتدريب 

المهني والتي تتناسب مع المستويات التعليمية المختلفة للطلبة، ويو�سح ال�سكل اأدناه  ذلك. 

شكل )2(: مسارات التعليم والتدريب املهني

*وزارة القوى العاملة، 20١9م.

م�سارات التعليم والتدريب املهني

م�سار الدبلوم املهني

التعليم العام 

موؤ�س�سات التعليم 
العايل الأخرىمثل 

الكليات التقنية اأو
�سوق العمل 

الدبلوم املهني
»�سنتان تخ�س�ص مهني«

الربنامج التاأ�سي�سي

دبلوم التعليم العام 
أو ما يعادله

السنة التدريبية الثالثة

برنامج تدريب الباحثني عن عمل 	 
والتشغيل الذايت أو الراغبني يف تغيري 

تخصصاتهم املهنية.
برنامج رفع كفاءة العاملني	 
برنامج تنمية املجتمع	 
برنامج تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة	 

السنة التدريبية الثانية

السنة التدريبية األوىل

القبول عن طريق القبول املوحد 

م�سار التلمذة املهنية

النجاح فـي اأي م�ستوى:
اللتحاق ب�سوق العمل اأو 

متابعة التعليم املهني العايل

م�سار الدورات التدريبية

النجاح يف اأي م�ستوى: اللتحاق 
ب�سوق العمل اأو الت�سغيل الذاتي 

اأو تنمية املجتمع  

العمر ال يقل عن 18 
سنة وال يزيد عن 60

التعليم العام ال يقل عن 
الصف التاسع
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*وزارة القوى العاملة، 20١6م.

بالتعاون مع مجموعتك ناقش المسارات المختلفة الواردة 

في الشكل السابق واستنتج المسار المالئم لرغبتك.

التعليم  إضافية عن مسارات  ابحث عن معلومات   -     

والتدريب المهني.

          يمكنك الرجوع إلى موقع وزارة القوى العاملة 

www. manpower.gov.om

    

المهنية  الكليات  في  الدراسة  تبدأ 

البحرية  للعلوم  المهنية  والكلية 

في بداية شهر سبتمبر من كل عام 

نهاية  في  الدراسة  وتنتهي  دراسي، 

شهر يونيو، وتكون اإلجازة الصيفية 

في شهر يوليو وأغسطس. 

الربامج الهندسية

)الهندسة الكهربائيةـ  هندسة اإللكترونياتـ  الهندسة 
ـ  المعادن  وتشكيل  اللحام  هندسة  ـ  الميكانيكية 
هندسة تقنية السيارات ـ هندسة التبريد والتكييف ـ 

هندسة البناء واإلنشاءات ـ تقنية األخشاب(

العناية بالشعر والجمال

البيع والتسويق               اإلنتاج النباتي

جودة  وضبط  سالمة 

 - البحرية  األغذية 

المائية  األحياء  تربية 

البحرية  الهندسة   -

المالحة  تقنيات    -

البحرية والصيد

برامج العناية بالجمل

تقنيات الزراعة برامج الدراسات التجارية

برامج التدريب السميك

- إذا رغبت في االنضمام إلحدى الكليات المهنية أو الكلية املهنية للعلوم البحرية فأي تخصص أثار 
انتباهك؟

الكلية املهنيةالكليات املهنية

 للعلوم البحرية

األقسام والتخصصات يف الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية*:
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شروط االلتحاق ببرامج التدريب الحرفية:

التدريب الحريف
بالصناعات  المباركة  النهضة  بدايات  منذ  السلطنة  حكومة  اهتمت 
العديد  خالل  من  وتطويرها  عليها  المحافظة  على  وعملت  الحرفية، 
من الخطوات التي أكدت على أهمية هذه الصناعات في قيام مجتمع 

حديث مرتبط بماضيه، وحريص على األخذ بما تطرحه التقنية الحديثة 

من منتجات حديثة ومتطورة. 

أهمية الصناعات الحرفية للفرد :
للصناعات الحرفية أهمية كبيرة في جوانب مختلفة.

اقتصادية: إنتاج منظم للسلع التقليدية و توفير فرص عمل عديدة للشباب.. 1

فنية: تهيئة الصناعات في أعمال فنية.. 2

ثقافية: إحياء تراث األجداد.. 3

ـ برأيك ما الفرق بين برنامج تأهيل الحرفيين، وبرنامج التدريب الحرفي للشباب؟

توجد برامج تدريبية لدى الهيئة العامة للصناعات الحرفية لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية تتمثل 
في الشكل اآلتي:

أن يكون عماني الجنسية. . ١

يفضل أن يكون من أصحاب المهارات والميول الفنية. . 2

أن يكون لدى المنتسب لهذه البرامج القناعة والتطلع لفتح مشروع حرفي مستقل. . 3

اجتياز االختبارات والمقابالت الشخصية. . ٤

نشاط )2-3(

الحرفة: كل عمل يدوي 
اشتغل به اإلنسان 

واشتهر به. 
الحرفي: الشخص الذي 

يكسب عيشه بالعمل 
في حرفة بصفة مستمرة 

ومنتظمة*. 

 شكل )3(: برامج التدريب الحريف 

الربامج التدريبية واإلنتاجية للحرف

تأهيل الحرفيني 

»املمرسني للحرفة«

التدريب الحرفـي 

للشباب

 * الهيئة العامة للصناعات الحرفية 2008 م.
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ــ ما الحرفة التي ستختارها إذا رغبت في االلتحاق بأحد المراكز التدريبية الحرفية الواردة أعاله؟ ولماذا؟

 * الهيئة العامة للصناعات الحرفية 20١9.

الحرفة اسم املركز الوالية املحافظة

الغضف مركز تدريب وإنتاج الغضف
 شليم وجزر

الحالنيات

قرشة النارجيلظفار مركز تدريب وتشكيل قرشة النارجيل شهب اصعيب

الجلود مركز تدريب وإنتاج الجلود مثريت

النحت عىل العظام مركز تدريب وإنتاج النحت عىل العظام ذهبون

املشغوالت الفضية مركز تدريب وإنتاج الخنجر واملشغوالت الفضية السيب مسقط

الجزر مركز تدريب وإنتاج الجزر خصب مسندم

السعفيات مركز وتدريب وإنتاج السعفيات محضة الربميي

النحاسيات مركز تدريب وإنتاج النحاسيات شناص
 شمل

الباطنة
النسيج مركز تدريب وإنتاج النسيج الحجرية

الفخاريات مركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف صحم

السعفيات )مركز النخلة )ورشة السعفيات الرستاق  جنوب

الخشبياتالباطنة )مركز النخلة ) ورشة الخشبيات الرستاق

الورق )مركز النخلة) ورشة الورق( الرستاق

الغزول مركز تدريب وإنتاج الغزول منح

الداخلية

النحاسيات مركز تدريب وإنتاج صهر وسباكة املعادن إزيك

النسيج مركز تدريب وإنتاج النسيج والتطريز اآليل سمئل

الفخاريات مركز تدريب وإنتاج الخزف والفخار بهالء

 تقطري النباتات

العطرية

 مركز تدريب وإنتاج تقطري النباتات العطرية

األخرض
الجبل األخرض

النحت عىل العظام مركز تدريب وإنتاج النحت عىل العظام بدية  شمل

السعفياتالرشقية مركز تدريب وإنتاج السعفيات
 وادي بني

خالد

الجدول )١ ( املراكز التدريبية واإلنتاجية للحرف مبختلف محافظات السلطنة *
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ـ من خالل الشكل أعاله، استنتج الفرق بين الدبلوم التقني والدبلوم التقني المتقدم والبكالوريوس التقني.

- ابحث عن الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل لكل  مسار من المسارات الثالثة. 

شكل )5(: هيكل التعليم التقني*

رأس  عىل  التدريب 
العمل »8 أسابيع«

البكالوريوس 
التقني

سوق 
العمل

سوق 
العمل

السنة الرابعة
»البكالوريوس التقني«

لالنتقال من مؤهل إلى آخر 
في الكليات التقنية البد أن 
يحقق الطالب معدالً تراكميًّا 

محدًدا .

التعليم التقني

نشاط )3-3(

التعليم  ربط  إلى  الدعوة  تضمنت  والتي  التعليمية،  المسارات  منظومة  ضمن  التقني  التعليم  ر  طوِّ
بالتطورات التكنولوجية واالقتصادية المتسارعة، وقد بلغ عدد الكليات التقنية في السلطنة )7( كليات 

موزعة حسب الكثافة السكانية لمحافظات السلطنة.

الكليات  ببرامج  االلتحاق  على  الطلبة  تحفز  عوامل  ثالثة  اذكر  مجموعتك،  في  زمالئك  مع  بالتعاون  ـ 
التقنية.

ـ باالستعانة بدليل الطالب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ابحث عن البرامج األكاديمية المطروحة 
في الكليات التقنية في السلطنة.

رأس  عىل  التدريب 
العمل »8 أسابيع«

الدبلوم التقني 
املتقدم

السنة الثالثة
»الدبلوم املتقدم«

السنة الثانية
»مستوى الدبلوم«

رأس  عىل  التدريب 
العمل »8 أسابيع«

دبلوم تقني

السنة األوىل
»مستوى الدبلوم«

السنة التأسيسية

*وزارة القوى العاملة، 2007م..
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ملفي املهني

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

بعد أن تعرّفت على البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم )المهني، والحرفي، والتقني( اختر أحد 
البرامج التدريبية التي تود االلتحاق بها بما يتناسب مع ميولك واهتماماتك المهنية، ثم اعرض ما توصلت 
التوجيه  ركن  أو  المدرسية  اإلذاعة  في  الطلبة  باقي  على  المهني  التوجيه  أخصائي  مناقشة  بعد  إليه  

المهني.

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

ناقشا ابنكما/ ابنتكما في البرنامج التدريبي الذي بحثا عنه والمناسب لميولهما واهتماماتهما، ويمكنكما 

الرجوع ألخصائي التوجيه المهني بالمدرسة للتعرف أكثر على متطلبات البرامج المعروضة وشروطها.

ُخْذ بيدي 



2٤

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا النشاط أن:

تتعرَّف على المجاالت المختلفة في مسار التوظيف.. ١
تبحث عن المؤسسات المعنية بعملية التوظيف.. 2

هناك عدد من إعالنات الوظائف يف موقع "عمننا" البوابة الرسمية للخدمات الحكومية اإللكرتونية.

١ .   .https://www.oman.om   ادخل عىل موقع عمننا عرب املوقع اإللكرتوين

ما املعلومات الخاصة بالوظائف التي ميكن أن تحصل عليها من هذا املوقع؟. 2

مستقبيل »التوظيف فـي القطاعني الخاص والعام«

ــ ما الجهة الحكومية المعنية بالتوظيف في القطاع العام )الحكومي ( وفي القطاع الخاص؟

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

النشاط 
الرابع
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نشاط)٤-١( 

استفد من المعلومات الواردة أدناه حول آلية العمل في القطاعين الخاص والعام )الحكومي(:	 

العمل فـي القطاع العام »الحكومي«العمل فـي القطاع الخاص

عن  باإلعالن  المدنية  الخدمة  وزارة  تقوم 

الوظائف الشاغرة في أية وزارة  أو مؤسسة 

إذ  الصحف،  إعالنات  خالل  من  حكومية 

بطلب  التقدم  شروط  اإلعالن  في  يذكر 

وزارة  تنشر  ذلك  بعد  ومكانها،  الوظيفة 

الخدمة المدنية أسماء  من تنطبق عليهم 

الشروط مع تحديد  تاريخ إجراء المقابلة 

الشخصية ومكانها، ثم يتم اإلعالن  عن أسماء 

الرسـمــيـة  الصـحــف  في  المـقـبولين 

لحثهم على إكمال باقي إجراءات  التعيين 

والفحوصات الالزمة.

 موقع وزارة الخدمة املدنية 
 www.mocs.gov.om

موقع وزارة القوى العاملة 
 "www.manpower.gov.om

يتم عرض فرص العمل الشاغرة للباحثين عن عمل 

)حملة دبلوم التعليم العام( في القطاع الخاص، 

وذلك عن طريق موقع وزارة القوى العاملة. على 

العمل  لفرصة  نفسه  بترشيح  الباحث  يقوم  أن 

للمنشآت  الباحثين  توفير  يتم  وأيًضا  شخصيًّا، 

بوابة  خالل  من  المقدمة  التعمين  خطة  حسب 

الخدمـــات اإللكترونيـــة  والموقــــع اإللكتروني 

والحضور  الذكية  الهواتف  على  "نعمل"  وتطبيق 

شخصيًّا. 

وزارة  موقع  في  البحث  المعلومات  من  ولمزيد 

القوى العاملة.

- يتضح من الشكل )6( مجاالت التوظيف يف السلطنة والجهات املعنية بالتوظيف يف كل قطاع.

-يف حال عرضت عليك وظيفة يف القطاع الحكومي واألخرى يف الخاص، أيهم تفضل؟ وملاذا؟

ناقش إجابتك مع زمالئك

مجاالت 

التوظيف القطاع 

الحكومي الخدمة 

املدنية
وزارة القوى 

العاملة

القطاع 

الخاص

شكل)6( مجاالت التوظيف يف سلطنة عمن
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عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة:

 ميكنك التعرف عىل الفرص الوظيفية املتاحة يف القطاع الخاص بالدخول عىل موقع وزارة 

القوى العاملة، واتباع الخطوات اآلتية:

١ .)/https://manpower.gov.om( الدخول عىل املوقع

الخدمات . 2

 األفراد. 3

 خدمة الباحثني عن عمل. ٤

 عرض الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص. 5

 إبداء الخدمة. 6

 البحث يف الوظائف الشاغرة. 7

كم ميكن البحث عن إعالنات الوظائف الشاغرة يف وزارة الخدمة املدنية بالدخول عىل  

موقع الوزارة )www.mocs.gov.om( واتباع الخطوات اآلتية:

أ- خدمات مقدمة لألفراد.

ب - إعالنات الوظائف الشاغرة.

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة:

بعد أن قمت باختيار وظيفتك من خالل الوظائف الواردة بدليل مهنتي  ابحث يف النشاط األول، نشاط )١-١(-

عن الفرص الوظيفية املتاحة لها يف القطاعني الحكومي والخاص بالرجوع إىل موقع وزارة القوى العاملة ووزارة 

الخدمة املدنية.

نشاط)٤-2( 

نشاط)٤-3( 
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نشاط)٤-5( 

   
قصة نجاح

ليس للطموح املمزوج بالرغبة الجامحة للنجاح حد معني، وليس للتحدي نهايـــة وإمنا يرسمـــه ذلك االجتهاد الذي 

يرسمها  التي  السامية  لألهــداف  للوصول  وتعالــى  سبحانه  الله  عىل  واالتكال  املجهول  من  الخوف  عــىل  يطغى 

اإلنسان لنفسه بصـــدق وثبات وعزمية.  حكاية نجاح وكفاح يسطرها شاب ُعمين بدأ يف األعمل الحــرّة بعمر الـ ١9 

عاًما، وتعّدت قيمة أمالكـــه وهو يف عمـــر 2٤ عاًما مئات اآلالف من الرياالت.

            أول األرباح.. البداية كانت ب خمسني ريااًل ُعمنًيا، حيث دخل فهد بن سلطان اإلسمعييل مؤسس أحد 

الرشكات يف عامل العقار، وكان يدرس حينها إدارة األعمل يف إحدى الجامعات الخاصة بالسلطنة، فكّلفه بعض أفراد 

الخربة من  الـ “50” إىل “500” ريال، وتزداد  لتتحّول  عائلته يف مسقط برشاء بعض األرايض والعقارات لهم هناك، 

الرشاء للغري إىل الرشاء لنفسه. فانفتحت أبواب الرزق لإلسمعييل، واستأجر مكتًبا صغريًا يف مسقط ليمرس به مهام 

عمله الجديد، وأصبح دخله شهرًيا يفوق أحياًنا عرشات اآلالف، ولكن العمل الحر ال يكون ثابتا دامئا، فالبد من صعود 

وهبوط، وهو ما تعرض له اإلسمعييل خالل فرتة عمله يف مجال العقارات، مم كلفه ما تجمع لديه من مال،  ليقوم 

بعد ذلك ببيع ما لديه بالخسارة؛ حتى وصل به الحال أنه مل يستطع رشاء أبسط احتياجاته ألنه ال ميلك أي سيولة 

تساعده عىل استيفاء احتياجاته اليومية. 

           العمل يف وظيفة.. لجأ اإلسمعييل للبحث عن وظيفة لسد احتياجاته اليومية، وليعيد ترتيب حساباته وخططه 

من جديد، فالشغف بالعمل الحر ما زال يثور يف داخله، وإدارة الذات ما زالت ترسم له الطموح الكبري من أجل 

الوصول له رغم الصعاب والتحديات التي واجهها وسيواجهها يف املستقبل، ولكنه آمن بأن لكل حصان كبوة، والعمل 

الحر ال يدوم عىل وترية واحدة أبدا. وبالفعل كان له ذلك، واستمر يف تلك الوظيفة ملدة تزيد عن سنتني. 

          استعادة الشغف.. بعد سنتي عمل يف وظيفة بالسفارة األمريكية وجد اإلسمعييل نفسه قادرًا عىل البدء من 

جديد وإحياء “الحياة الرغيدة” التي كان يعيشها يف الفرتات األوىل لكن بـ تعّقل وتنظيم وعمل مؤسيس فاتجه إىل 

تكوين اسم وهوية لرشكته. وألنه أراد أن يبدأ بوضوح وشفافية واستفادة من أخطاء املايض ليك يستطيع االستمرار يف 

إدارة عمله الحر بكل وضوح وشفافية وحكمة، فقد قام بتكوين رشكته عىل معايري إدارية واضحة للموظفني والزبائن. 

             الحلم يكرب.. بدأت الرشكة يف التوسع ، وبعد موظف واحد ارتفع عدد املوظفني إىل 36 موظًفا، يشّكل 

الُعمنيون منهم ما نسبته حوايل 70% وبحوافز ورواتب جعلت البعض “يستقيل” من جهات معروفة للعمل يف هذه 

الرشكة الجديدة. ومن دكان صغري إىل إدارة آالف الوحدات السكنية حتى حصدت الرشكة جائزة أفضل وكالة عقارية 

لعام 20١8م من “أوليكس عمن”. يتحدث اإلسمعييل عن ذلك قائال: من خالل خربيت ومسرييت عرفت أن العنرص 

العالية هناك “مكافآت عالية” ودورات  الرواتب  العمل، لذا نهتم بهم كثريًا فإىل جانب  البرشي هو املهم يف نجاح 

تدريبية، ومشاركة يف معارض داخل السلطنة وخارجها.
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	 ضع هذا النشاط في ملفك المهني في بند 

» تعرَّف على الفرص«

البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»

يحتوى قسم »اإلعالنات المبوبة« في الصحف اليومية العديد من اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة.

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

المستقبل 	  إلى  التطلع  في  ابنتكما  ابنكما/  ساعدا 

خالل  من  وذلك  بيدهما،  واألخذ  بجانبهما  بوقوفكما 

االطالع على إعالنات الوظائف باللغة اإلنجليزية، والتي 

يمكن أن تحمل فرصة جيدة قد ال يكون معلًنا عنها 

باللغة العربية، مع التأكد من مدى مالءمتها لقدراتهما 

وميولهما ثم مناقشتهما في ذلك.

ُخْذ بيدي 

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

)www.mocs.gov.om ( ابحث في موقع وزارة الخدمة المدنية

ومن خالل وصلة خدمات مقدمة لألفراد تعرف على الشواغر الوظيفية المتاحة للوظائف البديلة 

التي قمت بتحديدها سابًقا في النشاط "١".

ملفي املهني

ــ ما الذي ساعد فهد  في نجاحه المهني؟

 )١3900(  Oman Daily Observerالعدد ، جريدة 
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عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا النشاط أن:

ُتعرِّف المشروعات الذاتية.                                                     . ١
د برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 2 تحدَّ
تبحث عن قصص لمشروعات ذاتية ناجحة في المجتمع المحلي.. 3
تدرك أهمية التوظيف الذاتي.. ٤

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

يرغب الكثير من األفراد في االعتماد على أنفسهم وإيجاد مشروعات ذاتية خاصة بهم يديرونها وفق إمكاناتهم 

ومهاراتهم وخبراتهم الشخصية.

ـ ما أهم النقاط الواردة في الفقرة؟

 

نشاط)5-١( 

اقرأ القصة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 

»معتز« شاب عماني حاصل على دبلوم التعليم العام ولديه القدرة على فكِّ أجهزة الحاسوب 

وتركيبها، وأيضاً لديه مهارة إصالح الكثير من مشكالتها، ولكنه لم يوفق حتى اآلن في الحصول على 

عمل، فقرر إقامة مشروع ذاتي خاص به يدرُّ عليه دخاًل يفي بحاجاته ومستلزمات حياته لكنه ال يمتلك 

المال الالزم إلقامة المشروع.

ـ ما المشروع الذي يمكن لمعتز إنشائه؟ 

ـ ما المهارات التي تنصح معتز باكتسابها  إلدارة مشروعه؟

ـ  كيف يمكن لمعتز الحصول على رأس مال إلنشاء مشروعه؟

ـ ناقش مع مجموعتك مفهوم المشروعات الذاتية.

الفكرة 

االستشارة هيكلة
املرشوع

التدريب

الخطة

الهدف

التلخيص التمويل

خطط داخلية

ابدأ

الطموح

النشاط 
الخامس

مستقبيل » االتوظيف الذايت«
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نشاط)2-5( 

أجب عن األسئلة اآلتية:

ـ ما التحديات التي قد تواجه األشخاص عند رغبتهم في إنشاء مشروعاتهم الذاتية ؟

ـ كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟

الجدول )2( التحديات والحلول يف إنشاء املرشوعات الذاتية

الحلول املقرتحةالتحديات م

١

2

3

        لعل التمويل المالي ُيعد من أهم التحديات التي تواجه األشخاص عند التفكير في إنشاء مشاريع 
ذاتية، إاّل أن هذا التحدي ال  يكون حجر عثرة في طريقنا إذا كنا عقدنا العزم للخوض في مثل هذه 
التجربة، فبعضنا يرجع إلى األسرة أو األصدقاء للمساعدة في عملية التمويل، إال أن ظروف البعض اآلخر 
تحتم عليهم البحث عن بدائل أخرى تساعدهم. بأن يقفوا على أقدامهم في مشاريعهم الذاتية سواء 
فيما يتعلق بالدعم المالي أو التدريب الفني إلدارة تلك المشاريع. تمتلك السلطنة العديد من برامج 
التمويل والدعم والتي تسعى جاهدة لمساعدة الشباب في تحقيق طموحاتهم وفتح آفاق المستقبل 

أمامهم, ومنها:

صندوق الرفد

جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء 
صندوق الرفد وفًقا للمرسوم السلطاني رقم )20١3/6( بتاريخ 28/يناير/ 20١3م، ويضم الصناديق التمويلية 
للمرأة  الزراعية  المشروعات  برنامج  ــ  الرزق  موارد  مشروعات  برنامج  ــ  سند  برنامج   ( الثالثة:  الحكومية 

الريفية( للعمل تحت مظلة واحدة، ومن البرامج التمويلية التابعة لصندوق الرفد:

 البرنامج التمويلي )مورد( يقدم قرض يصل إلى )١0٫000( ريال عماني.. ١

البرنامج التمويلي )تأسيس( يقدم قرض يصل إلى )20٫000( ريال عماني.. 2

البرنامج التمويلي )ريادة( يقدم قرض يصل إلى )١00٫000( ريال عماني.. 3

البرنامج التمويلي )تعزيز( يقدم قرض تدعيمي يصل إلى )١00٫000( ريال عماني .. ٤

/http://alraffd.gov.om  



3١

 هناك برامج أخرى تقدم الدعم الفني والتدريب الالزم إلنشاءالمشروعات الذاتية وإدارتها، منها: 

بنك التنمية العمين

برنامج انطالقة

صندوق تنمية مرشوعات الشباب»رشاكة«

برنامج غايته

الهيئة العامة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة»ريادة«

الهدف  منطلق  المثمرة، وذلك من  التنموية  المشاريع  االً في دعم  فعَّ دورًا  العماني  التنمية  بنك  يلعب 
الذي أنشئ من أجله وهو تشجيع التنمية االقتصادية في السلطنة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة والمندرجة ضمن مجاالت الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والسياحة والتعليم 

والصحة والمكاتب المهنية والحرف التقليدية وغيرها من المشاريع . 

هو أحد برامج االستثمار االجتماعي لشركة )شل للتنمية ــ ُعمان(. ويهدف البرنامج إلى تحفيز وتشجيع 
الشباب العماني الباحث عن عمل على التفكير بجدية في البدء في تنفيذ أعمال تجارية خاصة بهم عن 

طريق تقديم التدريب واالستشارات في مجال العمل التجاري.

يهدف الصندوق إلى تشجيع الشباب على الدخول في مجاالت األعمال الحرة وإنشاء وامتالك مشروعات صغيرة 
ومتوسطة توفر العمل لهم ولغيرهم من العمانيين، ويقدم الصندوق للمستثمر ما نسبته 50% كحد أقصى من 

رؤوس أموال المشروعات التي يوافق عليها الصندوق، حيث يمتلك الصندوق النسبة الباقية من رأس المال.

التربية والتعليم ممثلة بالمركز الوطني للتوجيه  الريادة للشباب )غايته( بالتعاون بين وزارة  ينفذ برنامج 
المهني وشركة النفط العمانية في إطار مبادرة المسؤولية االجتماعية لشركة النفط العمانية، ويهدف البرنامج 
إلى غرس ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة في الصف العاشر، وإكسابهم مهارات تساهم في زيادة قدراتهم 

ومعارفهم لفتح مشاريع ذاتية والتدريب عليها.

المؤسسات  بقطاع  النهوض  مهمة  )ريادة(  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  الهيئة  تتولى 
الصغيرة والمتوسطة و تعزيز دورها في تنمية االقتصاد الوطني، وذلك من خالل تقديم مجموعة متكاملة من 

الخدمات الفنية والتدريبية واالستشارية المختلفة. 

www.yothfund.com

www.odb-oman.com
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ملفي املهني

 بدايتي في عالم سوق العمل:

القرار كان صعًبا، بالرغم من ذلك  قررت الخوض في مجال التجارة؛ ألن رؤيتي وهدفي كان واضًحا في تأسيس مشروع 

إبداعي رغبة في مساعدة اآلخرين للحصول على منتج متميز، شكلت الخبرة الطويلة  في مجال عملي في االتصاالت 

ا في تأسيس شركتي. والهوية التجارية دورًا مهمًّ

شركتي  متخصصة في استثمار وإنتاج وتطوير جودة المنتجات الحرفية العمانية  والعمل على تسويقها محليًّا و عالميًّا 

بهدف الحفاظ على التراث العماني ودعم االقتصاد المحلي، وهذه المنتجات تتمثل في: )الجلود والسعفيات واألقمشة 

والفضيات  والنسيج وغيرها( و ُتصنع هذه المنتجات محليًّا من قبل أيٍد عمانية موهوبة نعمل معها مباشرًة من أجل  

تحسين جودة منتجاتنا تماشيًّا مع المقاييس الدولية المعتمدة وتلبيًة لحاجات عمالئنا محليًّا وعالميًّا، ثم نعمل على 

تسويق وترويج هذه المنتجات. 

في بادئ األمر أجريت بحًثا وتحلياًل للسوق في هذا المجال لمدة عام كامل، ثم جدوى اقتصادية دقيقة، ثم في بداية 

20١2م أسست الشركة التي حددت لها رؤية ورسالة وأهداف واضحة محددة.

 التحديات :

ثقتي وإيماني بما أريد تحقيقه ساهم في التغلب على كافة التحديات التي واجهتني كعدم قدرتي في الحصول على 

التمويل بسبب تعقيد اإلجراءات اإلدارية، لكن ذلك لم يمنعني من المواصلة، بحثت عن الحلول فقررت أخذ قرض 

إسكاني لبدء المشروع. سيعتقد البعض أنها خطوة تحمل نوعا من المخاطرة ولكن ثقتي أني على الطريق الصحيح 

ساعدتني على تحقيق هدفي وتأسيس الشركة والتغلب على كافة التحديات .

 التشجيع والدعم المقدم من قبل المحيطين:

م لي الدعم، حيث حصلت على دعم من مؤسسات آمنت بالدور  كلما مضيت في طريقي ال أنسى من وقف بجانبي وقدَّ

الذي تقوم بها شركتي الصغيرة فحصلت منهم على التشجيع والدعم لمواصلة المشوار والمضي لتحقيق األهداف، وال 

أنسى الدور الكبير ألسرتي في تشجيعي وتقديم الدعم المعنوي والوقوف بجاني للتغلب على كافة التحديات.

 الدروس المستفادة:

كلما سئلت عن سر نجاحي كانت إجابتي مجموعة من الدروس التي كان لها دور في مشوار نجاحي تتلخص في اآلتي:

	 أهمية دراسة السوق وتحليله.   

	 ضرورة إعداد دراسة جدوى مالية دقيقة للمشروع.  

	 االلتزام، والجدية، واإلصرار على النجاح.  

	 وضع أهداف محددة ورؤية واضحة للمشروع.   

 طموحاتي  وخططي المستقبلية:

طموحاتي تعانق العالمية المستمد من اسم شركتي، وأن يكون لي منفًذا للمنتجات الحرفية في جميع أنحاء العالم، وقد 

كللت جهودي بفوزي بجائزة ريادة لعام 20١5م.

زوينة الراشدية
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عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

بعد قراءتك للقصة قد تجد لديك الرغبة واالهتمام أن تصبح صاحب أحد المشروعات الذاتية، اكتب نبذة 

عن مشروع ذاتي ترغب في إنشائه، ثم ضعه في ملفك المهني.

ضع هذا النشاط في ملفك المهني في بند 	 

           »تعرَّف على الفرص«

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

ساعدا ابنكما/ ابنتكما في التعرف على إحدى الشخصيات الناجحة ألصحاب المشاريع الذاتية في 	 

المجتمع على أن يعرّفا زمالءهما على قصة النجاح في الحصة القادمة.

ُخْذ بيدي 

البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»
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عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا النشاط أن:

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

نشاط)6-١( 

اقرأ الفقرة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 

ناقش ضمن مجموعتك مصادر البحث عن المعلومات حول سوق العمل.	 

عن  باستمرار  البحث  الطالب  على  يجب  لذا  غًدا،  أو  باألمس  السوق  وضع  عن  يختلف  اليوم  السوق  وضع 

المعلومات بشكل دوري، إذ إن البحث عن المعلومات ُيعد عماًل بحد ذاته يحتاج إلى خطة منظمة، وملف تجمع 

فيه المعلومات التي تحتاجها وتقارنها باستمرار مع مؤهالتك وميولك المهنية، وفي هذا النشاط سنتعرف مًعا على 

مجموعة من مصادر البحث عن المعلومات التي تتعّلق بسوق العمل. 

إن بناء شبكة عالقات شخصية ُيعدُّ أحد المصادر الجيدة للحصول على عمل، فالمعلومات التي تجمع 

من أفراد المجتمع عادة ما تكون مفيدة ومتجددة، فقد ترغب  في وضع قائمة باألشخاص الذين يمكن 

أن تتحدث معهم لمساعدتك مثل أخصائي التوجيه المهني، أو الحصول على الدعم  من أفراد أسرتك،  

وتوجيه السؤال ألفراد مجتمعك من أصحاب األعمال أو الحرفيين أو المهنيين، وكذلك االتصال والتواصل 

مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التوظيف المختلفة، أو تقوم باالتصال مع أصحاب العمل للبحث 

المعلومات، كما يمكنك أن تحصل على  أو تحديد مقابلة أو جمع  عن عمل كاستجابة لوظيفة معلنة 

المعلومات من خالل مواقع التوظيف على الشبكة العنكبوتية »اإلنترنت«، أو من خالل مواقع التواصل 

االجتماعي.

١- تتعرَّف على مصادر البحث عن المعلومات حول العمل.    

2- تشرح كيفية توظيف المعلومات في الحصول على العمل.  

3- تدرك أهمية مصادر البحث عن العمل.  

مصادر البحث عن عمل 

اقرأ الفقرة اآلتية :	 

النشاط 
السادس
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قد تتضمن المجالت بعـض 

الـمعلومـات اإلضـافيـة التي ال 

تـتوافر في الصـحـف المحلية.

نشاط)2-6( 

اقرأ الفقرة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 

إن الصحف والمجالت مصدر متاح ويسهل استخدامه، فقراءة الصحف 

اليومية المحلية ُتعدُّ بداية جيدة ألي بحث، وقد تعطيك الصورة العريضة 

لما يحصل في مجتمعك من أحداث وأخبار اقتصادية متجددة عن سوق 

القطاعات  عن  المقاالت  بعض  على  تحصل  وقد  يومي،  بشكل  العمل 

المختلفة وإعالنات عن الوظائف الشاغرة، وإحصائيات عن سوق العمل.

ـ ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من خالل بناء شبكة العالقات الشخصية مع اآلخرين؟ 

ـ من هم األشخاص الذين يمكن التواصل معهم لجمع المعلومات؟

جريدة الوطن ، العدد »١١858«
جريدة عمن ، العدد »١2658«
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 من خالل اإلعالنات التي أمامك استخرج كالًّ من:	 

جدول )3( متطلبات الوظيفة

المسميات الوظيفية

شروط الحصول على الوظيفة

كيفية التواصل مع المؤسسة

موقع المؤسسة

معلومات أخرى

نشاط)3-6( 

- ما المعلومات األخرى حول سوق العمل التي يمكنك الحصول عليها من خالل شبكة المعلومات 

    الدولية )اإلنترنت (؟

املوقع اإللكرتوين لوزارة الخدمة املدنيةاملوقع اإللكرتوين لوزارة القوى العاملة 

www.mocs.gov.om بتاريخ 30/١١/www.manpower.gov.om20١5 بتاريخ ١5/20١9/5
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تقام بعض معارض 

التوظيف بصفة سنوية، وتهدف 

إلى تعريف أفراد المـجـتـمـع 

بـمـؤسـسات الـتـوظيـف 

والـعـديد من الوظائف الشاغرة 

بالسلطنة. 

 هناك بعض المواقع  اإللكترونية تساعدك في الحصول على المعلومات التي تبحث عنها:

www.manpower.gov.om ١(  وزارة القوى العاملة  

www.mocs.gov.om 2( وزارة الخدمة المدنية  

www.chamberoman.com 3( غرفة تجارة وصناعة عمان  

*  جريدة الوطن، 20١9م.

أصدر حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

 ـ حفظه الله ورعـــاه ـ مرسوًما سلطانًيا رقم 20١9/22 بإنشــاء

المركز الوطني للتشغيل. ويهـــدف إلى توجيه وإعداد وتشغيل

 الباحثين عن عمل واستقرارهم، باإلضافــة إلى إنشــــاء قاعدة

 بيانات عن القوى العاملة في السلطنة. 

ونذكر فيما يلي بعًضا من اختصاصاته:

 – الشخصية  )بياناتهم  تتضمن  متكاملة  بيانات  قاعدة  وإنشاء  عمل  عن  الباحثين  ١-تسجيل 

خبراتهم العملية – مؤهالتهم العلمية(.

2-ترشيح الباحثين عن عمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن في وحدات الجهاز 

اإلداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص.

3-توجيه الباحثين عن عمل لالستفادة من فرص العمل المتاحة، وااللتحاق بالبرامج التدريبية؛ 

إلكسابهم المهارات الفنية وفًقا الحتياجات سوق العمل.

٤-دراسة وتحليل االحتياجات الوظيفية للقطاعات االقتصادية والتنموية والخدمية.

في  لُتسهم  والتدريبية  والتعليمية  التشغيلية  الجهات  مع  بالتعاون  بحثية  دراسات  5-إعداد 

تشغيل القوى العاملة الوطنية.

الجهات  لتمكين  السلطنة؛  في  والتوظيف  التشغيل  حركة  عن  الالزمة  المعلومات  6-توفير 

المعنية من إعداد خطط وسياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية؛ نحو 

المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع 

االحتياجات الفعلية في سوق العمل.

ما أهمية التسجيل في المركز الوطني للتشغيل؟  -

كيف يساعد المركز الوطني للتشغيل في الحصول على عمل؟  -
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�سع هذا الن�ساط في ملفك المهني في بند 	 

ف على الفر�ص«            »تعرَّ

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

تعرَّفا على الفترة الزمنية التي تتزامن مع إقامة معارض التوظيف المختلفة واصطحبا ابنكما/ابنتكما 	 

إلى هذه المعارض للتعرُّف على مؤسسات التوظيف والوظائف الشاغرة فيها.

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

بعد أن قمت بتحديد طرائق البحث عن العمل باستخدام الوسائل المختلفة مع زمالئك في 	 

الصف، استخدم إحدى وسائل البحث في الحصول على المعلومات حول الوظيفة التي ترغب 

أن تتقّدم لها مستقباًل.

ملفي املهني

ُخْذ بيدي 

البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»
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عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء 

من هذا النشاط أن:

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

م للوظيفة؟ المستندات المطلوبة للتقدُّ

١ـ ُتعرِّف السيرة الذاتية.

د عناصر السيرة الذاتية. 2ـ ُتحدِّ

3ـ تتعرَّف على شروط كتابة السيرة الذاتية.

٤ـ تكتب سيرتك الذاتية.

5ـ تدرك أهمية السيرة الذاتية.

السرية الذاتية

اطلع على اإلعالن اآلتي، واستخرج منه:	 

السيرة الذاتية Resume, Curriculum Vitae( CV( هي:*

 أداة أساسية إيجابية لجذب أصحاب العمل للفرد المتقّدم للوظيفة.	 

  أداة ُتعرِّف بالفرد المتقدم للوظيفة.	 

 وسيلة للوصول إلى المقابلة الشخصية مع المؤسسات.	 

 وسيلة تساعد الجهة المتقّدم إليها )المؤسسة( في تكوين صورة ذهنية عن الفرد المتقدم.	 

ح مقدرة الفرد للقيام بمهام الوظيفة المتقدم إليها.	    أداة توضِّ

* مسارك املهني للصف الحادي عرش النسخة التجريبية التوعوية )2007(.

جريدة عمن ، العدد »١١93١«

النشاط 
السابع
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نشاط)7-١( 

اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن السؤال الذي يليها:	 

للمتقدم  الذاتية  السيرة  في  الواردة  البيانات  ا  جدًّ تهمني  الشركة  في  التوظيف  عن  كمسؤول 

إلى الوظيفة، حيث أتعرّف من خاللها على مؤهالته العلمية وخبراته العملية، كما أن المهارات التي 

يمتلكها المتقدم والهوايات التي يمارسها تساعدنا في النظر لمدى مالءمة المتقدم للوظيفة المعروضة، 

من جانب آخر فإن أسلوب كتابة السيرة الذاتية وطريقة عرض المعلومات فيها تعطينا انطباًعا مبدئيًّا 

سريًعا عن المتقدم وتنظيمه لألمور.

ـ ما البيانات التي تهم المؤسسة المتقدم للوظيفة فيها حسب رأي المسؤول في الفقرة السابقة؟

فهي  عني،  عامة  صورة  الذاتية  السيرة  تعطي 

بمثابة المرآة التي تعكس شخصيتي ومن أكون ومدى 

مالءمتي للمنافسة على الوظيفة المعروضة، كلما بذلت 

جهًدا أكبر في إعدادها شعرت بارتياح أكبر، حيث أشعر 

بأني جادة في الحصول على الوظيفة التي أطمح إليها. 

سيرتي  كتابة  في  ُوفِّقت  قد  أكون  أن  أتمنى 

معلومة  أول  تحمل  فهي  المطلوبة،  بالصورة  الذاتية 

لصاحب العمل عن المتقدم للوظيفة، كما أنها تفيدني 

باستمرار  أدرك  حيث  بمراجعتها  أقوم  عندما  شخصيًّا 

التي  أنني بحاجة إلى تطوير ذاتي واكتساب المهارات 

تتطلبها العديد من الوظائف. 
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البيانات الشخصية

المؤهالت األكاديمية

الدورات التدريبية

اإلنجازات

المعرّفون

نشاط)2-7( 

من المهم تجديد 

السيرة الذاتية كلما 

دعت الحاجة لذلك.

االسم الرباعي

رقم الهاتف

صندوق البريد

البريد اإللكتروني

الجنسية

تاريخ الميالد

العنوان )مكان السكن(

أدرج األعمال أو الخبرات العملية من  األحدث زمنيًّا

اذكر اسم العمل و التاريخ ) من... – إلى...(

        

اكتب باختصار المهارات التي تجيدها )لـغـات 

أخـرى باإلضــافــة إلى اللـغــة الـعربيـة، ومهارات 

اكتسبتها من المدرسة أو العمل, مثل: الحاسوب أو 

التعامل مع اآلخرين(.

الهوايات التي تمارسها في أوقاتك الخاصة: )القراءة، 

الكتابة، السفر، الرياضة، غيرها(.

اسم الدورة وتاريخها )من ...إلى....( على أن تبدأ 

باألحدث زمنيًّا.

اسم المؤسسة التي نظمت الدورة التدريبية.

شهادات تقدير حصلت عليها.

الفوز في مسابقات.

أدرج اسم الشخص ـ  المسمى الوظيفي ـ رقم 

الهاتف ـ البريد اإللكتروني )تحتاج إلى موافقة 

الشخص قبل وضع اسمه في السيرة الذاتية(.

يفضل أال يزيد المعرفون عن اسمين.

الخبرات العملية 

المهارات

الهوايات

املؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها 
على أن تبدأ باألحـدث زمنيًّا.

المؤسسة التعليمية ومكانها.
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النموذج المعروض هو أحد النماذج 

للسيرة الذاتية، علًما أن هناك طرق 

مختلفة لكتابتها مع تقارب عناوين البنود 

األساسية المذكورة في النموذج.

 قم بإعداد سيرتك الذاتية مستفًيدا من النموذج اآلتي:	 

عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة

الرجاء عدم التخوف من قلة المعلومات التي تثري سيرتكم الذاتية فأنتم اآلن في بداية الطريق 

لسوق العمل، وفي حالة معرفتكم بوجود نقص أو فجوة في مهاراتكم أو تدريبكم بحيث ال يلبي ذلك 

شروط الوظيفة فلديكم الوقت الكافي لسد تلك الفجوات.

ـ اطلب مساعدة  أخصائي التوجيه المهني في وضع مقترحات وطرائق مناسبة لسد الفجوات )العمل 

في اإلجازة، أو التدريب لكسب مهارة، أو القيام بأعمال تطوعية(. 

الخبرات العملية	 

البيانات الشخصية	 

المؤهالت األكاديمية )العلمية(	 

الدورات التدريبية	 

المهارات    	 

اإلنجازات	 

الهوايات	 

المعرّفون	 

NAMEاالسم
PHONE NUMBER

PERSONAL INFORMATION

TRAINING

REFERENCES

HOBBIES

ACHIEVEMENTS

SKILLS

WORK EXPERIENCE

 QUALIFICATIONS

رقم الهاتف
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ا واضًحا وعاديًّا، وابتعد عن الخطوط الغريبة وغير المتعارف عليها، و ال تكثر من األلوان . ١  استخدم خطًّ

في السيرة الذاتية، والخـطوط المختلفة، والبراويز الملـونة 

والمنقوشـة. 

 عند تدوين المؤهـل ثم السنة تأّكد من أن تكمل الطريقـة . 2

تحت بقية البنود مبتدًئـا بالترتيب نفسـه )المؤهل ثم سنة 

الحصول عليه، أو إن بدأت بالسنة ثم المؤهل تكون السيرة 

الذاتية بالتنسيق نفسه(.

 استخدم عبارات مختصرة وكلمات بسيطة سهلة، واضحة، . 3

ومفهومة.

 البنود الرئيسة في السيرة الذاتية يجب أن تكون واضحة، ويفصـل بمسافـة بين البنـد الرئيسي والبند الذي يليه.. ٤

تحتاج إلى أن تطلب موافقة الشخص في البند الرئيسي »المعرفون« قبل أن تدرج اسمه في السيرة الذاتية، . 5

وتجنَّب وضع قائمة مطولة بأسماء األشخاص المعرفين )اسمان يفيان بالغرض(.

ًثا وكتـابة، وفي حالة معرفتـك لغـة أخرى تحدًثا . 6 ن بأنك تتقنها تحدُّ عند تدوين بند اللغات ال تنَس أن تدوِّ

أو كتابة فكن واضًحا في ذلك.

تجنب وضع أسماء غير مقبولة من إنشائك في بريدك اإللكتروني لسيرتك الذاتيـة .. 7

د بياناتك في السيرة الذاتية باستمرار أوالً بأول، وراجع سيرتك الذاتية وتأّكد من عدم وجود  أخطـاء . 8 جدِّ

لغويـة وطباعية، ثم اطـلب من شخص آخر أن يقرأهـا ) ولي أمرـ معلم ـ زميل...إلـخ(.

تأّكد من كتابـة عنوانك البريدي بشكـل صحيـح، وتابع باستمرار الرسائـل الـواردة في بريدك  اإللكتروني.. 9

ال تكثر من الكتابة والسرد في السيرة الذاتية. اترك مجـاالً للجذب والتشويق للتعرُّف إليك أكثر أثناء المقابلة . ١0

)عادة أصحاب العمل ليس لديهم الوقت الكثير لقراءة الصفحات المطولة من السيرة  الذاتية(. 

ز على شروط الوظيفـة والمهام المطلوبة لشاغر الوظيفـة المعـلن عنهـا من خـالل استعراض  . ١١ ركِّ

مؤهالتك، ومهاراتك، وخبراتك، و التدريب المناسب الذي حصلت عليه.

تجنب استخدام األوراق الملونة، ويفضل األبيض.. ١2

بعض المؤسسات وأصحاب العمل يطلبون صورًا للمتقدم للوظيفة، تأّكد من إرفـاق الصـورة الشخصية . ١3

المناسبة وتكون واضحة مثل: )صورة صغيرة بالحجم المطلوب ورسمية كالصورة الموجودة في جواز 

السفر(.

ل عدم ذكر الحالة االجتماعية والبيانات الشخصية إال في حالة طلبهم ذلك.. ١٤ يفضَّ

بعض المؤسسات تطلب سيرة ذاتية 

إلكترونيًّا من خالل إدخال البيانات في 

الموقع اإللكتروني الخاص بها، لذا يجب 

أن تكون دقيًقا وحذرًا في إدخال البيانات 

د من مراجعتها قبل أن  المطلوبة، ثم تأكَّ

ترسلها بالبريد اإللكتروني.

إلعداد سيرة ذاتية متميزة ُيرجى مراعاة النقاط اآلتية:

TRAINING

REFERENCES

HOBBIES

ACHIEVEMENTS

SKILLS

WORK EXPERIENCE

 QUALIFICATIONS



٤٤

هناك عدة أنواع للسيرة الذاتية تصنف بناًء على الهدف منها:

الخطوة األولى:

الخطوة الثانية:

نشاط)3-7( 

للحصول على وظيفة عند البحث عن عمل.	 
القيام بمهمة معينة بحيث توضح: )إنجازاتك ومهارتك، 	  الوظيفي في المؤسسة نفسها أو  لالرتقاء 

ومؤهالتك وتكون تفصيلية، وتوّضح نقاط القوة التي تملكها في خبرتك العملية والعلمية(.
للتدريب والتأهيل األكاديمي )لدراسة ما( بحيث يخدم المؤسسة التي تعمل بها )كيف للمؤسسة أن 	 

تستفيد من هذا التدريب، أو الدراسة التي ستلتحق بها(.
للمشاركة في ندوات ومؤتمرات أكاديمية ومعارض ومسابقات)فنية ـ كتابية ـ فنون تشكيلية ـ ...إلخ(.	 

القوالب الجاهزة، أو إنشائها يدويًّا من  يتيح )مايكروسوفت وورد( إمكانية إنشاء سيرة ذاتية باستخدام 
الصفر . ولمعرفة كيفية إنشاء سيرتك الذاتية اتبع الخطوات اآلتية :

باإلمكان الوصول إلى قوالب السيرة الذاتية مباشرة من نافذة بداية وورد.

في حقل البحث سنكتب Resume ونضغط Enter لعرض القوالب الخاصة بالسير الذاتية . وهذه القوالب 
مصنفة بفئات مختلفة.
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الخطوة الثالثة:

الخطوة الرابعة:

اختيار القالب المناسب للبدء بكتابة السيرة الذاتية.

بعد تنزيل القالب وفتحه في )وورد( سنبدأ بتحرير القالب وكتابة المعلومات الشخصية، الهدف المهني، 
المهارات، الخبرات.... إلخ. يحتوي القالب على إرشادات بسيطة تخبرنا ما الذي يجب كتابته في كل حقل :
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�سع هذا الن�ساط في ملفك المهني في بند 	 

ف على الفر�ص«            »تعرَّ

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

 ساعدا ابنكما/ ابنتكما في إعداد سيرتهما الذاتية ألهميتها في الحصول على الوظيفة مستقباًل.	 

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

 بعض المؤسسات تفضل أن تكون سيرتك الذاتية باللغة اإلنجليزية )ألنه ربما يكون المسؤول عن 

العربية، أو ربما تكون حاجــة المؤسسة لشخص  اللغـــة  التوظيف في تلك المؤسسة ال يتحدث 

ملـــم باللغة اإلنجليزية(. 

اكتب سيرتك الذاتيـــــة باللغتين العربية واإلنجليزية  مستعيًنا بما قّدم لك من نماذج ونقاط 	 

مهمة، ويمكن لمعلم اللغة اإلنجليزية مساعدتك وتوجيهك.

ملفي املهني

ُخْذ بيدي 

البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»
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رسالة التغطية
النشاط 
الثامن

بعد أن قمت بإعداد سيرتك الذاتية، أنت اآلن بحاجة إلى رسالة التغطية، والتي ُتعد من  المتطلبات 
المهمة لترفق بها سيرتك الذاتية عند التقّدم للوظيفة.

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء 

من هذا النشاط أن:

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

اإللكتروني  البريد  عنوان  وجود  يوّضح  اإلعالن 

سيرتك  إلى  باإلضافـة  تحتاج  فماذا  للوظيفة،  للتقّدم 

الـذاتيـة والمرفقات؟

   

 

١ـ تتعرَّف على مفهوم رسالة التغطية.

د عناصر كتابة رسالة التغطية وشروطها. 2ـ تحدِّ

3ـ تكتب رسالة التغطية.

٤ـ تدرك أهمية رسالة التغطية للباحث عن عمل.

جريدة الوطن ، العدد »١١907«

.

رسالة التغطية

الخطاب الذي يرفق  مع سيرتك الذاتية المرسلة إلى صاحب العمل أو الجهة المنظمة للتدريب، 
والذي يوّضح كيف عرفت عن الوظيفة أو برنامج التدريب، باإلضافة إلى تقديم وصف لسيرتك 
الذاتية والمهارات العلمية والعملية التي تتمتع بها والتي تتالءم مع الوظيفة أو التدريب. كما أنه 
فرصة لتقديم نفسك لصاحب العمل بغرض التعريف بالمهارات التي تتمتع بها، كما أنه يجيب 
عن أهم سؤال يتردد في أذهان أصحاب العمل أال وهو »لماذا تعد أنت األفضل لشغل الوظيفة؟«
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:)Cover Letter( رسالة التغطية

لكتابة رسالة تغطية متميزة، يجب مراعاة النقاط اآلتية: 

نشاط)8-١( 

ح المسمى الوظيفي للوظيفة المتقدم إليها ورمزها في اإلعالن إن وجد.	  توضِّ
تقّدم توضيًحا أكثر عن مهاراتك ومؤهالتك، ومدى تناسبها للوظيفة المتقدم لها.	 
تمكنك من إضافة عدة فقرات لم تتمكن من كتابتها في السيرة الذاتية مثل: )العمل ضمن مجموعات 	 

ـ قادر على العمل لساعات طويلة ـ  إعداد تقارير أسبوعية عن إنتاجك والمهام التي قمت بها ـ تهتم 
بالتعليم والتدريب المستمرـ قادر على تجديد مهاراتك مع المتغيرات والمستجدات(.

حاول أن يكون خطابك أو رسالتك موجهة السم ومسمى محدد )الشخص الذي يجب أن يوجه له 	 
الرسالة(، ويتطلب منك ذلك البحث عن اسم الشخص والمسمى الوظيفي، وهذه ميزة إضافية إذا 
تمكنت من القيام بها ستعطي انطباًعا جيًدا عنك عند التقدم لطلب الوظيفة، واجمع بيانات عن 

المؤسسة التي ترغب في العمل بها لتساعدك في كتابة الرسالة واالستعداد للمقابلة الشخصية.
اختر العبارات السهلة البسيطة المفهومة.	 
تأّكد من االبتعاد عن األخطاء اللغوية والطباعية.	 
ابتعد عن كثرة األلوان والتنوع في الخطوط وأحجامها. 	 
قلل من السرد وطول الرسالة، بحيث ال تزيد عن صفحة واحدة، وكن صادًقا في المعلومات المقدمة.	 
ح ما يمكنك أن تقّدمه لهذه المؤسسة لتزيد من إنتاجها.	  وضِّ
ال تعيد جميع ما كتبته في السيرة الذاتية، ولكن وّضح مدى تناسب خبراتك ومؤهالتك ومهاراتك 	 

للوظيفة في المؤسسة.

اجعل كلمتك ذات طابع إيجايب مثل: )قادر عىل تحمل املسؤولية ـ أتحمل املسؤولية ـ لدي القدرة 	 

عىل تحمل املسؤولية(، وابتعد عن عبارات مثل: )قادر عىل تحمل املسؤولية أحياًنا ـ سأحاول تحمل 

املسؤولية(.

أن يكون رقم االتصال وعنوانك واضحني، وإذا كان لديك بريد إلكرتوين قم بإدراجه ضمن بياناتك.	 

أن تذكر يف نهاية الرسالة إضافة املرفقات )السرية الذاتية ـ الشهادات العلمية ...إلخ(.	 

اذكر يف رسالتك كيف عرفت عن الوظيفة، وإذا كان إعالن الوظيفة يحمل رقًم، فاكتب رقم الوظيفة 	 

واسمها يف الرسالة )أعىل الرسالة(، واذكر كذلك اسم الصحيفة، وتاريخ اإلعالن.
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نشاط)2-8( 

الشكل)6(: يوضح منوًذجا لرسالة التغطية للوظيفة

بسم الله الرحمن الرحيم

/  /  20م

الفاضل/ .......................................................................................    المحترم

مدير الموارد البشرية لشركة ......................................................................

الموضوع: طلب شغل وظيفة ....................................... رقم .........................

تحية طيبة وبعد..

باإلشارة إلى اإلعالن المنشور في صحيفة ................................... بتاريخ ............................... حول وجود شاغر 

وظيفي، أود أن أتقّدم بطلبي هذا  حيث تتوافر لدي جميع الشروط المذكورة لشغل وظيفة.........................  

لقد حصلت على شهادة دبلوم التعليم العام بتاريخ ....................................والتحقت بدورات تدريبية في ..

............................... ، كمــا أنني عملت في اإلجازة الصيفية في وظيفة ................................ وقمت بأعمال 

تطوعية وفًقا لرغبتي في مســاعدة .............................................. واكتسبت مهارات في ...........................

...................لذا يســعدني أن أعمل لدى مؤسستكم، وستجدونني قادرًا على التطوير والتعلم والعمل بكفاءة 

وانتظام وحرص لما فيه مصلحة مؤسستكم.

آماًل أن أحظى بفرصة المقابلة والتنافس لشــغل الوظيفة، كما أرفق لكم ســيرتي الذاتية ونسًخا من الشهادات 

العلمية.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،،

اسم مقدم الطلب وتوقيعه:. .............................

       الهاتف:...................................................

البريد اإللكتروني: .......................................

المرفقات:

السيرة الذاتية	 

الشهادات العلمية	 

اكتب رسالة تغطية للسيرة الذاتية التي أعددتها في النشاط السابع مستعيًنا بالنموذج أعاله.	 
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انتبه !!!

د من أن السيرة الذاتية ورسالة التغطية مطبوعتان باللغتين )العربية واإلنجليزية(. الرجاء التأكُّ

�سع ر�سالة التغطية التي قمت باإعدادها في بند             

ف على الفر�ص« »تعرَّ

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

ساعدا ابنكما/ ابنتكما للتطلع إلى المستقبل بوقوفكما بجانبهما، واألخذ بيدهما، وذلك من خالل اآلتي:

مراجعة رسالة التغطية التي أعداها.	 

مدى تناسب الرسالة مع شروط الوظيفة.	 

مدى توافق الرسالة مع السيرة الذاتية.	 

متابعة المواقع اإللكترونية لمؤسسات العمل ومنها: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، 	 

وغرفة تجارة وصناعة ُعمان.
•	 www.manpower.gov.om
•	 www.mocs.gov.om
•	 www.chamberoman.com

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

ملفي املهني

ُخْذ بيدي 

البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»
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عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء 

من هذا النشاط أن:

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

مًة  مقدِّ بطلب وظيفة  إليها  تقّدمت  التي  المؤسسات  إحدى  قبل  من  هاتفية  مكالمة  »شريفة«  تلقت 

سيرتها الذاتية ورسالة تغطية لطلب الوظيفة، وتم تحديد موعد معها لهذا الشأن.

ــ مباذا تنصح رشيفة قبل الذهاب إىل املؤسسة إلجراء املقابلة؟

١ـ تتعرَّف على المقصود بالمقابلة الشخصية.

2ـ تتدرَّب على إجراء مقابلة شخصية.
3ـ تدرك أهمية المقابلة الشخصية.

املقابلة الشخصية

نشاط)9-١( 

للمقابلة 	  التقّدم  عند  مراعاتها  ينبغي  التي  المهمة  والنقاط  الشخصية،  المقابلة  حول  التعريفات  اقرأ 
الشخصية.

المقابلة الشخصية هي:

وسيلة للتعرُّف عىل األشخاص املتقدمني للوظيفة ومدى مناسبتهم للعمل.	 

طريقة للتأكد من البيانات املقدمة يف السرية الذاتية ورسالة التغطية للمتقدمني للوظيفة.	 

املعلومات، 	  حيث  من  املؤسسة  لدى  للوظيفة  املتنافسني  بني  من  األفضل  الختيار  طريقة 

واملهارات، واملؤهالت، والقيم وغريها.

طريقة للتعرُّف إليك حيث تكون العالقة مبارشة، ووجودك يف املقابلة يعني أنك تركت انطباًعا 	 

جيًدا من خالل سريتك الذاتية ورسالة التغطية.

النشاط 
التاسع
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ملقابلة متميزة ال بد من مراعاة النقاط اآلتية:

قبل املقابلة
اجمع بيانات عن املؤسسة التي ستخضع للمقابلة مع مسؤوليها.	 

 استعد قبلها بيوم لتحضري نفسك، واخرت مالبس جيدة للمقابلة.	 

د من مكان املقابلة وموعدها.	  تأكَّ

 اشكر املتصل عىل االتصال والتواصل معك، وخذ منه بيانات املقابلة بدقة )الساعة- املكان- التاريخ(.	 

 تحدث مع املتصل بهدوء وبصوت واضح، تجنب أن ترتك انطباًعا غري مناسب، واسأل عن اسم املوظف الذي 	 

اتصل من املؤسسة.

 إذا كانت طريقة التواصل عرب الربيد اإللكرتوين، 	 

اكــتب رســالــة شكر واذكر بأنــك ستـكـون مــوجــوًدا 

ـّح أنــك  حسب مـوعـد املقابلـة املـحـدد )رّدك سـيــوض

استـلمت الرسالـة وأنـك متواصـل مـعـهم؛ مم يرتك 

انطباًعا إيجابيًّا عنك(.

د من املوعد أعد البيانات 	   إذا تطلب األمر أن تتأكَّ

بلـطف عىل املتصل يف املكاملة نفسها للـتـأكد، مـثـاًل: 

إذن سيكون املـوعـد يف السـاعـة ..... يف يوم ....... 

بتـاريـخ ....... )أحـيـاًنا املكاملات الـهـاتفـية تـكـون مثل 

املقابلة األولية ألخذ انطباع عن املتقدمني للوظيفة، 

وطريقة تواصلـهـم وتـعـاملهم، ومدى الدقـة يف أخــذ 

البيانات(.

حاول أن تصل قبل موعد املقابلة بوقٍت كاٍف )يف حدود١5-20 دقيقة( لترتك انطباًعا إيجابيًّا عن التزامك، 	 

كم يعطيك الفرصة للشعور بالراحة يف املكان قبل موعد املقابلة ويقلل من التوتر.

أبلغ موظف االستقبال عن اسمك وسبب وجودك يف املؤسسة )املقابلة الشخصية(.	 

  اصطحب معك نسًخا من األوراق التي تقّدمت بها،  باإلضافة إىل البطاقة الشخصية أو جواز السفر للتأكيد 	 

التقدير وغريها، فكن  بياناتك الشخصية، أو قد يطلبون منك نسًخا من مؤهالتك أو شهادات  عىل صحة 

مستعًدا.

  راجع ما كتبته من بيانات يف سريتك الذاتية ورسالة التغطية، ألنك سوف تسأل عنها يف املقابلة.	 

 كن مبتسًم وحافظ عىل هدوئك، وال تتوتر، وتنفس بهدوء.	 

ر بإيجابية مع نفسك، ألنك وصلت إىل املقابلة الشخصية التي تؤهلك للوظيفة.	    فكِّ

يف  الوظائف  إحدى  لشغل  للمتقدمني  شخصية  مقابالت  بإجراء  وقم  العمل  صاحب  مكان  نفسك  ضع  ـــــ 

مؤسستك.

ن النقاط التي توّد أن تجدها يف املتقدمني للوظيفة والنقاط األخرى التي ال ترغب أن تحدث أثناء املقابلة  ــــ دوِّ

من قبل املتقدمني، باالستعانة بجدول رقم )6(.      

ر يف اآليت قبل املقابلة الشخصية: فكِّ

طريقة الدخول.	 

املظهر الخارجي) الهندام(.	 

طريقة إلقاء التحية.	 

متى ميكن للشخص املتقدم الجلوس.	 

طريقة الجلسة.	 

طريقة الرّد عىل األسئلة.	 

الشخص 	  بها  يقوم  التي  اليد  حركات 

املتقّدم للوظيفة.

مصداقية املعلومات ودقتها.	 
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النقاط التي ال ترغب أن تحدث أثناء املقابلة النقاط التي توّد أن تجدها يف املتقدمني للوظيفة

الجدول)5( النقاط الرئيسة أثناء املقابلة

أعزايئ الطالب /عزيزايت الطالبات 

بعض النقاط العامة عن املظهر العام:

االهتمم باملظهر الشخيص. 	 

تقليم أظافر اليدين والرجلني، ووضع مرطب.	 

التقليل من 	  أو  واالبتعاد  فاتحة وهادئة،  بألوان  يكون  أن  ويفضل  الهندام،  نظافة 

النقوش الكثرية.

مراعاة تناسق األلوان.	 

مراعاة إْن كنت تحتاج إىل حالقة وترتيب شعر الرأس قبل املقابلة.	 

االهتمم بتنظيف الحذاء.	 

ل 	  النظافة العامة )االستحمم ــ استخدام مزيل العرق(، وإذا كنت تضع عطرًا فيفضَّ

استخدام العطور الهادئة واالبتعاد عن العطور املركزة و القوية.

إذا كنِت تضعني املكياج فال تبالغي فيه.	 

النوم املبكر مهم، ألن اإلرهاق يقلل من الرتكيز يف املقابلة الشخصية.	 

نصائح الجتياز املقابلة الشخصية بفعالية
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الجدول )6( املالحظات الرئيسة أثناء املقابلة التجريبية

نشاط)2-9( 

كل طالب سيخضع لمقابلة شخصية تجريبية صفية، وبقية الزمالء في الصف عليهم أن يقوموا بما يلي:	 

المقــابلة،  إيجـــابيات  )تدوين  مالحظاتهم  تدوين  ١ـ 
اإليجابيات،  تعزيز  في  لمساعدتهم  حولها  والمالحظات 
المقابلة  أثناء  فيها  يقعون  قد  التي  األخطاء  وتفادي 

الشخصية(.
2ـ تجميع األوراق التي دّونت فيها المالحظات وإعطاؤها 
لزميلهم الذي خضع للمقابلة الشخصية التجريبية الصفية 

للتدارس. 
3ـ االستعانة بالجدول اآلتي لتدوين المالحظات:

بند  المالحظات مندرجة في  إن كانت 
المالحظات  بند  تحت  أو  اإليجابيات 
التي يمكن تطويرها فانظر لها بإيجابية 
تجريبية  ألنها  األحوال،  جميع  في 
للمقابالت  مستعًدا  لتكون  وتساعدك 

التي ستخضع لها مستقباًل.

املالحظات التي ميكن تطويرها من قبل املتقدماملالحظات التي متّيز بها املتقدم

املتابعة بعد املقابلة

لقد وصلت اآلن إىل مرحلة ما بعد املقابلة، ورمبا تعتقد أن املقابلة قد انتهت عند هذه النقطة، ولكن 

لتضمن استفادة قصوى من هذه الخربة )املقابلة( عليك القيام باآليت:

 اشكر المقابلين على إتاحة الفرصة لك للمقابلة الشخصية، وهذا سيترك انطباًعا إيجابيًّا.	 
ح لهم اهتمامك للحصول على الوظيفة.	  التواصل مطلوب لتذكرهم بنفسك، وتوضِّ
تواصل معهم لتعرف نتيجة المقابلة، وال تبالغ باالتصال أو الذهاب للمؤسسة، ألن األمر قد يزعجهم 	 

وتفّوت على نفسك فرصة الحصول على الوظيفة.
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 في حال لم تنجح في المقابلة )فوصولك للمقابلة هو نجاح لك، وال تنَس أنك تتنافس مع عّدة 	 
متقدمين لهم مؤهالت وخبرات ومهارات مختلفة ومتفاوتة(.

إذا لم ُتقـبل في الـمؤسسة ال تتـفاعل برّدة فعـل سلبـية بـل كـن إيـجابـيًّا في الحديث مع األشخـاص 	 
ممثلي المؤسسة، فهذه إحدى الوسائل المساعدة لك للحصول على فرص وظيفية مستقبلية لدى 

المؤسسة.
أن 	  مستقبلية  شخصية  لمقابالت  خضوعك  عند  يساعدك  فهذا  المقابلة،  جرت  وكيف  نفسك  قيِّم 

تتفادى أية  أخطاء، وتكون بصورة أفضل من المقابلة السابقة.
تقديم الشكر للمؤسسة سيوفر لك فرًصا وظيفيًة أخرى، فأنت 	 

ًـّا عن نفسك، فحين تسنح لك فرصة أخرى  اآلن كّونت انطبـاًعا إيـجـابي
في تلك المؤسسة قد يتواصـلون مـعـك أو ربما ُترشح لعـمل آخر في 

نفس الـمـؤسسـة أو غـيرهـا، فـهـذه هي إحـدى الوسـائـل التي توصـلك
 للوظــيفـة وتكوين شبكة من العالقات للنجاح الوظيفي والمهني.

 ناقش موضوع المقابلـة مع ولي أمرك أو زميلك لمساعدتـك في تقييم المقابلة 
الشخصية، وذلك سيكون حسب ما تسرد من أحداث المقابلة، فكن صادًقا معهم ليتمكنوا من مسـاعدتـك 
وتجهيزك لفرصة وظيفية أخرى، ووّضح لهم تقييمك لنفسك )نقاط القوة، أو نقاط الضعف( في المقابلة 

الشخصية.

إّن قضاء وقت طويل 
في االستعداد للمقابلة 

الشخصية يعني استثماٌر  
           رائٌع لمستقبلك.

�سع هذا الن�ساط في ملفك المهني في البند 	 

ف على الفر�ص«            »تعرَّ

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

استمعا إلى ابنكما/ ابنتكما وهما يناقشانكما حول المقابلة الشخصية التي أجرياها في المدرسة، 	 

وعززا من اإليجابيات لديهما، وقّدما لهما اإلرشادات للمالحظات األخرى.

وأخصائي 	  زمالئك  ومالحظات  مالحظاتك  دوِّن 

التوجيه المهني حول المقابلة الشخصية التجريبية 

التي أجريتها في الصف مع زمالئك.

ُخْذ بيدي 

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

ملفي املهني
البند الثالث » التعرُّف على الفرص

السيرة الذاتية
رسالة التغطية

المقابلة
الفرص المتاحة

البرامج الدراسية
البرامج التدريبية

العمل في القطاع الخاص
العمل في القطاع الحكومي

المشاريع الذاتية

»
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ـ كيف يمكن تحقيق المنجزات، كما ورد في خطاب حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

المعظم -حفظه الله ورعاه- الوارد أعاله ؟

تتعرّف على مفهومي العزيمة والمثابرة. . ١

تدرك  أهمية العزيمة والمثابرة في حياتك اليومية.. 2

تحسن  التصرف في المواقف التي تتطلب العزيمة والمثابرة.. 3

تبث العزيمة والمثابرة فيمن حولك.. ٤

عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة يتوقع منك بعد االنتهاء 

من هذا النشاط أن:

املخرجات التعليمية

مًعا نبدأ

السلطان  الجاللة  النص اآلتي من خطاب حضرة صاحب  اقرأ   	

عن  أجب  ثم  ـ  ورعاه  الله  ـ حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس 

األسئلة التي تليه:

العزمية واملثابرة

لتحقيق أهدافك تحتاج 

الصادقــة  النيــة  إلــى 

والعزم والمثابرة.

»نؤكد العزم واإلرصار عىل العمل بجد ومثابرة ويقني تام مبشيئة الله سبحانه 
الشاملة  التنمية  من  وأوسع  أعم  آفاق  تحقيق  نحو  قدًما  امليض  يف  وتعاىل 

املستدامة مدركني بأن ذلك لن يتحقق إال بالعلم والعمل والفكر املتفتح «

من خطاب حضرة صاحب الجاللة  السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- 

بمناسبة االنعقاد السنوي لمجلس ُعمان بتاريخ ١2  أكتوبر  200٤ . 

النشاط 
العارش
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نشاط)١0-١( 

اقرأ القصة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:	 

وكانت 	  النجاح  لها  ُكتب  التي  المواقف  هي  كثيرة 

الصادقة  النية  أساسها  والتي  واإلرادة،  للعزيمة  نتاًجا 

والمخلصة للوصول إلى الهدف، ومنها تتولد مكونات 

أخرى مثل الصبر.

ما أروع أن نقتدي 
بنبينا محمد              

عندما قام بالعديد 
من المحاوالت لنشر 

الدعوة اإلسالمية.

  رائد شاب ُعماني كفيف، ابتدأ سنوات دراسته األولى في مملكة البحرين )على نفقة سلطنة 

ُعمان( وهو بعمر خمس سنوات، فابتعد عن عائلته طلًبا للعلم، وبقي هناك لفترة إلى أن فتحت 

الخوض  بمدرسة  رائد  التحق  بالسلطنة.  دراستهم  إلكمال  للطالب  أبوابها  والتعليم  التربية  وزارة 

للبنين وأكمل الشهادة العامة في بيئة مدرسية محبة متعاونة وجو عائلي مساند له، تعاون الجميع 

لمساعدة رائد لتحقيق طموحه ورغبته الشديدة في العلم، وتخرج من مدرسة الخوض في العام 

الدراسي ١996-١997م.

  ُحب رائد للعلم والمعرفة لم يترك مجاالً للصعوبات والعقبات، بل أن عزيمته ومثابرته مكنته 

من شّق طريقه للنجاح وتحقيق هدفه، تقّدم رائد بطلب االلتحاق بجامعة السلطان قابوس لمزيد 

ت الموافقة على طلبه ليكون أول كفيف يلتحق بالجامعة )تخصص اللغة  من العلم والمعرفة، فتمَّ

إداريون وغيرهم(.  ــ  ــ زمالء  )أساتذة  الجامعة  له في  المحبة  المساندة  البيئة  العربية(، فوجد 

تخرج من الجامعة سنة 200١م، ولتفوقه وحبه للعلم حصل رائد على مركز متقدم على دفعته 

في الجامعة.

التربوي، وبعد  التأهيل  دبلوم  لدراسة  فتقّدم  المكفوفين  لمساعدة  يصبح معلًما  أن  رائد  قرر    

التخرج التحق بوزارة التربية والتعليم ليكون معلًما في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين )معلم 

لغة عربية(.

للعلم  أهدافه وحبه  لتحقيق  فبعزيمته ومثابرته  والمعرفة،  العلم  رائد من تحصيل  يكتِف  لم    

والعمل تقدم لدراسة الماجستير في مملكة البحرين 2006م )مناهج وطرق تدريس(.

  لدى رائد موهبة تمّكن واحترف فيها وهي حبه للموسيقى والتي أخذت حقها من وقته ليواصل 

حبه للفن والموســيقى فأصبح موزًعا ومؤلًفا وملحًنا موســيقيًّا، كما تمكن من إعداد برامج إذاعية 

ُقّدمت لألطفال، وما زال ُيعّد بعض البرامج لمحطات إذاعية أخرى.
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ــ ماذا تستنتج من قصة كفاح رائد؟

كلمة رائد:
لمزيٍد  ويتطّلع  للمستقبل  يتطّلع  أن  اإلنسان  على  »يجب 

من العلم والمعرفة، ورغم كل الصعوبات التي واجهتها إال 

أنني أؤكد أنه يمكن أن نحقق أهدافنا بالعزيمة والمثابرة.

على  أحصل  أن  المستقبلية  وأهدافي  ومن ضمن خططي 

ولدي  وبكثرة،  القراءة  محبي  من  فأنا  الدكتوراة،  شهادة 

الرغبة في تحصيل المزيد من العلم والمعرفة.

ناطق،  آلي  حاسب  لديهم  المكفوفين  أن  رائد  وأضاف 

بالتقنيات  التواصل  على  قادرون  وهم  ناطق،  وهاتف 

الحديثة والتعامل معها".

نشاط)١0-2( 

	 اقرأ القصة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها:  

ماجدة فتاة ُعمانية مصابة بشلل األطفال )لديها إعاقة جسدية منذ كانت في   

عمر السنة والنصف(، أكملت دراستها بدون أن تشعر بأنها مختلفة عن بقية زميالتها إلى 

أن أنهت دراستها، بعد أن حصلت على الشهادة العامة كانت لديها الرغبة في االلتحاق 

لت لاللتحاق بالمعهد، ولكنها واجهت صعوبة تقبُّل وجودها في  بمعهد التمريض، فسجَّ

الممرض/ ليتمكن  العمل جهًدا جسديًّا  التمريض كممرضة معاقة، حيث يتطلب  مهنة 

جدارتها،  وأثبتت  التمريض  بمهنة  التحقت  أنها  إاّل  بالمرضى،  االهتمام  من  الممرضة 

حققته  بما  تكتِف  لم  ولكنها  سنوات،  أربع  لمدة  عملها  واصلت  ومثابرتها،  وبعزيمتها 

من نجاح في عملها بل كان هدفها وطموحها أكبر من ذلك، فماجدة تطمح أن تواصل 

دراستها الجامعية لتكون أخصائية عالج مهني بعد أن بحثت عن الكثير من المعلومات 

عن هذا التخصص وعلمت بأنه ال توجد كوادر ُعمانية تشغل هذه المهنة، فحينها قررت 

بأن تكمل دراستها الجامعية لتكون أول ُعمانية في وزارة الصحة تحمل مؤهاًل بتخصصها.



59

ـ ما الصعوبات التي واجهت ماجدة ؟

ـ ما الصفات التي اتسمت بها ماجدة وساعدتها 

في تحقيق أهدافها ؟

كلمة ماجدة:
أنه  إال  صعوبات  من  واجهت  ما  كل  رغم   
هدفي  أحقق  أن  استطعت  والمثابرة  بالعزيمة 
في العلم والعمل، كما أنني أستعد اآلن إلكمال 
دراسة الماجستير في المملكة المتحدة، كما كان 
وزارة  قبل  من  كرمت  بأنني  والفخر  الشرف  لي 
التنمية االجتماعية بمناسبة العيد الوطني الثامن 
ودوري  لمساهمتي  تقديرًا  المجيد  والعشرين 
التطوعية  االجتماعية  الخدمة  أداء  في  المتميز 

واالجتهاد البّناء((

.

�سع هذا الن�ساط في ملفك المهني في بند 	 

»اكت�سف ذاتك«

البند الثاني » اكتشف ذاتك «

 القيم

المهارات

الميول المهنية

مات الشخصية السِّ

األنشطة » الصفية والتطوعية«، والهوايات

عزيزي ويل األمر ... عزيزيت ولية األمر

عززا العزيمة والمثابرة في نفوس أبنائكم، وذلك بتشجيعهم للتغلُّب على المواقف الصعبة وتكليفهم 

بمعالجتها، ومناقشتهم حول آلية المعالجة.

اكتب موقًفا صعًبا مررت به وتغّلبت عليه من خالل العزيمة والمثابرة، أو ابحث عن قصص ألشخاص 

تحّلوا بالعزيمة والمثابرة فكان النجاح حليفهم مثل: النبي       ، وطه حسين، أو غيرها من القصص 

في الوقت الحاضر. 

ُخْذ بيدي 

عزيزي الطالب... عزيزيت الطالبة 

ملفي املهني

((

»
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املصادر 
ـــ جريدة الزمن؛ االثنين بتاريخ 2٤ أغسطس 20١5م .

ـــ جريدة عمان؛ الخميس بتاريخ ١9 مايو 20١6م العدد ١2770.

ـــ جريدة عمان؛ األحد بتاريخ ١0 أبريل 20١6م العدد ١١93١.

ـــ جريدة عمان؛ الخميس بتاريخ 28 يناير 20١6م العدد ١2658.

ـــ جريدة عمان؛ االثنين بتاريخ 30 نوفمبر 20١5م العدد ١2599

ـــ جريدة الوطن؛ األحد بتاريخ 2٤ أبريل 20١6م العدد ١١9٤١.

ـــ جريدة الوطن؛ الثالثاء بتاريخ ١7 مايو 20١6م العدد ١١96٤. 

ـــ جريدة الوطن؛ االثنين بتاريخ ١ فبراير 20١6م العدد ١١858.

ـــ جريدة الوطن؛ االثنين بتاريخ 2١ مارس 20١6م العدد ١١907.

ـــ جريدة الوطن؛ االثنين بتاريخ ٤ مارس 20١9م  العدد ١283.

ـــ الخضري، محمد )200٤( ؛ الدولة العباسية . المنصورة : مكتبة اإليمان.

ـــ الراجحي، حفيظ )2007( ؛ كالم من ذهب )ج١( . مسقط.

الرياض: مكتبة  :  كامل إسماعيل.  ، ترجمة  للوظيفة والمهنة )ط١(  التقدم  التعيين عند  ؛ اختبارات  ـــ ريفرت، هورست )2005( 

العبيكان.

ـــ مركز التوجيه الوظيفي )بدون(؛ ملف الخريج. مسقط : جامعة السلطان قابوس.

www.intilaaqah.org   ـــ الموقع اإللكتروني لبرنامج انطالقة

          www.odb-oman.com   ـــ الموقع اإللكتروني لبنك التنمية الُعماني

  www.youthfund.com   ـــ الموقع اإللكتروني لصندوق تنمية مشروعات الشباب

  www.chamberoman.com    ـــ الموقع اإللكتروني لغرفة تجارة وصناعة ُعمان 

      www.mohe.gov.om  ـــ الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي

       www.heac.gov.om ـــ الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد

     www.mosd.gov.om ـــ الموقع اإللكتروني لوزارة التنمية االجتماعية

 www.mocs.gov.om ـــ  الموقع اإللكتروني لوزارة الخدمة المدنية

 www.manpower.gov.om ـــ الموقع اإللكتروني لوزارة القوى العاملة

http://www.paci.gov.om ـــ الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للصناعات الحرفية

   https://www.alraffd.gov.om ـــ الموقع اإللكتروني لصندوق الرفد

ـــ وزارة اإلعالم )2005(؛ خطب وكلمات حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ١970ـــ 2000 م.

ـــ وزارة التربية والتعليم )2007(؛ مسارك المهني للصف الحادي عشر ) الطبعة التجريبية التوعوية ( . مسقط .
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ـــ وزارة التربية والتعليم )2008(؛ مسارك المهني للصف الثاني عشر ) الطبعة التجريبية التوعوية ( . مسقط .

 ، المهنية والسمات الشخصية  الميول  ؛ نشاط اكتشاف  المهني )بدون(  الوطني للتوجيه  المركز   : التربية والتعليم  ـــ وزارة 

مسقط .

ـــ وزارة التربية والتعليم : المركز الوطني للتوجيه المهني )20١5(، مقياس الميول المهنية )9 ــ ١2(، مسقط .

ـــ وزارة القوى العاملة)2007(؛ الكلية التقنية العليا والكليات التقنية ، مسقط.

ـــ الهيئة العامة للصناعات الحرفية )2008(؛ الحرف والصناعات التقليدية في سلطنة عمان. مسقط.

 * Campll,Judith )1999(; Lifechoices Careers. Greenaway Rob.
 * Canadian Career Development )1995( ; Lasting Gifts.
 * Human Resources and Employment )1999( ; Multiple Choices: Planning your career for   
    the 21st Century .Government of Alberta.
 * Misener, Judi; Butler, Susan)1998(; Exploring Your Horizons: Career and Personal  
   Planning. McGraw-Hill Ryerson Limited.
 * Oman Daily Observer Newspaper; Monday 26 October 2009 . Vol.28 No. 346.
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