
١ 8

2013 ‐ ôHƒàcCG ‐ÈªàÑ°S | ÊÉãdG Oó©dG …QhO ÒZ ∫ÉfôL  |  á«fÉ› áî°ùf

∂àfÓ¨°T QÉ«àNG πÑb É¡Ñ°ùMG

Òfƒ«∏e ¤EG ∫ƒ– áYÉÑW »æa á°üb

∂bƒ≤Mh ∂JÉÑLGh

?πª©dG ‘

?π¨°ûdG ‘ º¶æe âfG πg

áYÉÑ£dG ∞FÉXh πÑ≤à°ùe

∞«XƒàdGh ÖjQóàdG ôaƒJ øcÉeCG 5

kÉfÉ›

áYÉÑ£dG áæ¡e øY ¢UÉN OóY

Implemented by:

á«æØdG ∞FÉXƒdG ºYO ´höûe

يوجد باملجتمع العديد من الوظائف والتي �كن أن تكون مصدر دخل جيد ومستمر، وذلك يف عدة مجاالت مثل الطباعة واملنسوجات وقيادة املركبات والزراعة والكث من املجاالت التي يسعى القا�ون عليها لجذب الشباب الباحث عن عمل من خالل تقديم 

ظروف عمل الئقة وعادلة. وهذه املجاالت ¶ثل حلقات أساسية يف سلسلة االقتصاد املرصي ويلعب املشتغلون بها دوراً مه°ً جداً يف تنمية املجتمع وتحس¬ أوضاعه. يقوم مرشوع دعم الوظائف الفنية بالرتويج لهذه املهن للشباب مع العمل عىل التأكيد عىل أهمية 

الدور الذي يلعبه العامل املرصي يف تنمية االقتصاد املرصي باإلضافة إىل العمل عىل تحس¬ صورة الع°ل والحرفي¬ لدى املجتمع بشكل عام والرتويج لجذب الشباب العاطل لالنض°م إىل سوق العمل الفني.

:≈∏Y ÉæH π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

info.shoghlana@gmail.com
/shoghlana

:º«ª°üJh iƒàfi

االسم:

السن:

التخصص:

التليفون املحمول:

التليفون األريض:

عنوان مركز التوظيف: ٧ شارع مصدق الدور ٧ شقة ١٤ الدقى.
٤٥ شارع الط�ان الدور ٥ شقة ٥٢ مدينة نرص. 

تليفون: ٠١٢٠٠٨٤٤٣٠٤/ ٠٢٣٣٣٧٩٣٤٦- ٠٢٣٣٣٧٩٣٢٦
/National Employment Pact (NEP)

www.nep-egypt.com

öTÉædG: مرشوع دعم الوظائف الفنية

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

(GIZ) صندوق الدعم اإلقليمي :øe ±GöTEÉH

بتكليف من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 
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?áØ«Xh øY åëÑJ ∞«c

∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑª∏d ™HÉàdG ∞«XƒàdG ≈≤à∏e

السبت واألحد ٢٨ و٢٩ سبتمرب ٢٠١٣ يف الهرم

االجمعة والسبت ١١ و١٢ أكتوبر ٢٠١٣ يف الخانكة

اإلثن¬ والثالثاء ١١ و١٢ نوفمرب ٢٠١٣ يف القناطر

ملزيد من املعلومات تابع صفحة املبادرة القومية للتوظيف عىل 
 facebook.com/National.Employment.Pact :فيسبوك

∞«XƒàdG ¢VQÉ©e IóæLCG

?ÉgõjÉY âfCG »∏dG áØ«Xƒ∏d Ωó≤àJ …GREG :Èaƒf ‘ ΩOÉ≤dG Oó©dG GƒÑbôJ

ácöT ô≤e ∫ÓN øe áfÓ¨°T ∫ÉfôL »∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ                   ,  ١٨ شارع صالح الدين، الدور الثالث، الزمالك، القاهرة
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٧ ٢

 ,ΩƒædG ‘ GóL á«°üî°T äGOÉY ¬d ¿É°ùfEG πc ¿CG Gòg ¤EG ∞°VCG ,áæ«©e äÉbhCG ‘h ,áæ«©e IOƒéH ,ΩƒædG øe Ú©e Qó≤d êÉàëf ÉæfCG Éæà∏µ°ûe øµd ,¥QCÓd ¢Vô©àf Éæ∏ch ,ΩÉæf Éæ∏c

.É¡aô©f øµf ⁄ ≥FÉ≤M »g äÉaGôN ÉgÈà©f »àdG AÉ«°TC’G øe ÒãµdG ¿CG Éªc ,äÉaGôN øY IQÉÑY ΩƒædG íFÉ°üf øe ÒãµdG óéæ°S Gò¡dh

 Ωó≤f ∂dòd ,á∏«∏b áMÉàŸG ∞FÉXƒdÉa ,¬éàj øjCG ¤EG ±ô©j ’ kGôFÉMh kÉ¡FÉJ ¬°ùØf Éæe óMGƒdG óéj å«M ,áØ«Xh øY åëÑdG á∏Môe ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ô“ »àdG πMGôŸG Ö©°UCG øe

.ádÉ©a á≤jô£H áØ«Xh øY åëÑdG É¡dÓN øe ™«£à°ùJ »àdG ¥ô£dG ¢†©H ∂d

ــي ترغــب يف  ــف الت ــة الوظائ ــك أن تحــدد طبيع • علي

االلتحــاق بهــا، ألنــك عندمــا تكــون محــدداً يصبــح 

األمــر أســهل بكثــ مــن أن تجــد نفســك يف بحــر مــن 

الوظائف التي لن تستفيد منها.

ــل  ــه، ه ــل في ــب العم ــذي تح ــكان ال ــد امل ــك بتحدي • علي

هــو: داخــل مــرص، يف أي مــن املــدن أو املحافظــات، قريــب 

أو بعيد عن محل سكنك، أو يف أي دولة خارج مرص؟

áfÓ¨°ûdG QÉ«àNG πÑb É¡«a ôµa áª¡e äÉLÉM ٧

?áØ«Xh øY åëÑJ ∞«c

?πª©dG ‘ º¶æe âfCG πg :»°ùØf QÉÑàNG

ΩƒædG øY ≥FÉ≤Mh äÉaGôN

٦- العقل يسرتيح أثناء النوم خرافة

العكــس هــو الصحيــح، فالعقــل يبــدأ يف 

تبــدأ  حيــث  النــوم،  أثنــاء  الحقيقــي  النشــاط 

عمليات ترتيب الذاكرة ك° أن األحالم تدفع املخ لنشاط أكرب.

٧- القهوة ¬نع النوم  خرافة

تأثــ القهــوة يرجــع أيضــا لالعتيــاد، وطبيعــة الجســم، وكذلــك تركيــز القهــوة، بعــض 

مدمني القهوة ينتهون منها قبل النوم مبارشة.

٨- إذا أصبت باألرق فعليك مغادرة الرسير  حقيقة

االســتمرار بالرسيــر يجعلــك عصبيــا، واألفضــل تــرك الرسيــر مل°رســة أي نشــاط ملــدة 

١٥ دقيقــة ثــم العــودة للرسيــر، مــع العلــم بــأن كــوب مــن اللــÝ الدافــئ يكــون حــال 

رائعا يف هذه الحالة.

١- هل تتأخر عىل ميعاد الشغل؟
ً دا�اً – أحياناً – أبدا

٢- هل تؤدي طلبات العمل يف نفس اليوم؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٣- هل يتأثر شغلك بحاالت الطوارئ وضغط العمل؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٤- هل يقول الناس عنك أنك منظم؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٥- هل تدفع فاتورة التليفون املستحقة عليك يف الوقت املناسب؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٦- هل تحافظ عىل نظافة وترتيب مكان عملك أوالً بأول؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٧- هل تخطط ليومك؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٨- هل تنىس املواعيد الهامة؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

٩- هل تعرف ما ستقوم به يف األسبوع املقبل؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

١٠- هل تنجز الشغل املطلوب منك يف الوقت املحدد؟
ً دا�اً – أحياناً - أبدا

حساب درجاتك
أحمر: ٣ درجات | أخرض: درجت¬ | أزرق: درجة

التقييم:
ً ٣٠ – ٢٦ منظم جداً | ٢٥ - ٢١ منظم | ٢٠ – ١١ فيه أمل | ١٠- ١ غ منظم نهائيا

١- الفرتة املثالية للنوم هي ٨ ساعات  خرافة

أثبتــت بعــض األبحــاث أن ٨ ســاعات هــو العــدد املثــايل للنــوم، بين° نجد بعــض الناس 

يكفيهم النوم ملدة أقل أو أكç. املسألة ترجع لطبيعة نشاط وجسم كل شخص.

٢- النوم أكÒ من ٨ ساعات يزيد نشاطك  خرافة

ال توجــد أدلــة عــىل أن النــوم الزائــد عــن الحاجــة يحســن نشــاطك، فالنشــاط أصــال ال �كــن 

زيادته عن الحد الطبيعي للجسم، لكنك قد تشعر بالوخم إذا بالغت يف مدة النوم.

٣- قد تستيقظ يف منتصف الليل ثم تصحو نشيطا يف الصباح  حقيقة

إنهــا طريقتــك يف النــوم، فاالســتيقاظ أثنــاء الليــل مل°رســة بعــض األنشــطة ثــم النــوم 

مجددا ال يرض، أهالينا يف املايض كانوا ينامون بهذه الطريقة.

٤- Öكنك تعويض أوقات النوم الناقصة يوميا بالنوم فرتة زائدة يف العطلة  خرافة

ــى تفعــل هــذا؟ أجســامنا تعتمــد عــىل  هــل ســينتظر جســمك طــوال األســبوع حت

دورة نوم يومية.

٥- من الصعب النوم بعد الت×رين الرياضية املرهقة  حقيقة

هذا ألن الت°رين تزيد الدورة الدموية وتدفع الدماغ لليقظة، واألفضل م°رستها يف 

الصباح أو خالل النهار.

١- املؤهل

هــو يُعتــرب مــؤرش يســاعد الشــاب عــىل تحديــد نوعيــة االشــغال التــي �كــن ان يعمــل بهــا وهــو 

يعنــي أيضــا أن الشــاب انتهــى مــن مرحلــة إعــداد معينــة ممكــن تســاعده عــىل العمــل يف بعــض 

ــي  ــك تعمــل فن ــد يجعل ــوم التربي ــه (دبل ــف املرتبطــة ب ــك الوظائ ــات، فاملؤهــل يســهل ل القطاع

تربيــد ودبلــوم الســياحة والفنــادق يســهل لــك العمــل يف املنشــئات الســياحية)، لكــن هــذا ال يعنــي 

 ïإنــه يجــب االلتــزام فقــط باملؤهــل عنــد البحــث عــن وظيفــة، فهنــاك وظائــف تســتلزم حــداً أد

من املؤهل، مثل العمل كفني طباعة الذي يقبل حاميل اإلعدادية.

٢- املهارات/اإلمكانيات

ــف  ــة، ووظائ ــة قوي ــب بني ــن تتطل ــف األم ــة، فوظائ ــارات واضح ــب مه ــف تتطل ــض الوظائ بع

الســياحة تتطلــب مظهــراً جيــداً، ووظائــف الطباعــة تحتــاج إجــادة القــراءة وقــوة النظــر 

واملالحظــة، وهنــاك مهــارات أخــرى شــخصية مــن الصعــب اكتســابها عــن طريــق الدراســة(مثل 

إجادة التواصل مع الناس التي تكون رضورية يف مهن املبيعات وخدمة العمالء).

٣- التكنولوجيا

هــي دا�ــا إضافــة ملهاراتــك، لكنهــا ليســت رضوريــة طاملــا ô يطلبهــا صاحــب العمــل 

ويحددها.

٦- االهت×مات

ــي  ــك تعن ــن اهت°مات ــة ضم ــون الوظيف ــة، ألن ك ــتقبل الوظيف ــة يف مس ــي مهم ه

إمكانيــة الرتقــي وظيفيــا. اخــرت وظيفــة تناســب اهت°ماتــك. بــص يف قصــة هــاõ ســالم 

ــه أن  ــمح ل ــة س ــة الطباع ــد يف مهن ــو جدي ــا ه ــكل م ــه ب ــتجد أن اهت°م (ص٤) وس

يرتقى من صبي طباعة إىل صاحب مطبعة رأس°لها باملالي¬.

٧- التكلفة / الدخل

ــال (وأشــياء  ــة، املواصــالت مث ــي ســتحتاجها ألداء الوظيف ــف الت ــا يف التكالي ــر دا� فك

ــذه  ــل)، ألن ه ــت العم ــتأكله وق ــذي س ــام ال ــس والطع ــاج املالب ــل احتي ــرى مث أخ

التكلفــة تحــدد إذا كانــت هــذه الوظيفــة تناســبك أم ال، ولكــن يف أحيــان كثــة �كنــك 

التمســك بالعمــل حتــى لــو كان األجــر غــ مجــزي (ألنــك تحــب هــذه الوظيفــة مثــال 

أو أنك تسعى للتدريب).

٤- اللغة
ــالً  ــك قاب ــة يجعل ــة أجنبي ــة لغ ــة، لكــن مجــرد معرف ــة أجنبي ــة ال تشــرتط لغ ــف الفني الوظائ

٥- موقف التجنيد

وجــود موقــف نهــاø مــن التجنيــد يكــون مهــ° يف الوظائــف الدا�ــة، لكــن هــذا غــ 

رضوري يف الوظائف املوسمية وأيضا كث من الوظائف الفنية.

• يجب أن يصبح لديك سرية ذاتية مكتوبة بشكل جيد.

• جريــدة الوســيط وعــدد األهــرام يــوم الجمعــة يحتويــان 

عــىل عــدد كبــ مــن الصفحــات املليئــة بالوظائــف 

الخاليــة التــي يدفــع فيهــا املعلنــون مبالــغ ماليــة، لذلــك 

فأغلبها صادق .

• تعــرّف عــىل املنظــامت األهليــة املوجــودة يف املحيــط الــذي 

تعيش فيه، والتي يكمن دورها يف تأهيل قدرات 

وظيفــة،  عــىل  للحصــول  صالحــ¬  ليصبحــوا  الشــباب 

ــم  ــ°ن حقوقه ــم وض ــدالً منه ــث ب ــة البح ــون بعملي ويقوم

لدى صاحب العمل (مثل املبادرة القومية للتوظيف).

• اســأل أقاربــك وأصدقائــك عــن فــرص العمــل املتاحــة 

القريبة من أماكن عملهم.

• ابحــث عــن املواقــع اإللكرتونيــة التــي توفــر الوظائــف 

الخالية، مثل عناوين املواقع املوجودة يف الصفحة التالية.

للتدريــب والرتقــي يف العمــل (املعرفــة وليــس إجادتهــا ¶امــا)، وهــذا يعنــي معرفــة عــدة ُجمــل 

بسيطة، فمثال ع°ل توصيل الطرود يحتاجون لهذا الحت°ل أن يكون العميل أجنبياً.
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• يحتاج إىل رأس مال لرشاء التوكتوك.

• خطورة يف العمل بسبب حوادث الس والرسقة.

• سائق التوكتوك ال يرتقى غالبا يف مهنة القيادة.

• قد يحقق دخل رسيع يصل إىل ٢٠٠٠-٣٠٠٠ شهريا.

• ال يوجد تأم¬ صحي أو اجت°عي.

áYÉÑ£dG

• تقدر تبدأ حاال بدون رأس مال، تحتاج فقط للتدريب.

• مخاطر العمل ممكن تجنبها باتباع قواعد األمن الصناعي.

• فرص الرتقيات مفتوحة (هاõ سالم بدأ كعامل غ فني وحاليا عنده مطبعة باملالي¬).

• التدريب يسمح لك إنك تبدأ بدخل معقول (١٠٠٠-١٥٠٠ جنيه شهريا) مع إمكانية الزيادة لتصل ألكç من ٥٠٠٠ جنية شهريا.

• يوجد تأم¬ صحي واجت°عي يف كل املطابع الكبة.

مهن الطباعة:
بســبب تخصــص مجــال الطباعــة، ومــن أجــل معلومــات واضحــة 

للتدريــب  بيــرتا  مركــز  مــع  التواصــل  �كنــك  وبســيطة، 

والتوظيف بالطباعة (التفاصيل يف ص٣).

األجر/الخربة
يرتاوح األجر الشهري للعامل¬ يف الطباعة ب¬ ٨٠٠ إىل ٥٠٠٠ جنيه 

شــهريا، ويتــم تحديــد األجــر حســب خــربة العامــل، حيــث يبــدأ 

التــدرج الوظيفــي يف املطبعــة بالعامــل غــ املاهــر ، ثــم املُشــغل 

ــة تعتمــد  ــم األســطى. لكــن وســائل اإلدارة الحديث املتخصــص، ث

ــرص  ــا يخت ــو م ــل، وه ــاءة العام ــع كف ــب ورف ــىل التدري اآلن ع

الكثــ مــن الوقــت الكتســاب الخــربة، كــ° أن التدريــب يســمح 

ــة لتوســيع  ــارات بالطباع ــل أن يحمــل الخــربة يف عــدة مه للعام

مجاالت عمله.

مواصفات فني الطباعة 
- إجادة القراءة والكتابة باللغة العربية (يُفضل الحصول عىل شهادة التعليم األسايس عىل األقل).

- قوة البرص.

.õصحة عامة جيدة وقابلية ألداء مهام تحتاج ملجهود بد -
أول مطبعــة عملــت بهــا كانــت يف شــارع محمــد عــيل أمــام 

ــك  ــة يف ذل ــهور بالطباع ــارع املش ــو الش ــب، وكان ه دار الكت

ــت  ــا كن ــاً، وقته ــه يدوي الوقــت، وكان العمــل يف الطباعــة كل

أدرس دبلــوم فنــي طباعــة، وكانــت الدراســة ٣ ســنوات، األوىل 

دراسة نظرية ثم دراسة عملية يف السنت¬ التاليت¬.

يف عــام ١٩٩١ كان قــد مــرَّ عــيلَّ ١٠ ســنوات بهــذا املجــال 

ــاً، وكنــت صغــاً يف الســن أســتطيع  ــاً محرتف وأصبحــت فني

ــررت أن  ــال، فق ــذا املج ــد يف ه ــتيعاب كل جدي ــم واس فه

ــدره  ــاً ق ــت مقدم ــة، فدفع ــح مطبع ــيس وأفت ــتقل بنف أس

١٠٠٠ جنيهــاً ملحــل مســاحته ٤٥ مرتاً، وبالفعــل بدأت العمل 

بالبحــث عــن طلبــات للطباعــة، وكنــت أنفذهــا يف مطابــع 

أخــرى، ثــم أقــوم بعمليــات التوضيــب والتشــطيب عنــدي 

ــدة  ــة جي ــج الطباعــي يخــرج يف هيئ ــكان املنت يف املحــل، ف

جداً، وبالتايل استطعت كسب ثقة الزبائن والعمالء.
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يف ذلــك الوقــت كنــت ال أزال أطبــع يف الخــارج، إىل أن ¶كنــت 

ــل األوراق  ــة مث ــ°ل التجاري ــة األع ــة لطباع ــن رشاء ماكين م

والدفاتــر، وعندمــا يتعلــق األمــر بطباعــة األلــوان كنــت ألجــأ 

ــوق  ــعره يف الس ــج بس ــع املنت ــت أبي ــارج، وكن ــة بالخ للطباع

وبجــودة أعــىل ألحصــل عــىل ثقــة العمــالء. يف هــذه الفــرتة 

 ١٩٩٤ عــام  ويف  ممتــازة،  مكاســب  حققــت 

اشرتيت ماكينة طباعة مستعملة بلغ سعرها  ٢٠٠ ألف جنيهاً، 

ولــك أن تتخيــل حجم هذا املبلــغ وقتها، دفعت ٥٠ ألف جنيهاً 

كمقــدم، وقمــت بتقســيط باقي املبلغ مع البنــك بدفع ٧ آالف 

ــه  ــل علي ــذي أحص ــهري ال ــد الش ــهرياً، وكان العائ ــاً ش جنيه

�كنني من دفع ٥ أقساط يف شهر واحد.

متطلبــات  تزايــدت  و  االمــور  تتطــورت  الوقــت  }ــرور 

الســوق، وكان البــد مــن مواكبــة التطــور، فبعــد أن انتهيــت 

 çــ ــة األوىل اشــرتيت واحــدة أخــرى أك ــن أقســاط املاكين م

الواحــدة  املــرة  يف  لونــ¬  تطبــع   ١٩٩٦ عــام  تطــوراً 

}بلــغ ٣٥٠ ألــف جنيهــاً، حيــث أن األوىل تطبــع لونــاً واحــداً 

ــة  ــات طباع ــبي يف رشاء ماكين ــتغل مكس ــت أس ــط، وكن فق

أكــç تطــوراً، وبحلــول عــام ٢٠٠٠ اشــرتيت ماكينــة تطبــع ٤ 

ألوان يف املرة الواحدة، وكان ســعرها يف ذلك الوقت ٢ مليون 

جنيــه. وكانــت هــذه املاكينــة انطالقــة املطبعــة مــن مجــرد 

مطبعــة عاديــة إىل محرتفــة، وكان ذلــك حافــزاً لجــذب 

العمالء، فزاد عدد الع°ل نتيجة زيادة العمل.

وصلــت إىل عــام ٢٠٠٤، ووقتهــا كنــت وصلــت إىل القمــة بــرشاء 

أكــç املاكينــات تطــوراً يف العــاô، ويف الوقــت نفســه كنــت أشــرتي 

ــع  ــوم بالتوس ــم أق ــل، ث ــتأجرها يف األص ــت أس ــي كن ــن الت األماك

ــذا  ــة، وهك ــرشاء ماكين ــت ب ــ° قم ــة كل ــن املحيط ــرشاء األماك ب

ســارت األمــور حتــى اآلن بــرشاء املاكينــات الحديثــة أوالً بــأول مــع 

ــويق  ــابات والتس ــة بالحس ــأنا إدارات متعلق ــم أنش ــا، ث صدوره

وبقيــة األمــور اإلداريــة، وتخطــى رأس مــال املطبعــة حاليــاً 

٣٠ مليون جنيهاً، ووصل عدد الع°لة إىل ١١٠ منهم ٤٠ فني.

ما أهمية الطباعة بالنسبة للسوق عموما؟

ــات  ــا الصناع ــة، أكçه ــات املمكن ــدم كل الصناع ــة تخ الطباع

ــات  ــة املنتج ــة إىل كاف ــرش، باإلضاف ــة والن ــة والصحاف الغذائي

ــى  ــات، حت ــويق واإلعالن ــات التس ــة وعملي ــة أو املغلف املعلب

ــل  ــاً مث ــتخدمها يومي ــي نس ــة الت ــل واألدوات الصغ التفاصي

ــة، فالطباعــة  ــة املختلف ــة الشــخصية واألوراق الحكومي البطاق

ــاة،  ــى شــهادة الوف ــالد حت ــذ شــهادة املي تحــارص اإلنســان من

وهــي إحــدى وســائل الرتويــج للمنتجــات، فمهــ° كان املنتــج 

جيداً بدون مادة مطبوعة خارجية جيدة لن يشرتيه أحد

ما هي أهمية التدريب يف مجال الطباعة؟

بعدمــا صــارت الطباعــة تعتمــد كثــا عــىل التكنولوجيــا، أصبحــت 

ــطوات  ــن األس ــç م ــرة أك ــة املاه ــة املدرب ــç للع°ل ــة أك الحاج

ــاج  ــل، لهــذا تحت الذيــن يبنــون خرباتهــم عــىل مــدى زمنــي طوي

ــدرب عــىل  ــم والت ــم القــدرة عــىل التعل ــ¬ لديه الطباعــة إىل فني

تكنولوجيــا الطباعــة، وهــي مــن ضمــن الخدمــات التــي يقدمهــا 

مركز "بيرتا" ملساعدة الشباب عىل العمل يف مجال الطباعة.

وما هو مستقبل الوظائف يف مجال الطباعة؟

مســتقبل الطباعــة حافــل، فاالســتهالك يف مجتمعنــا يزيــد بشــكل 

كبــ، وبالتــايل تزيــد املنتجــات التــي تحتــاج إىل الطباعــة فينمــو 

ســوق الطباعــة يف مجــال التغليــف تحديــداً، وبالتــايل تحتــاج إىل 

املزيــد مــن الع°لــة الفنيــة، كــ° أن التطــور التكنولوجــي عــىل 

إىل  بالــرضورة  ســيحتاج  اآليل  والحاســب  األجهــزة  مســتوى 

مهندســ¬ ومصممــ¬ يســتطيعون التعامــل مــع مثــل هــذه 

التكنولوجيــا الجديــدة، ولــن يختفــوا بظهورهــا، كــ° أننــا مؤخــراً 

التــي تتطــور مؤخــراً  الرقميــة  أضفنــا تكنولوجيــا الطباعــة 

وتحتاج املزيد من الع°لة، ك° أن مستقبلها جيد.

نصيحة
الطباعــة ليســت مثلــ° يعتقــد الكثــون عبــارة عــن آالت 

ــاً،  ــك ¶ام ــل عكــس ذل ــدي واملالبــس، ب وحــرب يصيــب األي

ــي،  ــدرج الوظيف ــة الت ــن ناحي ــايل م ــا مث ــل به ــا العم وإ\

باإلضافة إىل أن هذا املجال يحتاج بقوة للع°لة الفنية. 
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- إجادة أداء العمليات الحسابية األساسية.

- القــدرة عــىل تعلــم وتلقــي تكنولوجيــات جديــدة يف العمــل، فكلــ° كان الفنــي طموحــا، 

زادت فرصته للرتقي برسعة.

إيجابيات وسلبيات العمل يف الطباعة
اإليجابيات:

ــدأ يف  ــال تب ــك مبجــرد دخــول املج ــث أن ــة ومتطــورة، حي ــة مرن ــال الطباع ــة يف مج • املهن

تعلــم املزيــد الــذي يجعلــك تتــدرج يف الرتــب الوظيفيــة وفقــاً ملــا تتعلمــه ويزيــد وضعــك 

ومرتبك، حتى تصل إىل املستوى اإلداري حتى لو بدأت عامالً.

• متتلــك الوظيفــة حــس فنــي، فالعامــل يف هــذا املجــال يتعــرض دامئــاً ألشــياء جديــدة متعلقــة 

ــا بنفــس  ــي نقــوم فيه ــة الت ــة، عــىل عكــس بعــض الصناعــات الروتيني ــة مختلف }جــاالت صناعي

األع°ل يومياً، ك° أنها تنمي هذا الحس الفني بالتعرض لتصمي°ت وألوان مختلفة يومياً.

السلبيات:
ــودات  ــاج لبعــض املجه ــذي يحت ــرية يف هــذا املجــال ال ــرص عمــل كث ــات ف • ال تجــد الفتي

الحركية التي يسهل عىل الرجال القيام بها، وتصعب عىل الفتيات.

• بالنســبة لــألرضار الصحيــة فــإن املــواد املســتخدمة يف مجــال الطباعــة آمنــة ولكنهــا تحتــاج 

إىل نــوع خــاص مــن التجهيــزات، وعــدم التــزام بعــض املصانــع بهــا يجعلهــا غــ آمنــة مثــل 

ــة  ــوم غرف ــة، وتق ــف الرقاب ــبب ضع ــدث بس ــذا يح ــرى، وه ــرتاطات أخ ــة واش ــودة التهوي ج

صناعات الطباعة بعمليات التوعية تفادياً لألرضار التي قد تحدث نتيجة لهذا اإله°ل.

 πFGhCG  ‘  áaó°üdÉH  áYÉÑ£dG  ∫É›  ‘  πª©dG  äCGóH

 É¡àbh âæch ,¢SQGóª∏d á«Ø«°üdG á∏£©dG ∫ÓN äÉæ«fÉªãdG

 ‘  ¿ƒ∏ª©j  »HQÉbCG  ¢†©H  ¿Éch  ,…ôªY  øe  á©°SÉàdG  ‘

 ,á«°SGQO  á∏£Y  πc  ‘  º¡©e  ÖjQóà∏d  ÊhòNCÉa  ,áYÉÑ£dG

.¬«a QGôªà°S’G »JOGQEÉH äQô≤a ∫ÉéŸG âÑÑMCG âbƒdG ™eh
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.áeÎfi äÉØ°UGƒÃ áfÓ¨°T øY åëÑdG π«¡°ùJ h ÖjQóàdG ‘

ÊÉéŸG ÖjQóàdG ôaƒJ øcÉeCG ٥
áfÓ¨°T øY åëÑdG ‘ ∑óYÉ°ùJh

تعمــل مؤسســة آل قُــره يف مجــال التنميــة 
عــىل  املؤسســة  تعمــل  حيــث  املســتدامة، 
ــة  ــرب تنمي ــرشي ع ــال الب ــتث°ر يف رأس امل االس
ــن  ــل. م ــة العم ــالء قيم ــباب وإع ــدرات الش ق
ــج للشــباب  ــدة برام ــ¬ أنشــطة املؤسســة ع ب
املقبلــ¬ عــىل ســوق العمــل مثــل برنامــج 
"اكتشــف نفســك وانطلــق"، وهــو عبــارة عــن 
ــباب  ــل الش ــل تأهي ــن أج ــي م ــج تدريب برنام
ــات،  ــه يف الجامع ــم تنظيم ــل يت ــوق العم لس
وتقــوم املؤسســة باملســاعدة يف تكويــن مراكــز 
فنيــة  مــدارس   ٦ لطــالب  مهنــي  إرشــاد 
ــن  ــال م ــج "االنتق ــالل برنام ــن خ ــرة م بالقاه

املدرسة لسوق العمل".

للتواصل مع املؤسسة
العنــوان: ١٤ شــارع األلفــي، عــ°رة 

الثورة، وسط البلد، القاهرة
تليفون: ٠٢٢٧٨٦٣٣٦٣ - ٠٢٢٥٨٨١٠٣٩

alkorra.org :موقع إنرتنت

هــى مؤسســة أهليــة أسســها أصحــاب رشكات 
املالبــس الجاهــزة بدعــم مــايل وفنــي مشــرتك 
مــن االتحــاد األورو` والحكومــة املرصيــة مــن 
الفنــي  التعليــم  إصــالح  مــرشوع  خــالل 
والتدريــب املهنــي (TVET) وذلــك لتنفيــذ 
بالتدريــب  املتعلقــة  واملرشوعــات  الربامــج 
والتأهيــل للعاملــ¬ بقطــاع املالبــس الجاهــزة، 
وقــد أنهــت املؤسســة مؤخــرا برنامــج لتدريــب 
عــىل  القليوبيــة  محافظــة  يف  شــاب   ٩٠٠

صناعة املالبس والتوظيف بهذا املجال.

للتواصل مع املؤسسة
العنــوان: بــرج ٥٣، كورنيــش النيــل، 

املعادي، القاهرة، الدور الخامس 
تليفون: ٠٢٢٥٢٨٦٤٨١ - ٠٢٢٥٢٨٦٤٨٢

traintex.net :موقع إنرتنت

هــو برنامــج لتدريــب الطهــاه وفقــا للمعايــ 
ــح  ــ° �ن ــرتاىف ك ــي اإلح ــن الطه ــة لف الدولي
ــوم  ــا. تق ــا دولي ــرتف به ــهادة مع ــالب ش الط
ــل  ــرشوع وتتحم ــل امل ــياحة بتموي وزارة الس
٩٠٪ مــن تكلفــة تدريــب املتدربــ¬، ويشــرتك 
للغــرف  املــرصي  االتحــاد  الربنامــج  يف 
الســياحية مــع مســاعدة فنيــة مــن مؤسســة 
الطهــاة  جمعيــة  ومــن   "City  &  Guilds"

املرصيــ¬ إىل جانــب الدعــم مــن مــرشوع 
إصالح التعليم الفنى والتدريب املهني.

للتواصل مع املؤسسة
املنطقــة  اليــوم،  أكاد�يــة أخبــار  العنــوان: 

الصناعية الرابعة، محافظة 6 أكتوبر
تليفــون: ٠١٠٦٨٥٣٨٨٨٧ - ٠٢٣٩١٢٤٩٢٣ – 

٠٢٣٩١٢٤٩٣٨
موقع إنرتنت: 

صفحة الفيسبوك:

π¨°ûdG ÖMÉ°U ™e É¡«∏Y ≥ØàJ ΩR’ óYGƒb

√ô ob ∫BG á°ù°SDƒe -1¢ùµàæjGôJ á°ù°SDƒe-2IÉ¡£dG ÖjQóàd »¡£dG ¿ƒæa èeÉfôH-3

/culinary.center
etf.org.eg

ــدم  ــدي" لتق ــا بل ــانك ي ــة "علش ــرت جمعي ظه
ــر  ــىل الفق ــاء ع ــرة للقض ــة ومبتك ــاً عملي طرق
مشــكلة  عــالج  يف  املســاهمة  خــالل  مــن 
البطالــة، وذلــك عــن طريــق توفــ فــرص 
ــف املراحــل  ــة األعــ°ر مــن مختل العمــل لكاف
التعليميــة، والقيــام بعمليــة التدريــب املهنــي، 
حتــى  الوظيفــي،  واإلرشــاد  التوجيــه  مــع 
ــف  ــل يف مختل ــوق العم ــ¬ لس ــوا مؤهل يصبح
ــل  ــع تفعي ــع، م ــرشكات واملصان ــاالت يف ال املج
نظــام الحــد األدï للمرتبــات باالتفــاق مــع 
الهــدف  يتحقــق  حتــى  العمــل  صاحــب 
بالخــروج مــن دائــرة الفقــر، و�كــن للمتقدمــ¬ 
أيضــاً الحصــول عــىل قــروض ينفــذون بهــا 

مرشوعاتهم الخاصة وفقاً لرغباتهم.

ــون  ــدد بالقان ــو مح ــا ه ــا مل ــك وفق ــة وذل ــة وأمان ــك بدق ــؤدي واجبات ١- أن ت

ولوائح العمل وعقد العمل، وأن تنجزها يف الوقت املحدد.

ــي  ــوم، وه ــالل الي ــة خ ــغيل فعلي ــرتة تش ــاك ف ــل: هن ــاعات العم ــدد س ١- ع
ــغلك يف  ــدأ ش ــك تب ــرشط إن ــغل (ب ــب الش ــع صاح ــه م ــق علي ــا تتف ــب م حس

املواعيد املحددة).

٢- ســاعة الطعــام والراحــة: تتخلــل ســاعات العمــل فــرتة لتنــاول الطعــام والراحــة 

(طاملا ô تأخذ قبلها أوقات راحة للتدخ¬ أو ما شابه).

٣- الراحــة األســبوعية: يحصــل العامــل عــىل راحــة أســبوعية بعــد كل ٦ أيــام عمل 

متصلة، برشط االلتزام }واعيد العمل وقواعده.

ــة  ــررة يف حال ــراءات املق ــع اإلج ــل، وأن تتب ــد العم ــىل مواعي ــظ ع ٢- أن تحاف

التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

٣- أن تحســن معاملــة صاحــب العمــل، وأن تحــرتم رؤســائك وزمالئــك يف العمــل 

وأن تتعاون معهم.

:IQOÉÑª∏d á©HÉàdG ∞«XƒàdG õcGôe

تــم إنشــاء أول مركــز توظيــف تابــع للمبــادرة القوميــة للتوظيــف منــذ أكــç مــن عامــ¬ لتقديــم فــرص عمــل 
متميــزة للع°لــة الفنيــة والحرفيــة بكافــة تخصصاتهــا ىف الــرشكات العضــوة باملبــادرة والتــي تتوافــق مــع معايــ 
ــراءات  ــة واإلج ــالمة املهني ــر، الس ــث األج ــن حي ــة م ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي حددته ــة الت ــف االئق الوظائ

التعاقدية، }ا فيها التأمينات االجت°عية والصحية.
ثــم تــم إنشــاء املركز الثاõ يف شــهر يونيو ٢٠١٣ }دينة نــرص لتغطية احتياجات القاهرة الكــربى وتقديم الخدمات 

للشباب والشابات.
و قــد قامــت مراكــز التوظيــف حتــى اآلن بتوف أكç مــن ٢٢ ألف فرصة عمل الئقة للشــباب والشــابات الباحث¬ 

عن العمل.
للحصــول عــىل خدمــات مراكــز التوظيــف يُرجــى مــلء الكوبــون (ىف الخلــف) وإرســاله ملقــر املركــز أو لصفحــة 

فيسبوك الخاصة به.

:IQOÉÑŸG ±GógCG

• توفري وظائف ذات جودة أفضل يف قطاعات مهمة يف سوق العمل.
• تسهيل عملية تسكني الشباب يف الفرص املالمئة التي توفرها املبادرة.

• تحسني جودة وبيئة العمل من خالل تفعيل معايري العمل املالئم مع أصحاب الرشكات.
• الرتويج للعاملة الفنية وللفرص الوظيفية املتاحة يف قطاع العمل الفني.

:∞«XƒàdG õcGôe øjhÉæY

٧ شارع مصدق الدور ٧ شقة ١٤ الدقى.
٤٥ شارع الطان الدور ٥ شقة ٥٢ مدينة نرص. 

تليفون: ٠١٢٠٠٨٤٤٣٠٤/ ٠٢٣٣٣٧٩٣٤٦- ٠٢٣٣٣٧٩٣٢٦
فيسبوك:

موقع اإلنرتنت:

(NEP) ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG »g Ée

www.nep-egypt.com

 Facebook.com /National Employment Pact (NEP)

áYÉÑ£dÉH ∞«XƒàdGh ÖjQóà∏d GÎ«H õcôe -4…ó∏H Éj ∂fÉ°û∏Y -5åëÑdG ‘ ∑óYÉ°ùJ âfÎfEG ™bGƒe

áØ«Xh øY
يقــوم املركــز بتدريــب الشــباب حتــى يصبحــوا 
مؤهلــ¬ للتوظيــف يف مختلــف الــرشكات التــي 
ــدم  ــع ع ــة، م ــال الطباع ــة يف مج ــب ع°ل تطل
الشــباب  لقبــول  اشــرتاطات  أي  وجــود 
تتــم  املركــز  إىل  يتقــدم  ومــن  للتدريــب، 
تســجيل بياناتــه وإمكانياتــه ومهاراتــه ليعمــل 
املركــز بعــد ذلــك عــىل البحــث عــىل مــا هــو 
املناســبة،  بالوظيفــة  وإلحاقــه  لــه  مالئــم 
ويســعى املــرشوع إىل دعــم حقــوق العــ°ل يف 
الوظائــف التــي يوفرهــا، فهنــاك اشــرتاطات 
لقبــول الــرشكات واملصانــع التــي تتعــاون مــع 
ــل املناســبة،  ــث ظــروف العم ــن حي ــز، م املرك
والتأمينــات واألجــر املناســب وســاعات العمــل 

القانونية واإلجازات.

للتواصل مع املركز
العنــوان: 19 شــارع ميــت ميــدان التحريــر 

امام املتحف املرصى، وسط البلد، القاهرة
تليفــون: ٠١٢٢٣١١٤٨٢٧ – ٠٢٢٣٩٢٩١٩٢ 

٠١٠٠٠٣٥٥٢٩٠ - ٠٢٢٣٩٢٧٣٤٧ –
موقع إنرتنت:

PetraEgypt/  فيسبوك:

PetraEgypt.com

للتواصل مع الجمعية
العنــوان: فيــال ٢٠، شــارع ١٠٦، املعــادى، 

القاهرة
تليفون: ١٦٦٤٩ 

موقع إنرتنت:
AlashanekYaBaladyNGO/فيسبوك:

ayb-sd.org

وظائف مرصية:

فرص عمل يف مرص:

وظف دوت كوم:

توظيف للعرب:

وظائف للجميع:

توظيف مرصي:

jobs-eg.com

egyptjobopportunities.com

wuzzuf.com/jobs/egypt

arabrec.com/ar/?lang=ar

job4all-eg.com

facebook.com/TawzeefMasry

πª©dG ¿Éµe ‘ É¡FGOCG ∂«∏Y äÉÑLGh ٣πª©dG äGÎa ‘ ∂≤M


