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±Îfi äÉcöT ¥Gƒ°S áfÓ¨°T 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

öTÉædG: مرشوع دعم الوظائف الفنية

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

(GIZ) صندوق الدعم اإلقليمي :øe ±GöTEÉH

بتكليف من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

ÒJÉμjQÉc á≤HÉ°ùe 
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øY É¡aô©J ΩR’ äÉLÉM

 πª©dG ó≤Y

IójóL ä’É› øY á≤«°T äÉYƒ°Vƒe 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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∞«XƒàdG á∏HÉ≤Ÿ íjÉ°üf

 ¢UÉHhôμ«e ¥Gƒ°S

ácô°T ‘ ±Î ¥Gƒ°S

املسابقة دي هدفها تشجيع الشباب عىل اإلبداع والتعب عن الرأي يف موضوع الع°لة الفنية يف مرص. وأفضل كاريكات هيتم 
نرشه يف جريدة "شغالنة". عّرب عن رأيك يف رسمة كاريكات حول أهمية الع°لة الفنية واملهنية يف تطوير ودعم املجتمع.

á≤HÉ°ùe ‘ ÉfÉ©e GƒcQÉ°T ºµdƒbCG ¿É°ûY Éæg ÉfCG ..ó«©°S ≈£°SC’G ÉfCG

™ªàéŸG ‘ ¬∏ª©àH »∏dG QhódG á«ªgCGh á«æØdG ádÉª©dG øY ÒJÉµjQÉc

،A4 هات ورقة مقاس *
* ارسم الكاريكات� 

* اكتب عىل ظهر الورقة اسمك ثال� وسنك
ومؤهلك وعملك (إذا وجد) ورقم تليفونك

* ارسل الرسمة عىل الربيد اإللكرتو� لجريدة شغالنة:

الدين  * او ارسلها عىل مقر جريدة شغالنة: ١٨ شارع صالح 
الزمالك.

ملزيد من املعلومات: ادخل عىل جروب ”شغالنة“ عىل فيسبوك أو اتصل برقم ٠١٢٢٤٤٥٩٥٤٥، وممكن ك�ن تشرتك
ىف ورشة الرسم بساقية الصاوى يوم ٧ ديسمرب ٢٠١٣، اخر ميعاد للتقديم يوم ١٩ ديسمرب.

?…GRG ∑Î°ûJ

á≤HÉ°ùe
IójôL
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٧ ٢

Gõfƒ∏ØfE’Gh OÈdG ä’õf øY äÉaGôN ٥

• اذكر أوالً املعلومات التي تجعلك مناسباً للوظيفة التي تتقدم إليها بالتحديد، مثل املؤهالت والخربات.

• يجب إرفاق الشهادات التي تثبت مؤهالتك، مع الوضع يف االعتبار ترتيبها عىل املستوى الزمني من األحدث إىل األقدم.

• ال تنس وضع صورتك الشخصية أعىل يسار السرية الذاتية، عىل أن تكون صورة رسمية.

• احرص عىل تحديث السرية الذاتية الخاصة بك أوالً بأول، مع االهتامم  بكتابة تاريخ آخر تحديث.

• يجب أن تكون السرية الذاتية مخترصة وواضحة.

• ال تنس وضع عناوين فرعية داخل السرية الذاتية مثل، التعليم  والتدريب،

خربات العمل، والهوايات.

• صحح السرية الذاتية لغوياً و إمالئياً.

• ال تنس ذكر الهوايات والرياضات التي متارسها.

• ال تضيف أي إطارات أو رسومات للسرية الذاتية.

عن الرشكة:

بهــا  العاملــ¬  املوظفــ¬  الرشكــة ورأي  مثــل ســمعة 

ونشاط الرشكة وامكان عملها.

عن الوظيفة:

طبيعــة الوظيفــة التــي تســعى اليهــا داخــل الرشكــة 

الواجبــات الوظيفيــة تختلــف مــن مــكان  الن 

الخر.

عن متطلبات العمل:

ســاعات العمــل ومســتوى الرواتــب الــذي 

تتوقعــة او تريــده مــن الرشكــة للوظيفــة 

الصحــي  والتأمــ¬  بهــا  ســتلتحق  التــي 

ــل  واالجت°عــي والفــرتة التــي ســتقضيها قب

التعي¬ باالضافة اىل اي مزايا اضافية

á«JGòdG IÒ°ùdG áHÉàc óYGƒb

,∂JGÈNh ∂JGQÉ¡e ≈∏Y ±ô©àdG ™«£à°ùj É¡dÓN øe πª©dG ÖMÉ°U ¿CG å«M ,áØ«XƒdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G √ÉŒÉH ¤hC’G Iƒ£ÿG »g á«JGòdG IÒ°ùdG

.á«JGòdG IÒ°ùdG áHÉàc óæY ÉgôcòJ Öéj AÉ«°TCG ∑Éæ¡a áª¡e Iƒ£N É¡fC’h ,á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸG óYƒe ≈∏Y π°ü– ‹ÉàdÉHh 

 √ògh ,êÓ©dG ¥ôWh Éª¡°VGôYC’ áÑ°ùædÉH Ú°VôŸG øjòg ¢Uƒ°üîH äÉ©FÉ°ûdG ÌµJ ∂dP ÖÑ°ùHh ,É¡H ÜÉ°üf »àdG ¢VGôeC’G ÌcCG øe Gõfƒ∏ØfE’Gh OÈdG ä’õf

:áLQGódG äÉ©FÉ°ûdG ô¡°TCG øe áYƒª›

 πª©dG ‘ ÖZôJ »àdG áØ«XƒdG óŒh ß◊G ∑ófÉ°ùj ób

 ƒgh ¬d √ÉÑàf’G ¿G Öéj º¡e Å°T ∑Éæg øµdh ,É¡H

á∏HÉ≤ŸG ¤G ÜÉgòdG πÑb äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H ™ªL

• نــزالت الــربد واإلنفلونــزا يشء واحــد. هــذا اعتقــاد شــائع، ولكــن املرضــان يف الحقيقــة مختلفــان ¶امــاً، ويرجــع 

سبب هذا االعتقاد إىل تشابه أعراض كل منه°.

• املضــادات الحيويــة تعالــج نــزالت الــربد واإلنفلونزا. هــذا اعتقاد خاطئ، فاملضــادات الحيوية تســتهدف التخلص 

من البكتيا، بين° الفوسات هي أسباب نزالت الربد واإلنفلونزا.

• التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا قــد يكــون ســبباً يف اإلصابــة بهــا. هــذا غــ صحيــح ¶امــاً ألن التطعيــم يحتــوي عــىل 

ــدى البعــض بســبب بعــض  ــر ل ــط األم ــه، ولكــن يختل ــة ب ــال �كــن اإلصاب ــك ف ــاً، لذل ــاً أو ضعيف الفــوس ميت

األعــراض التــي يســببها التطعيــم، والتــي تكــون شــبيهة بأعــراض اإلصابــة باإلنفلونــزا ونــزالت الــربد مثــل االرتفــاع 

الطفيف يف درجة الحرارة.

• رشب اللــنب يزيــد مــن أعــراض الــربد أو اإلنفلونــزا، ولذلــك �تنــع عنــه املصابــون، ولكــن الدراســات أثبتــت عــدم 

وجود تأث للà بالنسبة لهذه األعراض.

• اإلصابــة الدامئــة بنــزالت الــربد واإلنفلونزا تعنــي أن مناعة املريض ضعيفة، ولكن هذا غــ صحيح، فاألصحاء أيضاً 

يصابون بهذه األمراض.

ــزام  ــك االلت ــة، وكذل ــك بيقظ ــارس مهام ــى ¶ ــل حت ــة العم ــل نوب ــدا قب ــوم جي ــىل الن ــرص ع - الح

بالفحوص الطبية الدورية التي تجريها الرشكة التي تعمل لديها.

- يجب الكشف عىل السيارة قبل تحركها للتأكد من سالمتها وصالحيتها للس بدون خطر.

- يلتزم قائد السيارة ومن يركب بجواره أثناء الس بإستخدام حزام األمان.

- االلتزام بعدم استخدام التليفون املحمول يدوياً أثناء الس.

- عدم ترك أو إلقاء أي يشء عىل الطريق، ألنه �كن أن يعوق حركة املرور أو يسبب خطراً لل°رين به.

ــ  ــدة وغ ــة زائ ــود حمول ــل وج ــادة، مث ــاء القي ــك أثن ــوق رؤيت ــود أي يشء يع ــع وج ــك أن ¶ن - علي

مناسبة، أو وجود ملصقات أو معلقات تحجب الرؤية.

-  إذا ظهــرت بالســيارة أثنــاء ســها عيــوب قــد تؤثــر عــىل ســيولة املــرور فعــىل قائدهــا أن يســحبها 

إىل أقرب طريق فرعى وىف أرسع وقت ممكن .

 èيجــب إفســاح الطريــق ملــرور ســيارات الطــوارىء املعتمــدة (كاإلطفــاء واإلســعاف والدفــاع املــد -

والرشطة) ألنها تقوم êهام طارئة وعاجلة .

- عدم استع°ل أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغ أغراض التنبيه.

ΩR’  äÉeƒ∏©e

∂àØ«Xh øY É¡aô©J

á∏HÉ≤ŸG πÑb πª©dG á¡Lh

±ÎëŸG ≥FÉ°ù∏d áæeB’G IOÉ«≤dG íFÉ°üf

.Éª¡æ«H ¥hôØdG í«°VƒJ ≈∏Y Éæ°UôM ∂dòd ,kÉeÉ“ ¿ÉØ∏àfl á≤«≤◊G ‘ Éª¡æµdh ,kGóMGh kÉÄ«°T Gõfƒ∏ØfE’Gh OÈdG ä’õf ¿CG ¿hÒãµdG ó≤à©j

- الراحة التامة

- تناول الكث من السوائل مثل املاء والعصائر الطازجة أو الليمون الساخن مع 

إضافة قليل من الجنزبيل أو ملعقة عسل.

- تناول شوربة الخضار ساخنة أو شوربة الدجاج مع الليمون.

- تناول الخرضوات والفاكهة الطازجة.

- الغرغرة باملاء الدافئ وامللح تساعد عىل التخلص من التهاب الحلق.

- استنشاق البخار، وذلك عن طريق تسخ¬ إناء به ماء، مع استنشاق البخار بعمق 

وبشكل متقطع ملدة 10 دقائق.

Gõfƒ∏ØfE’Gh OÈdG ä’õf ÚH ¥ôØdG

نزالت الربد

األعراض: 

• سيالن األنف واحتقان به.

• تظهر أعراض نزلة الربد بشكل تدريجي وتختفي بعد مرور أسبوع.

• ال تؤدي نزلة الربد غالباً إىل مشاكل صحية خطرية، وال تتطلب الذهاب لطبيب من 

أجل العالج.

الوقاية: الحرص عىل النظافة الدا�ة، مثل غسل اليدين باستمرار، خاصة بعد العطس 

أو السعال أو تنظيف األنف.

اإلنفلونزا

األعراض:

• حمى، آالم بالحنجرة، صداع، آالم بالعضالت، احتقان وسعال.

• تظهر هذه األعراض بشكل مفاجئ وأكرث حدة مام يحدث عند اإلصابة بنزالت الربد.

• إذا كانت أعراض املرض شديدة يجب الذهاب لطبيب يف الحال.

• يبدأ املريض يف التحسن خالل 2 - 5 أيام، ولكن الشعور بالضعف واإلرهاق قد 

يستمر ألسبوع.

الوقاية: التطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا مع الحرص عىل اتباع قواعد النظافة الشخصية.

á«JGòdG IÒ°ù∏d êPƒ‰

:á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG

االسم: صابر ناجح أم¬ 

تاريخ امليالد: ١ يناير ١٩٨٧

العنوان: 5 شارع xxx، إمبابة، الجيزة

التليفون: ٠٢٢٢٢٢٢٢٢٢

املوبايل: ٠١١١١١١١١١١

الحالة االجت°عية: أعزب

ñموقف التجنيد: إعفاء نها

:äÓgDƒŸG

حاصل عىل دبلوم فني صناعي ٢٠٠٧

حاصل عىل رخصة قيادة درجة أوىل منذ عام ٢٠٠٨

الدورات والتدريب:

تدريب عىل أع°ل النجارة بـ"مركز XXX للتدريب" من ٢٠٠٨ إىل ٢٠١٠

XXX املستوى الخامس يف اللغة اإلنجليزية من مركز

:á≤HÉ°ùdG πª©dG äGÈN

سائق سيارة نقل حمولةxxx  طن êصنع XXX من يونيو ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٣

سائق أوتوبيس xxx راكب êدرسة XXX من سبتمرب ٢٠١٠ إىل مايو ٢٠١١

نجار يف مصنع XXX لألثاث من ديسمرب ٢٠٠٨ حتى مايو ٢٠٠٩

:á«aÉ°VEG äGQÉ¡e

التعامل مع املحركات بكل أنواعها وصيانتها.

جيد يف أع°ل النجارة والكهرباء.

:áeÉY á£°ûfCG

التطوع بالعمل يف مؤسسة XXX الخية.

التدريس يف فصول محو األمية يف إمبابة.
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?ácöT ‘ ±Îfi ¥G qƒ°S π¨à°ûJ õjÉY

±Îfi ¥Gƒ°S Qƒ£J á∏MQ

ájòZCG ácöT ‘ ±Îfi ≥FÉ°S ìÉ‚ á°üb
äÉ«∏ªY ôjóe íÑ°UCGh ≥FÉ°ùc ≥∏£fG »ª∏M ø°ùfi

 ôgRC’G á©eÉL á«Hô©dG á¨∏dG á«∏c øe âLôîJ ,¿C’G ¬«∏Y ÉfCG ÉŸ ∫ƒ°Uƒ∏d ÊóYÉ°ùj ¿CG øµÁ ¿Éc ábGƒ°ùdÉH »eÉªàgG ¿CG π«îJCG øcCG ⁄                                          

...áãdÉK áLQO á°üNQ ≈∏Y â∏°üMh IOÉ«≤dG IQhO ∫ÓN øe äGQÉ«°ùdG IOÉ«b âª∏©J ∑Éægh ¢û«÷ÉH â≤ëàdG ºK

 π≤f  πãe  IOó©àe  ä’É›  ‘  πª©J  »àdG  äÉcöûdG  øe  ójó©dÉH  áMÉàe  ∞FÉXh  OƒLƒd  Gô¶f  ,öüe  ‘  IôgOõŸG  ä’ÉéŸG  øe  äGQÉ«°ùdG  IOÉ«b  ∫É›  ó© oj

.∞FÉXƒdG ∂∏J π¨°ûd Ú∏gDƒŸG Ú≤FÉ°ùdG ≈∏Y ôªà°ùe πµ°ûH Ö∏£dG ójGõàj ‹ÉàdÉHh ,ÉgÒZh ™FÉ°†ÑdGh Ohô£dG π≤fh äÉHhöûŸGh ájòZC’G π≤fh ÚæWGƒŸG

وتُعد مهنة السائق (وخصوصا السائق املحرتف أي الحاصل عىل رخصة قيادة مهنية) من املهن متعددة 
املهام وذلك بحسب متطلبات كل رشكة، فقد تجد بعض الرشكات تطلب سائق قادر عىل أن يقوم بدور 

مندوب الرشكة أو البائع أو يقوم أيضا بالتحصيل أو التوزيع. 
املبادرة القومية للتوظيف لديها مجموعة متنوعة من الوظائف املتاحة يف هذا املجال تعتمد عىل نوع 
رخصة القيادة (درجة أوىل، ثانية وثالثة)، ويصل عدد هذه الوظائف إىل اكí من ١٠٠٠ وظيفة يف ١٠ 

رشكات كربى.

رشوط العمل كسّواق محرتف
• اليقل السن عن ٢١ سنة.

• اللياقة الصحية بالعرض عىل القومسيون الطبى.
• يتم قبول جميع املؤهالت ويتم توزيعهم بحسب احتياج الرشكات بداية من محو األمية وحتى 

الشهادات الجامعية.
• اجتياز االختبار النظري ىف قواعد املرور وآدابه واالختبار الفني يف القيادة.

• أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها.

مش مجرد سّواق
السّواق املحرتف يختلف ¶اما عن السّواق العادي، ألن بعض الرشكات تحتاج لسّواق يقوم بدور مندوب 

املبيعات، يعني يقوم بتوصيل البضاعة ومحاسبة العمالء وتوريد حصيلة املبيعات، ده معناه معرفة معينة 
بنظام الحسابات ومنتجات الرشكة، وفيه رشكات تحتاج لسواق¬ عندهم حد أد÷ من اللغة اإلنجليزية ألن 
مهمتهم تحتاج أحيانا للتعامل مع أجانب، وأي سواق الزم يبقى عنده فهم للميكانيكا وقدرات العربية يف 

الرسعة والتحميل، وعموما بقت مهنة السواقة محتاجة للمتعلم¬ وأصحاب املؤهالت ك°ن.

ــاص،  ــىل ميكروب ــتغلت ع ــام ١٩٩٦ اش ــش ع ــن الجي وبخروجــي م
ــا  ــن خالله ــل تعلمــت م ــام كام ــدة ع ــة مل ــت يف هــذه املهن وعمل
ــد  ــن العائ ــم م ــىل الرغ ــاً، وع ــكا أيض ــرتاف وامليكاني ــادة باح القي
الكبــ الــذي يخــرج مــن امليكروبــاص، إال أنهــا تعتمــد عــىل العمــل 
يومــاً بيــوم، فاليــوم الــذي ال تعمــل فيــه ال تحصــل فيــه عــىل مــال، 
ــدة،  ــدن الجدي ــرشكات بامل ــة يف ال ــن وظيف ــث ع ــدأت يف البح وب
حتــى علمــت أن هنــاك رشكــة للمرشوبــات واملــواد الغذائيــة 
ــة  ــب مقابل ــر يتطل ــة، وكان األم ــة مهني ــائق¬ برخص ــب يف س ترغ
مديــر عــام الرشكــة، وذهبــت بالفعــل ملقابلــة املديــر وتــم تعينــي 

بعدها مبارشة نظرا لوجود عجز يف السائق¬.
بــدأت العمــل يف الرشكــة كســائق يف ١٩٩٧، وبعــد ٦ شــهور تم تعي¬ 
ــك  ــب ذل ــع ، وتطل ــام للمصان ــر ع ــية كمدي ــارú الجنس ûــل د رج
وجــود ســائق شــخيص يســكن بالقــرب منــه، ويتحــدث اإلنجليزيــة، 
ووقتهــا كنــت ال أســتطيع تحــدث اإلنجليزيــة، فحاولــت تعلــم 
ــ°ت  ــت الكل ــة وتعلم ــب تعليمي ــرتيت كت ــة، فاش ــض اإلنجليزي بع

األساسية التي سأستخدمها مع املسئول الجديد.
عميل معه كان يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى 

السادســة ليــالً، أمــر عــىل بيتــه يف الســابعة ليصــل إىل العمــل يف 
موعده، ثم يعود إىل منزله يف السادسة.

ــات  ــأردت إثب ــف، ف ــي ضعي ــة ومرتب ــداً يف الرشك ــت جدي ــد كن فق
ــائقا  ــت س ــل، وعمل ــاب العم ــة أصح ــىل ثق ــل ع ــى أحص ــيس حت نف
بعدهــا لعــدد مــن املديريــن، ومنهــم رئيــس الرشكــة نفســه، وبانتهــاء 
هــذه الفــرتة تــم تعيينــي مرشفــا إلدارة العمليــات، وخــالل شــهرين 
أصبحــت مســؤول العمليــات يف فــرع العبــور وهــو مــن أهــم فــروع 
ــوارد  ــن وامل ــىل األم ــة ع ــمل الرقاب ــؤوليا~ تش ــت مس ــة، وكان الرشك
ــس  ــل نف ــ¬ كل اإلدارات داخ ــل ب ــع، والتواص ــدات والبضائ والتعاق
ــذ عامــ¬، ومــن املتوقــع أن  ــا اآلن يف نفــس الوظيفــة من الفــرع، وأن
أترقــى إىل منصــب قائــد فريــق عمليــات، فأصبــح مســؤوال عــن إدارة 

أكí من مدير عمليات.
 مــن املشــكالت التــي واجهتنــي خــالل عمــيل كســائق الصــورة 

الذهنية العامة عن السائق.

ــ¬  ــت وتأم ــب ثاب ــك مرت ــة ل ــل يف رشك ــك تعم ــزات أن ــن املمي م
اجت°عــي وصحــي، وبذلــك ال يوجــد قــدر مــن املخاطــرة، باإلضافــة 
إىل إمكانيــة االســتمتاع بوقــت فــراغ كبــ �كــن اســتث°ره يف تنميــة  
مهاراتــك وقدراتــك، فقــد ¶كنــت مــن الحصــول عــىل بكالوريــوس 
تجــارة مــن جامعــة القاهــرة خــالل عمــيل كســائق، وحصلــت عــىل 

العديد من الكورسات يف الكمبيوتر وغها.
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رخصة سواقة درجة ثالثة

عربيات مالú وأجرة
ربع نقل

ميكروباص صغ حتى ٢٠ راكب

يشرتط الستبدال رخصة الدرجة الثالثة اىل الثانية أن يكون قد مىض عىل استخراجها ثالث سنوات عىل األقل،
والستبدال رخصة الدرجة الثانية اىل أوىل أن يكون قد مىض عىل استخراجها ثالث سنوات عىل األقل.

رخصة سواقة الدرجة التانية

ميكروباص حتى ٢٩ راكب
عربيات نقل جامبو

رخصة سواقة الدرجة األوىل

أوتوبيسات
نقل تقيل

:äGõ«‡

• املهنة مرنة ومتطورة، وفيها فرص مستمرة للرتقي.
• السواقة هي مهنة األحالم لألشخاص الكارهني لقعدة املكاتب.

• التقدير املادي يكون عادة أحسن من مهن كثرية غريها.
• السّواق ميكنه تكوين عالقات اجتامعية واسعة مع الناس.

:ÖYÉ°üe

• السواقة قد تكون مرهقة بسبب الزحام.
• السواق يعمل يف كل الظروف الجوية.
• أحيانا ممكن تشتغل يف نوبات ليلية.

• السواق مسؤول عن سالمة الركاب والبضائع.

سواق امليكروباص

• يحتاج لرأس مال لرشاء امليكروباص، أو الشغل باليومية.

• الدخل مرتفع لكنه يكون يوم بيوم.

• السواقة تحت ضغط عصبي.

• مافيش ترقيات أو تحسني للوضع.

• مافيش تأمني صحي أو تأمني اجتامعي.

• السواق معرض للمخاطر بسبب حوادث السري والرسقة.

• األجازات براحتك، لكن ممكن تشتغل يف األعياد.

السواق املحرتف

• الدخل ثابت ويزيد مع العالوات.

• مواعيد الشغل واضحة وثابتة يف معظم الوقت.

• مجال الرتقيات ألقىص درجة وحتى الوظائف اإلدارية ألصحاب 

اإلمكانيات والخربات.

• الرشكة توفر التأمني الصحي واالجتامعي، وفيه فحوص طبية دورية للسائقني.

• معظم الرشكات تراعي األوضاع األمنية للحفاظ عىل السائق والعربية والبضاعة.

• فيه نظام لألجازات والعطالت.
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وطوال فرتة الفراغ ب¬ املوعدين كنت كالنحلة أقوم بإنجاز
بعض األع°ل داخل الرشكة، بدالً من النوم يف السيارة

أو عدم فعل يشء.

فكانت ابنتي تخجل من ذكر عميل مع زميالتها الال~ يعمل
أباؤهن أطباء ومهندس¬ ورجال أع°ل، أنا ال أجد عيباً يف

هذه املهنة إطالقاً، ومع الوقت صارت ابنتي كذلك بعد
تفهمها لطبيعة عميل.

معارفــه مــن الباحثــ¬ عــن وظيفــة ســائق¬. وفكــرة القافلــة 
ــة تحمــل شــعار "انطــالق"  ــن الرشك ــات م ــ عرب هــي توف
ــح¬ وتنقلهــم مــن نقــاط إلتقــاء معينــة إىل مقــر  للمرش

الرشكة للتقدم إىل وظائف السائق¬. 
وهنــاك ¶نــح الرشكــة للمرشــح¬ محــارضات للتعريــف êبــادئ 
وأساســيات القيــادة، مثــل كيفيــة الحصــول عــىل رخصــة، 
اآلمنــة،  القيــادة  وكيفيــة  الطريــق،  وإرشــادات  وقواعــد 
والفوائــد املكتســبة مــن العمــل بهــذه املهنــة والتوصيــف 
الوظيفــي للســائق املهنــي وفــرص العمــل يف هــذه املهنــة حتــى 
ــك  ــد ذل ــي. وبع ــل جامع ــىل مؤه ــالً ع ــدم حاص ــو كان املتق ل
تقــوم الرشكــة بتقييــم املرشــح¬ مــن خــالل اختبــارات معينــة 
يُحــدد مــن خاللهــا املرشــح¬ املؤهلــ¬ للعمــل كســائق¬ 
ــ¬  ــن املوظف ــة قا�ــة م ــدى الرشك ــك يكــون ل ــ¬. وبذل محرتف
املحتملــ¬ إلختيــار ســائق¬ للرشكــة منهــم. وقــد تــم التعــاون 
للتوظيــف  القوميــة  املبــادرة  مــع  أيضــاً 
(NEP) مــن خــالل إرســال جميــع بيانــات الســائق¬ املحتملــ¬ 

لهم حتى يتاح لهم فرصة أكرب يف إيجاد وظائف.

"انطــالق".. هــو مــرشوع يهــدف اىل تحســ¬ صــورة الســائق 
بشــكلها  املهنــة  املــرصي وتعريــف  املجتمــع  املهنــي يف 
الصحيــح، وهــو أيضــاً محاولــة للقضــاء عــىل البطالــة يف 
مــرص، ومــن خــالل ذلــك يتــم تشــجيع الشــباب عــىل العمــل 
والعامليــة،  املحلّيــة  الــرشكات  لــدى  محرتفــ¬  كســائق¬ 
واملؤهــالت  الجامعــات  خريجــي  مــن  الكثــ  فهنــاك 
املتوســطة ال يرغبــون يف العمــل يف هــذه املهنــة بســبب 
الصــورة الذهنيــة الخاطئــة عنــد بعــض النــاس أن "الســائق" 

أو "السّواق" مهنة متواضعة.
ــة  ــل رشك ــة مث ــة وعاملي ــرشوع رشكات محلي ــارك يف امل ويش
ــوم املــرشوع بعــدة أنشــطة  ــة. ويق ــة جهين بيبســيكو ورشك

تفاعلية للوصول إىل أهدافه.

حيث يقوم كل واحد منهم برتشيح مجموعة من 

مــن أنشــطة املــرشوع أيضــاً إقامــة ملتقــى إعالمــي يهــدف 
إىل دعــوة وســائل اإلعــالم للتعــرف عــىل أنشــطة املــرشوع 
ــل  ــرص العم ــة الســائق وف ــة مهن ــع بأهمي ــة املجتم ولتوعي
الــرشكات  لتشــجيع  باإلضافــة  املجــال  هــذا  يف  املتاحــة 
العامليــة واملحليــة عــىل املشــاركة يف املــرشوع. أيضــاً يقــرتح 
ــن  ــرشكات م ــىل ال ــة ع ــة وتفاعلي ــطة ترفيهي ــرشوع أنش امل
أجــل الســائق¬ العاملــ¬ بهــا لتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم 

وêهنتهم، وتحفيزيهم عىل االلتزام والجدية يف العمل.
ــاالً  ــزة إقب ــرة والجي ــطته األوىل بالقاه ــرشوع يف أنش ــال امل ن

كباً من الراغب¬ يف العمل كسائق¬.

للمزيد من املعلومات:
 تليفون: ٠١٢١٠٥٥٨٨٢٩

صفحة الفيسبوك: 

ومن أهم هذه األنشطة هي القافلة أو "الكارافان"، وهو يتم
بالتعاون مع الرشكات املحلية والعاملية أيضاً املتعاونة مع

املرشوع. ويعتمد النشاط عىل مجموعة من السائق¬
العامل¬ يف إحدى هذه الرشكات.

ألنه يعترب املرشوع األول من نوعه الذي يهتم êهنة السائق
ويعمل عىل تحس¬ صورته يف املجتمع املرصي، ويساعد

عىل تأهيل وإرشاد الراغب¬ بالعمل يف هذه املهنة إليجاد
فرص عمل مناسبة.

facebook.com/IntelaqEgypt
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وتهــدف املبــادرة لتوفــ وظائــف ذات جــودة أفضــل و تيســ عمليــة 
ــه  ــة التوجي ــم خدم ــن تقدي ــف م ــذه الوظائ ــباب يف ه ــك¬ الش تس
ــاء  ــف إلرض ــم بالوظائ ــل إلحاقه ــل قب ــن عم ــ¬ ع ــي للباحث الوظيف
ــة  ــودة وبيئ ــ¬ ج ــىل تحس ــل ع ــة للعم ــرشكات باإلضاف ــات ال متطلب
ــاب  ــع أصح ــم م ــل املالئ ــ العم ــل معاي ــالل تفعي ــن خ ــل م العم
الــرشكات وأخــا الرتويــج للع°لــة الفنيــة وللفــرص الوظيفــة املتاحــة 

يف قطاع العمل الفني.
www.nep-egypt.com

 Facebook.com /National Employment Pact (NEP)
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تبدأ مقابلة العمل êجرد الدخول من باب مقر العمل الذي ترغب يف االلتحاق به، لذلك فمن أجل النجاح يف الحصول عىل الوظيفة هناك ترصفات يجب أن 
تفعلها، وأخرى ال يجب االقرتاب منها.

• عرَّفنا بنفسك! ده أول كم¬ يف املقابلة، ألن من خالله يقدر صاحب الشغل إنه يبني 
هذا  عىل  اإلجابة  وعند  والرتتيب،  والتنظيم  االرتباك  عدم  ناحية  من  عليك   ñمبد حكم 
ومؤهلك  وعمرك  اسمك  بذكر  اإلمكان،  قدر  ومخترصاً  واضحاً  تكون  أن  يجب  السؤال 

الدرايس والهوايات التي ¶ارسها.
• إيه خرباتك السابقة يف مجالنا؟ هنا يجب ذكر وظائفك السابقة املتعلقة باملجال نفسه، 
باإلضافة إىل أي وظائف أخرى عملت بها ليس لها صلة بهذا املجال، ولكن باختصار شديد 

ألن الجزء األول هو األهم.
• عايز تشتغل معانا تحديدا ليه؟ الكم¬ التاè، وإياك وادعاء املثالية بأن تقول أنك تريد 
أن تخدم املجال أو الرشكة وخالص، الزم تضيف إنك حابب تستفيد من العمل بزيادة 
إىل  باإلضافة  به ألول مرة،  تعمل  إن كنت  املجال  التعرف عىل  أو  املجال،  خرباتك يف 

الراتب طبعا.

العمل  صاحب  وذكر  إياك  األخرية؟  وظيفتك  تركت  ليه   •
األخ بسوء، ولكن قُل أنك _ تتفق معهم عىل طبيعة العمل 

واملقابل املادي املناسب، وبالتايل فأنت هدفك هو فرصة أفضل يف مكان جديد.
• إيه اليل تقدر تفيدنا بيه؟ كن محدد وركز عىل األشياء التي تستطيع فعلها وال تقرتب من 

األشياء التي ال �كنك القيام بها، فتقول "أستطيع فعل كذا وكذا".
بذكر  أوال  عليه  اإلجابة  ممكن  لكن  فعال،  صعب  سؤال  وسلبياتك؟  إيجابياتك  إيه   •
اإليجابيات (زي الح°س، الرغبة يف التعلم، الطموح، القدرة عىل العمل ضمن فريق.. إلخ). 
وإيه أخبار السلبيات؟ طبعا صعب عىل أي شخص إنه يكتشف سلبياته، ناهيك عن ذكرها 
(إذا كانت عندك سلبيات شايف إنها مش مدمرة ممكن تذكرها عادي)، لكن عموما ممكن 
تختار واحدة من اإليجابيات وتقول إنها تتحول سلبية ألنها تزيد عن حدها أحيانا، مثال: 
ح°يس بيزيد أحيانا وبيبقى مشكلة – رغبتي يف مساعدة زمالñ ممكن تضايقهم.... وهكذا.

• عند الجلوس ال تضم الساقني بقوة ألن ذلك إشارة إىل التوتر والخوف.
• ال تجلس عىل حافة الكريس حتى ال تعطي إيحاء بالرغبة يف الهروب أو الرحيل، وال تسرتخي بشدة عىل الكريس 

حتى ال تعطي إحساساً بالالمباالة وعدم االهت°م.
• عند التحدث إىل من يجري معك املقابلةال تنظر يف أنحاء الغرفة كثرياً، وراعي أن تنظر لعني املتحدث من وقت 

آلخر ألن هذا يعطي انطباع بأنك مهتم.
• ضع يديك عىل ركبتيك أثناء الحديث، وال تضمهام إىل صدرك، أو تضعهام أسفل فخذيك، أو تلعب يف خصالت 

شعرك، أو تضع يدك عىل فمك، أو تضعه° يف الجيب، ألن ذلك يعطي انطباعات سلبية.
• صافح محدثك بقوة حتى تعطي انطباعاً بالثقة، عكس ذلك يؤكد عىل الالمباالة وعدم االهتامم.

• ال تنقر بأصابعك عىل املكتب أو الطاولة، ألن ذلك يدل عىل نفاد الصرب.
• ال تخلع النظارة كثرياً ألن ذلك دليل عىل العصبية.

• ال تكذب بخصوص مهاراتك أو األشياء التي تستطيع القيام بها، حتى ال تصبح الخسارة 
أكرب عندما تصبح لديك مهمة أكرب من قدراتك.

• ال تتثاءب أثناء املقابلة ألن ذلك يعطي انطباع بامللل.
• ال تقاطع من يحدثك مهام حدث.

• إذا انتظرت طويالً قبل إجراء املقابلة ال تظهر امللل، ألن االنتظار قد يكون اختباراً للصرب.
•  ال تسهب يف تفاصيل ال رضورة لها.
• ال متزح وتلقي النكات أثناء املقابلة.

• تجنب الكالم بصوت منخفض ال يُسمع أو مرتفع بطريقة مزعجة.
• ال تظهر مبظهر اليائس الذي يقبل أي وظيفة.

• ال ترتك الهاتف املحمول مفتوحا أو ترد عىل أي مكاملات أثناء املقابلة.
• ال متضغ اللبان أو الحلوى.

• ال تجلس قبل أن يُسمح لك بذلك.
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• يحــدد عقــد العمــل العالقــة بينــك وبــني صاحــب العمــل مــن خــالل تحديــد الخطــوط 

العريضة حول الوظيفة التي تشغلها.

• يحتــوي عقــد العمــل عــىل نــوع الوظيفــة ومــدة العمــل التــي قــد تكــون محــددة بعــدد 

من السنوات، أو مفتوحة.

ــه،  ــل نفس ــب العم ــك صاح ــل، وكذل ــد العم ــن عق ــخة م ــىل نس ــف ع ــل املوظ • يحص

باإلضافة إىل نسخة ثالثة توضع يف مكتب التأمينات االجت°عية املختص.

• يحــدد العقــد مــدة االختبــار للعامــل قبــل الحصــول عــىل وظيفتــه، عــىل أال تزيــد فــرتة االختبــار 

عن ٣ أشهر، وال يجوز املرور بأكí من فرتة اختبار واحدة مع صاحب عمل واحد.

• يســتفيد العامــل بتأمــني صحــي واجتامعــي يكفــل لــه مصاريــف العــالج طاملــا ال يــزال 

عقده سارياً، وبعد الوصول إىل سن املعاش يحصل عىل مرتب ثابت.

• ينتهي العقد بانتهاء مدته، ويجوز تجديده مبوافقة الطرفني.

• بالنســبة للعقود التي تزيد مدتها عن ٥ ســنوات، يحق للعامل فســخ العقد دون تعويض برشط 

مرور أكí من ٥ سنوات عليه، برشط إخطار صاحب العمل قبل ٣ أشهر من تاريخ إنهاء عقدك.

• إذا رغــب صاحــب العمــل يف فســخ تعاقــد مــع عامــل يجــب تحديــد أســباب منطقيــة 

ــل يف  ــد عم ــهرين إن كان ق ــخ بش ــد الفس ــل موع ــل قب ــار العام ــع إخط ــخ م ــذا الفس له

الرشكة أقل من ١٠ سنوات، و٣ شهور إن كانت مدة العمل أكí من ١٠ سنوات.

πª©dG ó≤Y øY É¡aô©J ΩR’ äÉLÉM

"∫ÉªYC’G ⁄ÉY ¤EG ±ô©J" èeÉfôH

á∏HÉ≤ŸG ‘ π©ØJ ’h π©aG

• اهتم مبظهرك الشخيص ألنه واجهتك، وال يجب أن تكلف نفسك عند اختيار املالبس التي 
ترتديها، يكفي أن تكون املالبس نظيفة وبسيطة وألوانها متناسقة ومال�ة للوظيفة واملكان 

الذى تتقدم له، وهذا يعطي انطباعاً بالتنظيم والرتتيب يف حياتك الشخصية.
• كن نظيفا، فتمشيط شعرك وتقليم أظافرك ونضارة برشتك وأسنانك ونظافة حذائك ال 

تقل أهمية عن ما ترتديه.
• حافظ عىل ابتسامتك وبشاشة وجهك التي تعطي قبوالً وارتياحاً لدى أصحاب العمل.

• من املستحب عندما تجلس أن تختار كرسياً، وأن تبتعد قدر اإلمكان عن أي أريكة، ألن 
ذلك سيجعلك تكتسب قدراً أعىل من الثقة.

• أظهر االهتامم باألسئلة املوجهة إليك، وانظر يف وجه من يجري معك املقابلة، وال تلتفت 
�يناً ويساراً أو تنظر ألسفل كثاً.

• إذا مل تسمع السؤال ومل تفهمه جيدا اطلب إعادة السؤال.
• اجعل إجاباتك واضحة ومرتبة ومخترصة، واستخدم يف املناقشة أمثلة تثبت خربتك.

πª©dG á∏HÉ≤e AÉæKCG áª«∏°ùdG ó°ù÷G á¨d

الهــدف العــام لربنامــج "تعــرف إىل عــا_ االعــ°ل" هــو 

ــادة  املســاهمة يف نــرش ثقافــة العمــل الحــر مــن خــالل زي

الرياديــة  املرشوعــات  بفــرص  الشــباب  لــدى  الوعــي 

لتعريفهــم  باإلضافــة  تواجههــم،  قــد  التــي  والتحديــات 

بنــاء مســتقبلهم ومســتقبل  يلعبونــه يف  الــذي  بالــدور 

بالدهم عىل املستوى االقتصادي واالجت°عي أيضا.

يســتهدف برنامــج KAB التدريبــي طلبــة التعليــم الجامعــي 

الثانــوي، وطــالب املراحــل  التعليــم  ومراحــل مــا بعــد 

الثانويــة، وطــالب املعاهــد الفنيــة واملهنيــة، والذيــن تــرتاوح 

أع°رهم ما ب¬ ١٥-٢٥ عاماً. 

يف عــام ٢٠٠٨ وبعــد ترجمة الربنامج واعتــ°ده يف أكí من ٤٠ دولة، 

تــم تحديــث مصطلحــات الربنامــج êــا يتــ°ىش مــع ثقافــة املجتمــع 

املــرصي وذلــك يف إطــار مــرشوع " تعليــم ريــادة األعــ°ل: تعــرف 

إىل عــا_ األعــ°ل يف الــرشق األوســط وشــ°ل إفريقيــا" والــذي تــم 

خالل الفرتة من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١.  

ولضــ°ن اســتمرارية الربنامــج نظــرا ألهميتــه وتأثــه اإليجــا/ 

ــف  ــرشوع "وظائ ــالل م ــن خ ــع، وم ــباب واملجتم ــىل الش ع

الئقــة لشــباب مــرص" مــن ٢٠١١ وحتــى ٢٠١٦ الــذي تنفــذه 

منظمــة العمــل الدوليــة بدعــم مــن إدارة الشــئون الخارجيــة 

والتجــارة والتنميــة بكنــدا، تــم تدشــ¬ النســخة الجديــدة مــن 

 (ONLINE KAB) "برنامج "تعرف إىل عا_ األع°ل عرب اإلنرتنت

ــرب عــدد مــن  ــك مــن أجــل الوصــول ألك ــو ٢٠١٣، وذل يف ماي

وبــدء  املوقــع  عــىل  التســجيل  خــالل  مــن  املســتفيدين 

مراكــز  أي  يف  للتواجــد  الحاجــة  دون  مبــارشة  الدراســة 

للتدريــب. ومــن املقــرر خــالل الفــرتة القادمــة، تدريــب مــا ال 

أعضــاء  مــن  الربنامــج  عــىل  مــدرب   ٤٠ عــن  يقــل 

واملؤسســات  واملعاهــد  بالجامعــات  التدريــس  هيئــات 

التعليمية املختلفة والتعليم الفني والتكنولوجي. 

بلغ عدد املســجل¬ عىل موقع التدريب ONLINE KAB يف 

الفرتة من مايو ٢٠١٣ إىل نوفمرب الجاري أكí من ١٧٠ طالب 

ــياء  ــت أش ــ¬ "تعلم ــات املتدرب ــد تعليق ــة؛ وكان أح وطالب

كثــة يف الربنامــج، أهمهــم هــو كيفيــة كتابــة خطــة العمــل 

وكيفية إدارة مرشوع من األلف إىل الياء".

للتســجيل يف برنامــج KAB  يف جامعــات مــرص املختلفــة من 

خالل برنامج الطرق املؤدية للتعليم العايل:

www.pathways.cu.edu.eg

للتسجيل يف برنامج

KAB ONLINE: www.ilokabegypt.org

KAB Online EGYPT :صفحة الفيسبوك

االسم:

السن:

التخصص:

التليفون املحمول:

التليفون األريض:

عنوان مركز التوظيف: ٧ شارع مصدق الدور ٧ شقة ١٤ الدقى.
تليفون: ٠١٢٠٠٨٤٤٣٠٤/ ٠٢٣٣٣٧٩٣٤٦- ٠٢٣٣٣٧٩٣٢٦

٥٤ شارع الط�ان الدور ٥ شقة ٥٠١ مدينة نرص. 
تليفون: ٠١٢٠٧٠٤٢٧٢٢/ ٠٢٢٤٠٢٣٦٨٤

مركز برتا للتدريب والتوظيف (لوظائف الطباعة والتغليف)
العنوان: ١٩ ش م�يت، التحرير أمام املتحف املرصي

تليفون: ٠٢٢٥٧٤٤٣٤٣/ ٠١٢٠٣٦٦٢٥٥٩ - ٠١٢٨٣٣٢٢٠٤٣
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www.nep-egypt.com

 áaô¨dGh ÊÉŸC’G …öüŸG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ™ªà› É¡≤∏WCG IQOÉÑe »g

 »FÉ‰E’G ¿hÉ©àdG øe ºYóHh IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d á«Hô©dG á«fÉŸC’G

 IQÉØ°ùdG  ájÉYQ  â–h  á«fÉŸC’G  áeƒµ◊G  øY  áHÉ«f  ÊÉŸC’G

 ™e ÜÉÑ°ûdG ÚH ádÉ£ÑdG á∏µ°ûŸ á°Sƒª∏e áHÉéà°SG »gh .á«fÉŸC’G

.á«æ¡ŸGh á«æØdG ∞FÉXƒdG ≈∏Y »°SÉ°SCG πµ°ûH õ«cÎdG

إيهاب حافظ
مدير تعيينات القطاع التجاري
بيبسيكو ش°ل رشق أفريقيا

منال ماهر
خب التنمية البرشي واملدير التنفيذي

’ π©ØJملؤسسة آل قرة للتنمية املستدامة π©aG

www.petraegypt.com موقع إلكرتو�: 

á«JGòdG IÒ°ù∏d êPƒ‰

:á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG

االسم: صابر ناجح أم¬ 

تاريخ امليالد: ١ يناير ١٩٨٧

العنوان: 5 شارع xxx، إمبابة، الجيزة

التليفون: ٠٢٢٢٢٢٢٢٢٢

املوبايل: ٠١١١١١١١١١١

الحالة االجت°عية: أعزب

ñموقف التجنيد: إعفاء نها

:äÓgDƒŸG

حاصل عىل دبلوم فني صناعي ٢٠٠٧

حاصل عىل رخصة قيادة درجة أوىل منذ عام ٢٠٠٨

الدورات والتدريب:

تدريب عىل أع°ل النجارة بـ"مركز XXX للتدريب" من ٢٠٠٨ إىل ٢٠١٠

XXX املستوى الخامس يف اللغة اإلنجليزية من مركز

:á≤HÉ°ùdG πª©dG äGÈN

سائق سيارة نقل حمولةxxx  طن êصنع XXX من يونيو ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٣

سائق أوتوبيس xxx راكب êدرسة XXX من سبتمرب ٢٠١٠ إىل مايو ٢٠١١

نجار يف مصنع XXX لألثاث من ديسمرب ٢٠٠٨ حتى مايو ٢٠٠٩

:á«aÉ°VEG äGQÉ¡e

التعامل مع املحركات بكل أنواعها وصيانتها.

جيد يف أع°ل النجارة والكهرباء.

:áeÉY á£°ûfCG

التطوع بالعمل يف مؤسسة XXX الخية.

التدريس يف فصول محو األمية يف إمبابة.


