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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.
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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

(NEP) ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG

وتهــدف املبــادرة لتوفــ وظائــف ذات جــودة أفضــل و تيســ عمليــة تســك¬ 
الشــباب يف هــذه الوظائــف مــن تقديــم خدمــة التوجيــه الوظيفــي للباحثــ¬ 
ــة  ــات الــرشكات باإلضاف ــل إلحاقهــم بالوظائــف إلرضــاء متطلب عــن عمــل قب
للعمــل عــىل تحســ¬ جــودة وبيئــة العمــل مــن خــالل تفعيــل معايــ العمــل 
ــرص  ــة وللف ــة الفني ــج للع°ل ــا الرتوي ــرشكات وأخ ــاب ال ــع أصح ــم م املالئ

www.nep-egypt.comالوظيفة املتاحة يف قطاع العمل الفني.
 Facebook.com /National Employment Pact (NEP)

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
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من أجل تشجيع الشباب عىل اإلبداع والتعب عن الرأي يف موضوع الع°لة الفنية، أعلنا 
الشهر اليل فات عن مسابقة جريدة شغالنة ألحسن كاريكات وك°ن عملنا ٣ ورش عمل 
يف ساقية الصاوي ويف كلية تربية فنية (الزمالك) وك°ن الكلية التكنولوجية بالصحافة. 
كان فيه إقبال كب من الشباب عىل املشاركة وبعتوا لينا رسومات كت، وقامت لجنة 
متخصصة بإختيار أفضل ٥ رسومات للنرش يف العدد ده من جريدة شغالنة. وك°ن 

هايكون هناك معرض يف قاعة الكلمة بساقية الصاوي، من الساعة السادسة والنصف 
وحتى السابعة والنصف مساًء، بدءاً من يوم السبت املوافق األول من فرباير لعرض 

الرسومات (تابعونا عىل صفحتنا عىل فيسبوك ملعرفة موعد املعرض) 
استمتعوا بقى بالرسومات.. عاش يا شباب
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• تعــوَّد عــىل النــوم واالســتيقاظ مبكــراً قبــل يومــ¬ مــن أول 
عليــك  الســهل  مــن  يصبــح  وذلــك حتــى  شــغل،  يــوم 
االســتيقاظ مبكــراً والذهــاب إىل العمــل مبكــراً يف يومــك 

األول.
• تعــرف عــىل وســائل املواصــالت الالزمــة لنقلــك مــن محــل 
ــة،  ــدة كافي Ý ــك األول ــل يوم ــل قب ــل العم ــكنك إىل مح س
ــب الســتيقاظك  حتــى تتمكــن مــن تقديــر املوعــد املناس

ونزولك من املنزل للوصول إىل عملك يف املوعد املناسب.
• اخــرت الــزي املناســب الــذي يجــب ارتــداؤه يف العمــل، حتى 

ال تظهر Ýظهر غ الئق.
ــ¬  ــن العامل ــع أي م ــك م ــد حديث ــك أوال عن ــرّف نفس • ع

باملكان، وال تنس أس°ء زمالئك ورؤسائك يف العمل.
• ســجل طبيعــة العمــل ومراحلــه واإلجابــات التــي تحصــل 

عليها عندما توجه أي أسئلة باستخدام الورقة والقلم.
• بــادر بالذهــاب إىل مديــرك حتــى تعــرف املهــام املطلوبــة 
ــه  ــوم ب ــال يشء تق ــر ب ــرتكك املدي ــد ي ــل، فق ــك يف العم من

ويصبح ذلك اختباراً ملدى جديتك.
ــم الســؤال يف الوقــت املناســب، فــال يجــب أن تســأل  • تعل
رئيســك عــن يشء وهــو يــؤدي عمــالً مــا، فعندهــا لــن يقــدم 
لــك رداً مناســباً أو لــن يــرد عليــك مــن األســاس، لذلــك يجــب 
أن تكتــب أســئلتك ومالحظاتــك يف ورقــة، ثــم انتظــر حتــى 
وقــت الراحــة أو الوقــت الــذي تجــد فيــه رئيســك غــ 

مشغول، ووجه له أسئلتك.

ــاً أو  ــواء كان مكتب ــ°ً، س ــك منظ ــكان عمل ــىل م ــظ ع • حاف
ماكينــة أو غــ ذلــك، ألن مديــرك أو صاحــب العمــل عندمــا 
ــاً  ــه انطباع ــح لدي ــاً ومنظــ°ً يصب ــل نظيف ــكان العم ــرى م ي

بأنك منظم أيضاً.
• تأقلــم عــىل عــدم الســؤال بـ"ملــاذا؟" عندمــا يتــم تكليفــك 
بــأي عمــل، ألن صاحــب العمــل لديــه أســباب لقيامــك بهــذا 
ــرورك  ــا م ــه، منه ــوم ب ــا تق ــا إال عندم ــد ال تدركه ــل، ق العم
ــا  ــىل طبيعته ــرف ع ــى تتع ــكان حت ــ°ت يف امل ــىل كل امله ع
وتقديــر الوقــت الــالزم إلنهائهــا، فعندمــا تتخصــص يف عملــك 
تصبــح قــادراً عــىل فهــم املراحــل التــي ¶ــر قبلــك وبعــدك، 

ومن ثم إمكانية القيام بها وقت األزمات.
• افتــح عينيــك وأذنيــك وأغلــق فمــك، فعينــاك وأذنــاك مــن 
أجــل مالحظــة طبيعــة العمــل والتعلــم وتنفيــذ املهــام 
ــى ال تدخــل  ــق فمــك حت ــك كــ° يجــب، وأغل ــة من املطلوب
فيــ° ليــس لــه عالقــة بالعمــل، ولكــن ال تغلــق فمــك فيــ° 

يتعلق باآلراء البناءة التي تفيد العمل.
ــد حديثــك مــع  ــك عن ــة خاصــة ب ــل عائلي ــرك أي تفاصي • ات
ــة إن  ــك االجت°عي ــة حالت ــي معرف ــل، يكف ــك يف العم زمالئ

كنت متزوجاً أو ال وعدد أطفالك وأع°رهم.
• التــزم Ýــا قلتــه يف املقابلــة الشــخصية قبــل حصولــك عــىل 
ــدق  ــن ص ــد م ــك للتأك ــ¬ ســتصبح علي ــة، ألن الع الوظيف
حديثــك، لذلــك ال تكــذب وال تبالــغ يف البدايــة عــ° تســتطيع 

فعله قبل حصولك عىل العمل.

ójó÷G πeÉ©dG É¡ÑµJôj AÉ£NCG ٥ ÈcCG

١- الثقــة الزائــدة بالنفــس: بعــض العــ°ل ال يقــدرون حجــم خربتهــم الســابقة بطريقــة 
صحيحــة، فعــىل ســبيل املثــال يكــون العامــل قــد اشــتغل ملــدة عــام واحــد فقــط، ولكنــه 

يعتقد أن ذلك يجعله يقوم بأصعب األمور.
٢- عــدم اإلملــام بالهيــكل الوظيفــي: عندمــا يبــدأ العامــل الجديــد يف التحــدث مــع عاملــ¬ آخريــن 
بــدون معرفــة موقعهــم الوظيفــي (كأن يكــون الطــرف اآلخــر أحــد املديريــن مثــال مــ° قــد يــؤدي 

اىل مشاكل واكتساب عداوات مبكرة).
ــق  ــا تتعل ــا بالعمــل، خاصــة م ــة له ــور ال عالق ــع الزمــالء يف أم ــðة التحــدث م ٣- الرغــي: ك
بزمــالء آخريــن، مــ° يخلــق انطباعــاً بــأن هــذا العامــل "مــش بتــاع شــغل"، كــ° أن ذلــك مــع 

الوقت قد يتسبب يف الدخول يف مشكالت ال فائدة منها.
٤- عــدم تقديــر نظــام املــكان: عندمــا ينتقــل عامــل إىل رشكــة أخــرى تعمــل يف نفــس 
ــد أن  ــد  يعتق ــه، وق ــ علي ــذي يس ــام ال ــل النظ ــكان عم ــكل م ــدرك أن ل ــال، ال ي املج
ــم عــىل  ــايل ال ينجــح يف التأقل ــد، وبالت ــة يف املــكان الجدي األمــور تســ بطريقــة خاطئ

النظام الجديد، م° قد يصيبه باالحباط.
٥- التغيــب عــن العمــل: عندمــا يتغيــب العامــل عن عملــه يف بدايــة تعيينه فإنه ســيخرس ثقة 
صاحــب العمــل بالتأكيــد (ورÝــا العمــل كلــه)، أو أن يطالــب باإلجــازات رغــم أنــه ال يحــق 

له الحصول عىل إجازة يف أول 3 شهور من العمل.

١- ال ترتك مصابيح اإلنارة مضاءة عندما تغادر الغرفة.

٢- ال داعي لتشغيل أي أجهزة كهربائية أو مصابيح إنارة أثناء النوم.

٣- ال تشعل املصابيح أثناء النهار، فمجرد فتح النوافذ يعطي إضاءة وتهوية.

٤- يف فصل الشتاء، حافظ عىل تهوية املنزل يف الصباح، وأحكم إغالق النوافذ واألبواب يف الليل، حتى ال تحتاج إىل مدفأة.

٥- يف فصل الصيف تصبح تهوية املكان مع استخدام مروحة أفضل كثاً من إغالقه مع استخدام التكييف.

٦- يف حالة استخدام التكييف، ال تجعل درجته أقل من ٢٥ درجة مئوية.

٧- اســتخدم املصابيــح املوفــرة، بــدالً مــن املصابيــح العاديــة املكلفــة (هــي هتكلفــك شــوية يف البدايــة ألن املصابيــح املوفــرة أغــىل، لكــن برضــه ممكــن تشــرتيها بتخفيــض مــن أقــرب فــرع 

لرشكة الكهرباء)، والحظ إن النجف يستهلك كمية كبة من الكهرباء.

٨- ال ترتك جهاز التليفزيون أو الكمبيوتر يعمل دون استخدام، وال ترتكهم طول الليل عىل وضع االنتظار.

٩- قم بتشغيل السخان الكهرباø بقدر الحاجة فقط، وال تبالغ يف درجة تسخ¬ املياه.

١٠- استخدم الغسالة الكهربائية مع كمية كبة من املالبس، حتى ال تضطر إىل تشغيلها أكð من مرة مع أكð من غسلة (الفكرة دي موفرة يف املياه واملسحوق ك°ن).

١١- ال تفتــح الثالجــة كثــاً دون فائــدة حتــى ال تســتهلك كميــة أكــرب مــن الكهربــاء، ويف الشــتاء �كــن تشــغيلها عــىل التربيــد املتوســط أو املنخفــض (نــاس كتــ بينســوا يغــوا معــدل 

التربيد ب¬ الشتاء والصيف).

âHÉK πNO Ö°ùcGh ∂à«H ´QRG
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تقوم بعض املؤسسات والجمعيات بعقد دورات تدريبية مجانية لتعليم الطرق املثالية واآلمنة لزراعة األسطح.

±hOÉ°T á°ù°SDƒe

تقوم املؤسسة بدعم من يرغبون يف تطبيق الفكرة، حيث تساعد يف الحصول عىل 

قروض امليرسة لتنفيذها، مع تقديم مشورات اقتصادية ألفضل الزراعات يف كل موسم، 

ثم تشرتي الناتج، ومن الجزء الذي تشرتيه يتم تسديد القرض، وتساعد املؤسسة يف 

الزراعة بأسطح املنازل.

ويشمل نشاط مؤسسة الشادوف ٤ مناطق فقط داخل محافظة القاهرة، وهي: دار 

السالم، عزبة الهجانة، منشية نارص، وعزبة خ الله.

www.schaduf.com :املوقع

العنوان: ٥١ ب، طريق مرص حلوان، املعادي، القاهرة

تليفون: ٢٣٨٠٢١٢٠

www.facebook.com/schaduf :فيسبوك

ــغ املخصــص  ــايل �كــن توفــ املبل ــاج إليهــا املنــزل بصفــة دا�ــة، وبالت • زراعــة بعــض الخــرضوات التــي يحت

لرشاء هذه الخرضاوات بشكل دائم.

• بيع الفائض من الخرضوات املزروعة، والتي لن يحتاج إليها املنزل.

• التخصص يف زراعة نبات واحد يحتاجه السوق، وبالتايل ض°ن مصدر دخل شبه ثابت.

.ýزراعة نباتات لها رائحة ذكية، وبالتايل يصبح لديك معطر جو مجا •

ــة يف  ــات الجاف ــض وأوراق النبات ــه والخــرضوات والبي ــل قشــور الفواك ــة مث ــص مــن نســبة مــن الق°م • التخل

تكوين الرتبة الخاصة للزراعة فوق األسطح.

• وجود النباتات فوق األسطح يساهم يف القضاء عىل نسبة كبة من الهواء امللوث واألدخنة.

• تحويل املنطقة التي تعيش بها إىل مكان يغلب عليه النقاء، واللون األخرض.

»à«H ‘ »àYQõe IQOÉÑe

هي مبادرة تقوم Ýهام التدريب وتقديم البذور والشتالت، بالتعاون مع مركز بحوث 

الصحراء يف املطرية.

للتواصل:

صفحة املبادرة عىل فيسبوك: مبادرة مزرعتي يف بيتي

http://goo.gl/IVTW٥z :التسجيل يف املبادرة من خالل

التوجه ملعهد بحوث الصحراء: ١ شارع متحف املطرية، محطة مرتو املطرية

áØjöûàdG

الوجــوه  القدامــى  العــ°ل  يســتقبل  مــا  عــادة 
ــل يف  ــدة Ýــا يســمى "الترشيفــة"، وهــي تتمث الجدي
ــوا  ــى يدرك ــك حت ــه ســؤال متخصــص جــداً إلي توجي
مــدى خربتــك أو طريقتــك يف اإلجابــة، وســاعتها 
بــالش تتظاهــر باملعرفــة، ألنهــم ســيدركون ذلــك 
فــوراً، لذلــك ليــس عيبــاً أن تقــول أنــك ال تعلــم أو أن 
تطلــب منهــم التوضيــح، وال يجــب أن تقلــق أو 
ــار  ــو االختب ــه ه ــرض من ــك، ألن الغ ــن ذل ــتاء م تس

ومعرفة مدى خرباتك قبل كل يشء.

≈àM ,∂d πªY Ωƒj ∫hCG ‘ ¬«∏Y OÉªàYE’G Öéj …òdG CGóÑŸG ƒg Gòg ,ΩhóJ ¤hC’G äÉYÉÑ£f’G

.πª©dG ‘ ∂fÉµe ≈∏Y ßaÉ–h ,∂jôjóeh ∂FÓeR á≤K Ö°ùàµJ 

â«ÑdG ‘ AÉHô¡µdG IQƒJÉa Òaƒàd áë«°üf ١١
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ــاء بحثــي عــن وظيفــة، ســمعت  بعــد انتهــاء الدراســة، وأثن

منطقــة  يف  الشمســية  الطاقــة  إلســتغالل  مــرشوع  عــن 

ــذي  ــت نظــري املجــال ال ــا، ولف ــش فيه ــي أعي الواحــات الت

ــبة يل،  ــد بالنس ــه جدي ــًة أن ــه، خاص ــه وطبيعت ــون في يعمل

فــكان مــن املبهــر أن أرى كيفيــة تحويــل أشــعة الشــمس إىل 

فــكان  كاملــة،   ýمبــا بإضــاءة  التكفــل  �كنهــا  كهربــاء 

الفضــول هــو الدافــع الــذي جعلنــي أرغــب يف العمــل بهــذا 

املجال، رغم وجود الفرص للقيام بأع°ل أكð سهولة.

يف البدايــة þ أكــن أعلــم أن هــذا املجــال يســمى بالوظائــف 

صديقــة البيئــة أو الوظائــف الخــرضاء، ولكنــي كنــت معجبــاً 

يرتكــز االقتصــاد األخــرض يف مــرص عــىل ٣ فــروع أساســية: مشــاريع اســتغالل الطاقــة املتجــددة (مثــل توليــد 
الكهربــاء مــن الشــمس أو مــن الريــاح)، إدارة املخلفــات والق°مــة (مثــل مشــاريع إعــادة التدويــر واســتغالل 
املخلفــات يف توليــد الطاقــة)، وإدراة املــوارد املائيــة بحيــث يتــم اســتغالل امليــاه املتاحــة أفضــل اســتغالل 

(وكلنا نعرف اننا قد نواجه ازمة مياه قريبا، وهو ما يزيد من أهمية املشاريع املتعلقة بها). 
االقتصــاد األخــرض يف مرصيحمــل فــرص كبــة للتوظيــف ألنــه يتضمــن افتتــاح منشــآت ورشكات جديــدة، 
وهــو مــا ينعكــس عــىل طلــب الع°لــة والتوظيــف بــه، وألن االقتصــاد األخــرض حديــث العهــد يف مــرص، فــإن 
ــي  ــف املجــاالت الت ــة التعامــل مــع مختل ــة عــىل كيفي ــة خاصــة ومدرب ــة فني ــاج إىل ع°ل ــه يحت العمــل ب
ــد  ــات تولي ــية، أو محط ــخانات الشمس ــة الس ــب وصيان ــل تركي ــد، مث ــاد الجدي ــذا االقتص ــا ه ــل فيه يدخ
الطاقــة مــن الريــاح، وهــو مــا يتطلــب تدريبــات خاصــة تجعــل العــ°ل قادريــن عــىل التعامــل مــع هــذا 
النــوع البســيط والحســاس مــن التكنولوجيــا الجديــدة. ويقــوم مجلــس التدريــب الصناعــي يف إطــار ذلــك 
ــوزارة  ــة ل ــي واإلداري التابع ــي واملهن ــب الفن ــة بالتدري ــطة الخاص ــج واألنش ــة الربام ــىل كاف ــاإلرشاف ع ب
التجــارة والصناعــة، Ýــا يف ذلــك مــا يتعلــق باالقتصــاد األخــرض، مــن أجــل زيــادة فعاليــة التدريبــات املهنيــة 

وربطها باحتياجات السوق،وتحس¬ كفاءة سوق العمل.

ö†NC’G OÉ°üàb’G ƒëf ¥Ó£f’G

الشمســية  الطاقــة  وبتخصــص  فيــه،  العمــل  بطريقــة 

بالتحديــد أكــð مــن التخصصــات األخــرى، ألنــه يــؤدي عمــالً 

بالنسبة يل هو مبهراً.

علمــت بوجــود طلــب توظيــف لفنيــ¬ بهــذا املوقــع وهــم 

ســيقومون بتدريبــي للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا الجديــدة 

ــاج إىل  ــداً ال تحت ــيطة ج ــياء بس ــل يف أش ــدأت العم ــل ب وبالفع

ــب،  ــك والرتكي ــ°ل الف ــل أع ــ، مث ــي كب ــدý أو ذهن ــود ب مجه

وكنــت أحــرص عــىل مالحظــة األعــ°ل التــي يقــوم بهــا العاملــون 

واملهندســون يف نفــس املــرشوع حتــى أتعلــم منهــم باملالحظــة، 

ــوا  ــم، وكان ــياء ألتعل ــن األش ــد م ــألهم يف العدي ــا أس ــت دا� وكن

يجيبون دون تذمر ألنهم الحظوا أý أرغب يف التعلم.

تطــور األمــر معــي تدريجيــاً، وبــدأت القيــام بأعــ°ل أصعــب 

ذهنيــاً، ولكنهــا عــىل املســتوى البــدý ســهلة، فــال يوجــد يف 

هــذا املجــال أعــ°ل صعبــة أو تحتــاج إىل قــوة جســدية مثــل 

بعــض  عــىل  تقــوم  فاألعــ°ل  الفنيــة،  األعــ°ل  أغلــب 

القياســات الهندســية، والتــي إذا عرفتهــا جيــداً ســتتمكن مــن 

إنجاز األع°ل بكل سهولة.

ــام يف كل  ــ بنظ ــو الس ــه ه ــن غ ــل ع ــذا العم ــز ه ــا �ي م

الخطــوات واملراحــل، وقــد تأخــذ هــذه املراحــل وقتــاً كبــاً،  وال 

يس العمل فيها بالـ"الفهلوة" السائدة يف األع°ل األخرى.

ــيل يف  ــو عم ــا اآلن، ه ــت عليه ــي حصل ــة الت ــة النهائي النتيج

موقــع كبــ أرشف مــن خاللــه عــىل عــدد مــن العاملــ¬ يــرتاوح 

ــارة  ــات إن ــاء محط ــوم ببن ــالً، ونق ــ¬ ١٢ و١٨ عام ــم ب عدده

ــار، ومحطــات  ــاه مــن اآلب ــد املي ــة عــ°ل، ووحــدة لتولي ملدين

إنــارة ألكــð مــن قريــة، وغــ ذلــك. وزاد مرتبــي بشــكل كبــ، 

ــدأ  ــب يب ــدأ يف هــذا املجــال Ýرت ــي يب ــل الفن ــث أن العام حي

تدريبــات  عــىل  حصولــه  بــرشط  جنيهــاً   ١٢٠٠ مــن 

خاصة بالعمل، ويصل بعد ذلك إىل أكð من ٥٠٠٠ جنيهاً.

ــن  ــن األماك ــد م ــل يف العدي ــروض للعم ــتقبلت ع ــد اس وق

ــرب  ــن أك ــيكون م ــذي س ــال وال ــذا املج ــار~ يف ه ــراً مله نظ

االستث°رات يف املدى القريب.

 ولكنــي ال أنــوي تــرك هــذا املجــال يف الوقــت الحــايل، 

باإلضافــة إىل إ�ــاý بأننــي أقــوم بعمــل مؤثــر يف اآلخريــن، 

بجانــب إملامــي بــكل مــا يتعلــق بتكنولوجيــا تحويــل 

ــاء، وقــدر~ عــىل اإلرشاف عــىل  الطاقــة الشمســية إىل كهرب

ــاء كامــل،  مجموعــة مــن العاملــ¬ لتأديــة هــذا العمــل لبن

هــذه  عــن  املزيــد  ملعرفــة  الطمــوح  أمتلــك  والزلــت 

ــم  ــى أن تع ــ° أ¶ن ــيس، ك ــن نف ــور م ــى أط ــة، حت الصناع

أنحــاء  كافــة  يف  م°ثلــة  مرشوعــات  قيــام  تجربــة 

الجمهوريــة، ألنهــا ســتوفر الطاقــة باالضافــة اىل توفــ فــرص 

عمل كثة للشباب الذين يحتاجون هذه الوظائف.

AGö†ÿG ∞FÉXƒdG ‘ »æØdG πeÉ©dG äGQÉ¡e

• سهولة التعلم.

• األمان أثناء العمل، برشط مراعاة قواعد األمان أثناء الرتكيبات أو الصيانة.

• تنوع مجاالت العمل واملراحل التي تدخل يف كل مجال.

• إمكانية الرتقي، برشط اإلملام بكل جوانب التكنولوجيا الجديدة.

• الرواتب مجزية، بسبب حداثة املجال، وقلة الع°ل الفني¬ به يف الوقت الحايل.

• مهنة املستقبل، ألن الجميع سيلجأ إليها مجرباً كبديل ملصادر الطاقة العادية.

:AGö†ÿG ∞FÉXƒdG ÉjGõe

ö†NC’G »FÉHô¡µdG X …OÉ©dG »FÉHô¡µdG

• خلفية سابقة يف أع°ل الكهرباء والسباكة.

• القدرة عىل العمل الج°عي.

• الدقة يف العمل، ألن التكنولوجيا املستخدمة حساسة جداً رغم سهولتها وبساطتها.

• الرغبــة يف التعلــم، ألن كل وظيفــة خــرضاء بهــا العديــد مــن املراحــل حتــى تصــل إىل 

.øاملنتج النها

• املرونــة، حتــى يصبــح العامــل الفنــي قــادراً عــىل التعامــل مــع مختلــف هــذه 

املراحل، إن لزم األمر ذلك.

مزايا االقتصاد األخرض:

• التحس¬ من كفاءة الطاقة واملواد الخام.

• التقليل من انبعاثات الغازات، وبالتايل تحافظ عىل البيئة.

• التقليل من النفايات وتساهم يف القضاء عىل التلوث.

• تدعيم التكيف مع التغات املناخية.

• توف العديد من الوظائف الخرضاء اآلمنة للع°ل الفني¬ واملهندس¬.

• خربه يف الكهرباء باالضافة لتطبيقات الطاقة الخرضاء وتطوراتها.

• املنافسة قليلة جدا إلن املهنة جديدة.

• مستوى الدخل مرتفع بسبب قلة العامل¬ يف املجال.

• إمكانيات الرتقي واسعة جدا إلن السوق جديد.

• الوظائف الخرضاء عادة فيها مراعاة لألمان أكرت من املهن العادية.

• توقعات املستقبل إن املهنة هيتضاعف الطلب عليها خالل سنوات قليلة.

• عنده خربة يف الكهرباء فقط.

• املنافسة كبة يف سوق العمل إلنه من السهل تعلم حرف وأع°ل الكهرباء.

• مستوى الدخل يف النهاية محدود.

• إمكانية الرتقي محدودة.

• أع°ل الكهرباء مخاطرها عالية يف العادة.

• توقعات املستقبل إن مهنة الكهرباø هتفضل مطلوبة، لكن من غ زيادة يف الطلب عليها.

ö†NC’G »FÉHô¡µdG …OÉ©dG »FÉHô¡µdG

 áaô©e ∂æe êÉàëj Gòg øµdh ,öüÃ AGö†ÿG ∞FÉXƒdG  ‘ πª©∏d IÒãc ¢Uôa ôaGƒJ ™bƒàŸG  øe ¬fG ∫ÉéŸG Gòg ‘ AGÈÿG ócƒj

.óYGƒdG ´É£≤dG Gò¡H πª©dG øe øµªàJ ≈àM ÉgÉjGõeh ∞FÉXƒdG √òg äÉÑ∏£àe مهندس املعتصم بالله محمود األلفي
مدير أول برامج يف مركز التدريب الصناعي

?AGö†ÿG ∞FÉXƒ∏d »æ¡e ÖjQóJ »bÓJ Úa

öüe – (Gó«°S) ábÉ£dG á«ªæJ á«©ªL

العنوان:  ٣ طريق القاهرة – بلبيس، مدينة السالم

تليفون: ٤١٤٢ ٢٦٥٦ ٠٢

Ice Cairo

العنوان: ٢٣ شارع صربي أبو علم - وسط البلد - القاهرة - الدور األول - شقة رقم ٨

تليفون: ٢٣٩٠٣٨٧٤ ٠٢

"ö†NC’G »æØdG" áÄ«Ñ∏d á≤jó°U ∫ÉªYCG »æa ìÉ‚ á°üb

www.seda-eg.com/ar  :ýموقع إلكرتو
 info@seda-eg.com  :ýبريد الكرتو

www.icecairo.com  :ýموقع إلكرتو
info@icecairo.com  :ýبريد الكرتو
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 »bÓJ É¡∏Ñb ΩR’ øµd ,¬MƒªW Ö°ùM óMGh πch Gòµgh ..ôjóŸ ±öûŸGh ,±öûŸ ≈bÎj ¬à«æeCG πeÉ©dG kÓãªa ,áØ«XƒdG ‘ á«bÎdÉH º∏ëæH Éæ∏c

.á«bÎdG ‘ äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG ∫Ó¨à°SG á≤jôW ±ô©J ¿Éªch ,∂∏¨°T ‘ IójóL äGÈN Ö°ùàµJh äGQÉ¡e º∏©àJ ∂fEG É¡æeh ,õ«ªà∏d á≤jôW

 ¬LƒdG ≈∏Y ∂∏ªY …ODƒJ ¿G ∑óYÉ°ùà°S É¡YÉÑJG ” ¿EG  »àdGh ,äÉ«bÓNC’G øe áYƒª› ∑Éæg ,¬H Ωƒ≤J …òdG πª©dG ¿Éc Éª¡e

.π°†aCG ∞FÉXh ¤EG ∫É≤àf’G hCG ,™jöS πµ°ûH »bÎdGh õ«ªàdG ¤EG …ODƒj É‡ ,πãeC’G

 IQGô◊G äÉLQO :πãe IÒàc ôWÉfl øe πeÉ©dG ájÉªM øe óH’ ¿Éc áª¡e πeÉ©dG áeÓ°S ¿C’h ,πeÉ©dG …PDƒJ ¿CG øµ‡ »∏dG ôWÉîŸÉH áÄ«∏e ¿ƒµJ πª©dG øcÉeCG øe ÒãµdG

.QÉéØf’G ôWÉflh ,AÉHô¡µdG  ,IQÉ°†dG äÉYÉ©°TE’G ,AÉ°Vƒ°†dG ,IOhÈdGh á«dÉ©dG

 ™bGƒH ,kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e ٧٥ öüe ‘ áÑ∏°üdG äÉØ∏îŸG ‹ÉªLEG ≠∏Ñj å«M ¢VGôeC’G øe ójó©dG ÖÑ°ù«H »∏dG çƒ∏à∏d kGQó°üeh ™ªàéŸG ≈∏Y kÉÄÑY áeÉª≤dG πã“

 ,øW ¿ƒ«∏e ٢٤ á«YGQõdG äÉØ∏îŸGh ,øW ÚjÓe ٤ AÉæÑdGh Ωó¡dG äÉØ∏flh ,Éjƒæ°S øW ÚjÓe ٥ ¤EG á«YÉæ°üdG äÉØ∏îŸG á«ªc â∏°Uh .kÉ«eƒj øW ∞dCG ٥٥
.øW ¿ƒ«∏e ٢٠ ±QÉ°üŸGh ´ÎdG Ò¡£J äÉØ∏flh

1- اكتــب: إذا كنــت ترغــب يف الرتقــي Ýــكان شــغلك، يجــب 
 / املذكــرات   / الخطابــات  كتابــة  عــىل  قــادراً  تكــون  أن 
التقاريــر والربيــد اإللكــرتوý.. إلــخ، بحيــث تكــون صحيحــة 

لغوياً وإمالئياً، واألهم تكون واضحة ومفهومة. 
ــدث  ــىل التح ــادراً ع ــون ق ــا أن تك ــك أيض ــل: علي 2- تواص
بوضــوح، وأن تكــون قــادراً عــىل نقــل أفــكارك بســهولة، 
ــل  ــول لتجع ــا تق ــك وىف م ــة يف نفس ــك الثق ــر أن لدي وتظه

املستمع يصدقك.
3- بــادر: اذهــب إىل املــرشف أو املديــر واطلــب إضافــة مهمة 
جديــدة ملهامــك العاديــة. فهــذا مــؤرش ممتــاز عــىل اجتهــادك 

وح°سك للعمل وهذا بالطبع ما سيقدره مديرك.

4- اســمع: افتــح فمــك عنــد الــرضورة، ولكــن اتــرك أذنيــك 
ــتمعاً  ــون مس ــم أن تك ــات. تعل ــع األوق ــ¬ يف جمي مفتوحت
جيــداً. ســوف تســاعدك مهــارة االســت°ع يف عملــك، وســوف 
تقــوم باكتســاب ســمعة بأنــك شــخص يســهل التحــدث 
معــه، األهــم مــن ذلــك، انــك ســوف تعــرف مــا يجــري مــن 

حولك.
5- تعــاون: هــذا ال يعنــي أن تعمــل كل يشء، ولكــن أن تكــون 
عــىل اســتعداد لتكــون رشيــكاً يف الجهــود التــي يقودهــا 
ــهالً  ــك س ــل مع ــدون العم ــك يج ــن حول ــن. إذا كان م اآلخري

ويُنفذ بسالسة، فأنت ستجد املزيد من الفرص تأ~ إليك.
ــا. ال  ــا أو تفهمه ــياء ال تعرفه ــن أش ــم ع ــث: ال تتكل 6- ابح

تخــاف أن تقــول "مــش عــارف، بــس هاســأل وأرجــع لــك"، 
بالطبع ليس املفروض أن تعرف كل يشء.

8- اســأل:  مــن حقــك أن تســأل ولكــن اخــرت طريقــة طــرح 
الســؤال، فمثــال ســؤال "ليــه أنــا باعمــل كــذا"  األفضــل إنــه 
يتقــال بالطريقــة دي "انــا بحــاول أفهــم موضــوع كــذا، فهــل 
ممكــن تســاعدý أفهمــه أكــرت والتوضيــح يل ليــه أنــا باعمــل 
كــذا؟" وســوف تندهــش مــن حجــم مــا تتعلمــه مــع هــذه 

العبارة البسيطة.
التــي حولــك  باملــوارد  اعــرف: كلــ° زادت معرفتــك   -9
بالعمــل كلــ° زادت قدرتــك عــىل حــل املشــكالت املتعلقــة 

بعملك بسهولة.

يجــب عــىل أماكــن العمــل أن تؤمــن العاملــ¬ بهــا مــن أي 
مخاطــر باتخــاذ كافــة االحتياطــات الالزمــة لح°يتهــم وذلــك 
املخاطــر  مثــل  منشــأة.  كل  عمــل  طبيعــة  بحســب 
وأدوات  آالت  عــن  ينشــأ  خطــر  أي  وهــي  امليكانيكيــة، 
العمــل، وكل خطــر ينشــأ عــن أعــ°ل التشــييد والبنــاء 

والحفر ومخاطر االنهيار والسقوط.
ــات أو  ــون لحيوان ــن يتعرض ــ¬ الذي ــبة للعامل ــا بالنس وأيض
مــع  يتعاملــون  أو  معديــة  بأمــراض  مصابــ¬  آدميــ¬ 
مخلفاتهــم فيجــب توفــ وســائل الوقايــة لهــم مــن أخطــار 
اإلصابــة بالبيكرتيــا /فوســات/الفطريات /الطفيليــات والتــي 

قد تؤذي صحة العامل.
وبالنســبة للعاملــ¬ الذيــن يتعرضــون ملــواد كي°ويــة، فعــىل 
ــواد  ــذه امل ــن ه ــة م ــائل الوقاي ــر وس ــأة أن توف إدارة املنش
الضــارة، هــذا باالضافــة اىل رضورة تجهيــز املنشــأه التــي 
ــل  ــد نق ــان عن ــائل االم ــة بوس ــواد الكيميائي ــل يف امل تتعام

وتخزين هذه املواد او عند التخلص من نفاياتها.
وعــىل املنشــأة أن تقــوم بتدريــب العاملــ¬ فيهــا عــىل طــرق 
التعامــل مــع املــواد الخطــرة وتعريفهــم Ýخاطرهــا وطــرق 
ــة  ــائل الالزم ــ¬ الوس ــر للعامل ــا وتوف ــة منه ــان والوقاي األم
ــل وســائل انقــاذ واإلســعاف  ــة وتجنــب مخاطرهــا مث للوقاي

والنظافة والتنظيم بأماكن العمل.
ــة  ــو االطعم ــن طه ــ¬ بأماك ــول العامل ــب رضورة حص بجان
واملرشوبــات عــىل الشــهادات الصحيــة الدالــة عــىل خلوهــم 

من األمراض الوبائية واملعدية

مخاطر اندالع الحرائق
بالنســبة ملخاطــر الحريــق فعــىل املنشــأه ان تتأكــد مــن 
كفــاءة وعمــل اجهــزة وادوات اطفــاء الحريــق وايضــا تطويــر 
ــة  ــزة التنبي ــ اجه ــة وتوف ــائل الوقاي ــاء ووس ــدات االطف مع

والتحذير من اندالع حرائق.

وايضــا مــن الخطــوات املهمــة الــيل الزم تلتــزم بهــا كل 
منشــأة هــي اعــداد خطــة طــوارئ لح°يــة املنشــأة والعــ°ل 
يف حــاالت الكــوارث عــىل ان يتــم اختبــار فاعليــة هــذه 

الخطة بالتجارب للتأكد من فاعليتها.

الخدمات االجت°عية والصحية
تلتزم املنشأة بإجراء ما ييل:

• الكشــف الطبــي االبتــداø عــىل العامــل قبــل التحاقــه 
بالعمــل للتأكــد مــن ســالمته ولياقتــه الصحيــة طبقــا لنــوع 

العمل الذي يسند إليه.
ــة  ــة العامــل مــن ناحي ــن لياق ــد م ــدرات للتأك • كشــف الق
يناســب  Ýــا  والنفســية  والعقليــة  الجســ°نية  قدراتــه 

احيتاجات العمل.
• تدريب العامل عىل األسس السليمة ألداء مهنته.

• إحاطــة العامــل قبــل مزاولــة العمــل Ýخاطــر مهنتــه 
وإلزامــه باســتخدام وســائل الوقايــة املقــررة لهــا مــع توفــ 
عــىل  وتدريبــه  املناســبة  الشــخصية  الوقايــة  أدوات 

استخدامها.
• تلتــزم املنشــأة بــأن توفــر لع°لهــا وســائل اإلســعاف 
الطبيــة. وال يجــوز للمنشــأة أن تحمــل العامــل أيــة نفقــات 
أو تقتطــع مــن أجــره أيــة مبالــغ لقــاء توفــ وســائل الح°يــة 

الالزمة له.
وعــىل الجانــب اآلخــر يلتــزم العامــل باســتخدام وســائل 
الوقايــة ويتعهــد بتنفيــذ كل التعليــ°ت للمحافظــة عــىل 
صحتــه ووقايتــه مــن الحــوادث مــع عــدم ارتــكاب اي فعــل 
بقصــد منــع او اعاقــة تنفيــذ التعليــ°ت او اســاءة اســتخدام 
الوســائل واالدوات التــي توفرهــا املنشــأه لح°يــة العاملــ¬ أو 

إلحاق رضر أو تلف بها.

ــة  ــؤاد مدين ــادرة "برنامــج بورف ــا جــاءت فكــرة مب ومــن هن

نظيفــة صحيــة" مــن خــالل قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة 

ــف  ــع مــرشوع وظائ ــاون م ــة بورســعيد بالتع ــة بجامع البيئ

الئقــة لشــباب مــرص املنفــذ مــن ِقبــل منظمــة العمــل 

ــارة  ــة والتج ــئون الخارجي ــن إدارة الش ــول م ــة واملم الدولي

بكندا وتحت رعاية محافظة بورسعيد.

وتهــدف املبــادرة إىل أن تصبــح مدينــة بورفــؤاد نظيفــة 

ــة نظيفــة.  ــع مواطنيهــا مــن أجــل بيئ ــة يتشــارك جمي صحي

وأول خطــوة للحصــول عــىل بيئــة نظيفــة هــو أهميــة 

التوعية بفصل املخلفات (الق°مة) من املنبع. 

ما هو فصل الق°مة من املنبع؟

هــو فصــل الق°مــة مــن مصدرهــا عــن طريــق فصــل 

الطعــام  بقايــا  (مثــل  عضويــة  مخلفــات  إىل  املخلفــات 

(مثــل  عضويــة  غــ  ومخلفــات  الزراعيــة)  واملخلفــات 

البالســتيك، الــورق، الزجــاج، املعــادن وغهــا). وإعــادة 

التدوير لكل نوع عىل حدة.

ما هو اعادة التدوير؟

ــة  ــة القيم ــات معدوم ــل املخلف ــى تحوي ــر فه ــادة التدوي ــا إع أم

ــدأ هــذه  ــة إىل ســلعة ذات قيمــة،. وتب ــل مشــكلة بيئي ــىل بتمث وال

ــأت  ــازل أو املنش ــا زي املن ــن مصدره ــة م ــع الق°م ــة بجم العملي

التجاريــة وغهــا إىل محطــات وســيطة حيــث يتــم فرزهــا إىل عــدة 

أنــواع مثــل: الــورق، الزجــاج، األلومنيــوم، البالســتيك، معــادن 

ــات،  ــيارات والبطاري ــاكل الس ــات، هي ــل: املعلب ــرى مث ــواد أخ وم

ــاث،  ــاء، األث ــواد البن ــات م ــتعملة، مخلف ــيارات املس ــارات الس إط

واملالبــس املســتعملة، ثــم نقلهــا إىل أماكــن الفــرز وإعــادة التدويــر، 

وأخاً الدفن الصحي للمخلفات التى þ يعاد تدويرها.

وقد قامت املبادرة بتنفيذ اآل~:

زيــارة عــدد مــن املــدارس الثانويــة (الصناعيــة والتجاريــة) 

ــروض  ــت ع ــدوات تناول ــد ن ــم عق ــة وت ــة واالبتدائي واإلعدادي

ــة  ــب للتوعي ــع كتي ــم توزي ــر، وت ــادة التدوي ــة إع ورشح اهمي

ــون  ــر املعلم ــد أظه ــا. وق ــاركة ايض ــدارس املش ــة امل ــىل طلب ع

اهت°مهم واستعدادهم للمشاركة يف التوعية بفكرة املبادرة. 

ــل  ــرص عم ــادرة إتاحــة ف ــذه املب ــة له ــج املتوقع ــن النتائ وم

للشــباب وإعــادة تدويــر أكــرب كــم مــن الق°مــة باإلضافــة إىل 

توفــ ســ°د عضــوي بجــودة عاليــة جــداً وبالتــايل خلــق بيئــة 

نظيفة خالية من التلوث.
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• الكفاءة املهنية
• اإللتزام والدقة
• حسن املظهر

• املبادرة واإلبتكار

• اإل�ان بقيمة ما تقدمه من عمل.
• مه° كان ما تقوم به، احرص عىل أن تكون األفضل.

• اذهب إىل عملك يف موعدك.
• ال تحصل عىل إجازات دون التنسيق مع مديرك يف العمل.

• البعــد عــن الكــذب والغــش مهــ° كانــت األســباب، وتذكــر أن الســاكت 
عن الحق شيطان أخرس.

πª©dG ÖMÉ°U óæY ‹ÉãŸG πeÉ©dG äÉØ°U

• القدرة عىل العمل مع آخرين
• املحافظة عىل أرسار العمل

• املحافظة عىل املكان واألدوات
• عدم اإلرساف يف املوارد املتاحة

• تقديم أعىل إنتاج بأقل تكلفة
• االستفادة من املوارد املتاحة وتطويرها

• محاولة تطوير النفس باستمرار
• االنت°ء للمكان

• عدم التعجل يف الحصول عىل ترقيات
• التعاون مع الزمالء الجدد وتدريبهم

• دراسة طباع الرؤساء حتى �كن التعامل معهم بدون ¶لق
• معرفة طريقة التعامل مع من هم أعىل منه وظيفيا واقل 

منه ومن هم يف مستواه
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• أنا أذهب إىل العمل يومياً مبكراً، وأشتغل عىل الفور، وأستكمل عميل وفقاً لجدول وضعته بنفيس. (           )

• أستطيع إدراك أخطاø برسعة، وأعرتف بها، وأحاول حلها، وال أكرر هذه األخطاء مرة أخرى. (           )

• أحافظ عىل مظهري الخارجي، ونظافة مالبيس، ونظافتي الشخصية، وأرتدي املالبس املناسبة للمه°ت التي أقوم بها. (           )

• أستطيع التحكم يف الوقت الالزم إلنجاز املهام التي أقوم بها، وال أضيع وقت بدون عمل. (           )

• أهتم بعوامل األمان الخاصة < وباآلخرين أثناء العمل. (           )

• أحصل عىل فرتات الراحة القانونية، وأعمل بح°س، وأتجنب العادات السيئة التي تؤثر عىل صحتي، مثل التدخ¬. (           )

• أعمل ملدة 60 دقيقة يف الساعة، وعندما أنتهي من األع°ل املوكلة إيلَّ أبحث عن أع°ل إضافية. (           )

• أتجنب الشكوى والنقد، وأعمل وفقاً ألهداف الرشكة. (           )

• أسعى ألن يكون تقييم عميل أفضل ما �كن وأرفض أن يتم تقييم عميل كدرجة ثانية أو ما شابه. (            )

• أعمل وفقاً ألهداف فريق العمل، وأشجع زمالø، وأستطيع العمل يف فريق. (            )
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40 - 50: موظف ناجح جداً.
30 - 40:  أنت سعيد يف العمل ولكن �كن أن 

تصبح أفضل من ذلك.
30 - 20: يجب عليك تطوير نفسك أكð من ذلك.

أقل من 20: الحق نفسك إلنك ممكن تتحول إىل 
عاطل قريباً.

πª©dG áÄ«H ÚeCÉJh á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG

"á«ë°U áØ«¶f áæjóe OGDƒaQƒH" èeÉfôH

?πª©dG äÉ«bÓNCG »g Ée

• اتباع قواعد وقوان¬ الرشكة التي تعمل بها.
• كن إيجابياً ومتفتحاً عىل أي تغيات.

• أعط كل زي حق حقه يعني وقت الشغل للشغل ووقت البيت للبيت.
• تجنب القيام باي أشياء شخصية أثناء العمل إال يف الرضورى القصوى.

ــك)  ــب من ــا يُطل ــل (عندم ــك يف العم ــاعدة زمالئ ــوع ملس ــىل التط ــرص ع • اح
وذلك دون التأث عىل مهام عملك.


