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(RESEAالتقييم األولي الخاص بخدمات إعادة التوظيف وتقييم األهلية )

التاريخ: ________________________بطاقة الهوية الوطنية: ______________االسم: _______________

التقييم -القسم األول 

النعمهل تشعر باالرتياح للمقابالت الشخصية؟

النعمهل لديك سيرة ذاتية محدثة؟

النعمتشعر باالرتياح إلكمال طلب الوظيفة؟هل 

النعمهل لديك شبكة اتصاالت لمساعدتك في البحث عن وظيفة؟

النعمهل تشعر باالرتياح للبحث عن وظائف على اإلنترنت؟

النعمهل لديك فجوة كبيرة في التوظيف؟

النعمالماضية؟شهًرا  24إلى  12هل كانت لديك وظيفة ثابتة خالل الفترة من 

النعمهل لديك أي خبرة في العمل التطوعي )سابًقا أو حالًيا(؟

النعمهل لديك قضية قانونية حالت دون إعادة توظيفك؟

النعمهل لديك حالة طبية حالت دون إعادة توظيفك؟

النعمهل تعتقد أن نقص التعليم حال دون إعادة توظيفك؟

النعمالخبرة العملية حال دون إعادة توظيفك؟هل تعتقد أن نقص 

النعمهل كان أغلب توظيفك مع صاحب عمل واحد؟

ما السبب الرئيس في رأيك الذي يجعلك ال تعود إلى عملك؟

ما نوع العمل الذي ترغب فيه؟

ما المهارات أو الشهادات أو الدرجات التي حصلت عليها؟ -القسم الثاني 

النعمالثانوية العامة أو تطوير التعليم العام أو ما يعادلهاشهادة 

الدكتوراهالماجستيرالبكالوريوسالدرجة الجامعيةالمهنياختر واحدة

الكمبيوتر أو مايكروسوفت تراخيص وشهادات أخرى )السيجما الستة أو اآلالت الثقيلة أو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أو السباكة أو الكهرباء أو برمجة 
 أوفيس أو رخصة القيادة التجارية أو الرافعة الشوكية أو التمريض وما إلى ذلك(:

استبيان صواب/ خطأ -القسم الثالث 
خطأصوابالتواصل الشبكي هو وسيلة فعالة للعثور على عمل.

خطأصواباإلعالن عنها.يجب عليك فقط تركيز جهود البحث عن وظيفة على الوظائف التي تم 

خطأصوابقد تحدد دقة وشمول نموذج الطلب المكتمل الخاص بك ما إذا كنت ستحصل على الوظيفة أم ال.

خطأصوابليس من الضروري إرسال رسالة شكر أو بريد إلكتروني بعد المقابلة.

خطأصوابالبحث عن وظيفة.ترك بريد صوتي هزلي في هاتفك الخلوي ُيعد أمًرا غير مقبول عند 

خطأصوابيجب أن تبدأ السيرة الذاتية بالتسلسل الزمني آلخر وظيفة لك.

خطأصوابيجب إدراج المراجع في سيرتك الذاتية.

خطأصواب يعد الشخص الذي يجري المقابلة هو الموظف الوحيد داخل الشركة الذي يمكنه التأثير على فرصك في الحصول على وظيفة.

خطأصوابيجب أن تحاول معرفة أكبر قدر ممكن عن المؤسسة قبل إجراء مقابلة العمل.

خطأصوابيجب أن يكون لديك العنوان نفسه على السيرة الذاتية وخطاب التقديم والصفحة المرجعية.
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