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لورشة العمل ھذه،  إعتمادمن أجل الحصول على حصة . بورشة العمل على اإلنترنت ستكمال اإلستبيان التالي المتعلقيرجى إ

ستجد أن األجوبة ھي بترتيب مطابق لألسئلة من خالل مشاھدة ورشة العمل على . يجب اإلجابة عن كافة األسئلة بشكل صحيح
  .كي يتسنى له تسجيل النتائج RESA برنامجب أخذه لمجري المقابلة لك في وفور إستكمال اإلستبيان، يج. اإلنترنت

 
اإلستبيان إلى مجري إعادة ھذا  تحتاج إلىبالمشاركة في ورشة العمل ھذه، فلن بموجب برامج  غير ملزمإذا كنت : مالحظة

  .RESA  مقابلة لبرنامج
 

 
 !  البحث عن عمل ھو وظيفة  .1
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 والية تينيسي

 دائرة العمل وتنمية القوة العاملة
 لتوظيفادة عاإتقييم خدمات 

 ورشة عمل البحث عن عمل
 
 

ھناك . تساعدك ھذه المعلومات في بحثك عن العملوس. المعلومات التالية متوفرة لك لإلطالع عليھا بعد إتمام ورشة العمل
ً خطة للبحث عن العمل مرفقة بنھاية ھذه الحزمة ي ريرجى إستكمال ھذه الخطة للبحث عن العمل وإعادتھا إلى مج. أيضا

  .RESA برنامجابلة لك في المق
 

ً إذا كنت : مالحظة خطة البحث عن العمل المزودة في نھاية  فعليك إستكمالبإتمام ورشة العمل ھذه، ما بموجب برنامج  ملزما
  .للمراجعة RESA برنامجويجب تقديم خطة البحث عن العمل لمجري المقابلة لك في . ھذه الحزمة

 
 

 العملصفحة عمل البحوث ومعلومات سوق 

 رب العمل
 العنوان

  

 سنة بداية المؤسسة نوع المؤسسة
 الوضع المالي
 عدد الموظفين

 وصف المنتجات والخدمات
  
  

 إسم جھة اإلتصال
 التاريخ للمتابعة تاريخ اإلتصال
 الفروع األخرى

  
  

معلومات عن المھن والتدريب المطلوبة للحصول على مزيد من ال(ما ھي الخلفية والتدريب المطلوبين لھذه المھنة؟ 
 )http://www.sourcetn.orgلھا، يرجى التوجه إلى 

  
  
  

 كم عدد األشخاص الذي يقدمون عادًة طلباً لوظيفة شاغرة في ھذا المجال؟
  

 في السنة الماضية؟ كم عدد الموظفين الذين عينتھم
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 لمستوى اإلبتدائي لھذه المھنة؟ھو األجر االعتيادي ل ما
  

 ما ھو األجر األعلى اإلعتيادي؟
  

 ما ھي التوصيات التي يمكنك تقديمھا لشخص ينظر في دخول ھذا المجال أو ربما كان يدخله؟
  
  
  
  

 
 
 

 عينة أسئلة مقابلة إستعالمية

 الوظيفة؟كيف يبدو لك حقاً يوماً إعتيادياً في ھذه  •
 كيف إلتحقت بھذا المجال؟ •
  ما ھي العناصر التي تحبھا في وظيفتك؟ أي عناصر ال تحبھا؟ •
 ما ھي أفضل طريقة لمعرفة معلومات عن الوظائف في ھذا المجال؟ •
 ما ھو النوع المطلوب من الخبرة أو التدريب؟ •
 ما ھو السلم المھني لھذا المنصب؟ •
 ھل يمكنني الحصول على نسخة من مواصفات الوظيفة؟ •
 ؟)المھارات والتعليم والخبرة(ما الذي يبحث عنه أرباب العمل  •
 ؟مثيرة لإلعجابية السيرة الذاتية وما الذي يجعلھا ما مدى أھم •
 ما ھي الخصائص التي تبحث عنھا في الموظفين؟ •
 كيف تبقى مطلعاً على أحدث معلوماتك؟ •
 شركة ھنا؟كيف تصف ثقافة ال •
ھل ھناك مجاالت متعلقة بھذا المجال أستطيع النظر فيھا إذا كانت وظائف قليلة متوفرة في المھنة الرئيسية  •

 التي أستھدفھا؟
 إحتماالت العمل الحالية؟كيف تبدو  •
  ما ھي اھم أجزاء وظيفتك؟ •
 األخرى في ھذا المجال؟نموذجية للوظائف ھل وظيفتك  •
  افسيك، وكيف تختلف عن شركتك؟أي شركات تعتقد أنھا أشد من •
 ھل ھناك أي شخص آخر تستطيع إحالتي له في ھذا المجال؟ •
 كيف توظف عادًة لھذه المھنة؟ •
 في ھذا النوع من الوظيفة؟الموظفين ما ھو معدل إستبدال  •
 ھل سيرتي الذاتية مالئمة لھذه المھنة؟ •
 ال؟ھذا المجأقوم له في ھذه المرحلة للدخول في  ما الذي توصي بأن •
 ھل يمكنك تقديم تعليقات على مالءمة سيرتي الذاتية لھذه المھنة؟ •
 ما ھي اإلتجاھات المستقبلية لھذا المجال؟ •
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 سجل إقامة الشبكات

اسألھم دائماً إذا يمكنھم إقتراح . تستعمل ھذه الصفحة لتتبع كافة نشاطات إقامة الشبكات. من الھام توثيق كافة دالئل الوظائف ومتابعتھا
 !واصل نشاطاتك. تصال أخرىجھة إ

 تاريخ اإلتصال إسم جھة اإلتصال
 إسم رب العمل

 العنوان
  

  

 خطة العمل
  

  

 ساعة الموعد/تاريخ الفاكس
 عنوان البريد اإللكتروني

 اإلتصال/خالصة الحديث
  

  

  

  

 إنجازات الفخر للشخص الذي تجرى له المقابلة/اإلھتمامات الخاصة
  

  

  

  

 متابعة
 
 
 

 .)أدرج أدناه الدالئل الجديدة من ھذا اإلتصال(أسماء جھات اإلتصال المستلمة 
 اإلسم اإلسم

 المنصب المنصب
 رب العمل رب العمل
 الھاتف الھاتف
 البريد اإللكتروني/الفاكس البريد اإللكتروني/الفاكس
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 أسماء جھات اإلتصال المستلمة

  ، ھل حصلت على دالئل وظائف أخرى؟ إذا نعم، أدرجھا أدنابكة إتصالكبشخن في شعند إتصالك 
  اإلسم  اإلسم

 المنصب المنصب
 رب العمل رب العمل
  الھاتف  الھاتف
 البريد اإللكتروني/الفاكس البريد اإللكتروني/الفاكس

  

  اإلسم  اإلسم
 المنصب المنصب
 رب العمل رب العمل
  الھاتف  الھاتف

 البريد اإللكتروني/الفاكس البريد اإللكتروني/اكسالف

 صفحة عمل دالئل الوظائف
 

إذ قد يزودك بدالئل  تتبع كل دليل. بصرف النظر عن مصدر حصولك على دالئل وظائفك، من الھام أن تتبعھا
 .ال تخشى طلب جھات إتصال أو دالئل أخرى .وظائف أخرى

 رب العمل
 جھة اإلتصال

 العنوان
 تفالھا

 البريد اإللكتروني/الفاكس
  

  المنصب
 كيف علمت عن ھذه الوظيفة؟

   

  

  اإلجابة
 تاريخ إرسال السيرة الذاتية أو إرسالھا بالفاكس

 تاريخ المتابعة

 


