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كافة النجاح طلبة وجدت خلدمة
تخرجهم سنة عن النظر بصرف

أو تخصصهم أو جنسهم أو
معدلهم التراكمي، وخلدمة

املؤسسات والشركات الباحثة
خدماتها وتقدم موظفني، عن

مجانا،

للتوظيف النجاح وحدة

في هذه الرسالة: اقرأ

العدد كلمة *
:٢٠٠٧ آب تعينات *

القابضة الدن وبن اإلمارات حديد
من عدداً واملزن توظف وأرابتك

املهندسني
لتسويق وحدة تنشئ النجاح *

ومشاريعهم الطلبة أبحاث
الطلبة ألبحاث النجاح وحدة *

ومشاريعهم 
عقود للتوظيف النجاح وحدة *

جديدة عمل
الوكالة األملانية من وفد *

وحدة يزور الفني للتعاون
للتوظيف النجاح

تشارك للتوظيف النجاح *وحدة
الزيتونة جامعة مؤمتر في

األردنية 
يونك الهندسي االحتاد شركة *

النجاح  خريجي بأداء تشيد
شركات مع عمل عقود *

متعدده
مقتطفات اخبارية

دراغمه رافع اعداد:
الرب ابو حسن د. لغويه: مراجعة

استيتية تصميم: نفني

2007 آب نهاية الثاني، العدد

تعقد دورات  الوحدة هذه فمن خالل التخرج، بعد جتاه طلبتنا علينا واجب بأن ”لقد شعرنا
مع قنوات فتحنا وكذلك  بطلبات والتقدم وظيفة على احلصول آلية  لدراسة خلريجينا 
حيث أن البدايات مشجعة، ودعني أقول احمللية والعربية والشركات املؤسسات العديد من

وظائف في الداخل واخلارج". على حصلوا قصيرة وبفترة أن املئات من خريجينا

اجلامعة. رئيس رامي حمداهللا، أ.د.

النجاح جامعة وحدة به  تقوم  راقي وعمل متميز مستوى من  ملسته  ما  سرني ولقد
أساس وهذا به، والتفاني العمل وحب واجلدية باجلهد اال يتم ان لهذا كان وما للتوظيف؛

التوفيق والنجاح. كل قلبي املزيد من من وأمتنى لكم النجاح،
السعودية. املباني- لألنظمة العاملي شركة املصنع حطاب، شحادة سليم مفيد

الصعيد على سواء بالتقدم الذي حصل كثيرا وسررت فيها الثانية التي ازوركم هي املرة هذه
في وكلنا وسدد خطاكم اهللا وفقكم طرفكم. من املبذول على مستوى اجلهد او الدورات

الوطن، هذا خدمة سبيل
السعودية. احملدودة- السويح شركة االسعد- فوزي حسن

صاحب على واجلهد الوقت من الكثير وفرت النها عليها اجلامعة تشكر وبادرة ممتازة خطوة
الوظيفة، طالب وعلى املؤسسه

نابلس. التجارية- فيوري تريد الشافعي، شركة امين

املوقع زوار عدد  بلغ
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بني ما الفترة خالل
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الشركة؟ هذه في رغبتك في العمل ما سبب
كونتها من والتي  نظرك  وجهة من  الشركة مزايا  ردك يتضمن  أن  يجب

سابقا. جمعتها التي املعلومات

عملك السابق؟ في حتبه لم أحببته أو الذي ما
املتقدم لدى نقص نواحي أو  سيئة  صفات  أي  عن  املقابل يبحث  دائما  
أن عليك بل السابق من عملك التذمر من احلذر فعليك توخي للوظيفة؛

السابقة. شركتك متدح

السابق؟ عملك ملاذا تركت
أمرا تقول  أن  تنس ال كما للعمل، تركك  أسباب  وبصدق باختصار اشرح

عنه. إيجابيا

قبل؟ من األعمال من السابقة النوعيات قمت بهذه هل
ميكنك وكيف لديك التي باملهارات فأخبرهم نعم، إجابتك كانت  إذا   
أخرى في أعمال خبراتك فصف ال، أما إذا كانت إجابتك منها. االستفادة
وحماسك اهتمامك  على  وأكد بسرعة،  العمل هذا تعلم من  متكنك

للتعلم.

عملك السابق؟ في به تقوم الذي كنت ما
ذات واملهام املهارات إجابتك تتضمن أن يجب السؤال هذا لإلجابة على  
عملك في استخدمتها التي واملعدات واآلالت  اجلديد،  بالعمل العالقة

السابق....

حدثني عن نفسك؟
معرفة فحاول نفسك؛ عن بإسهاب للتحدث دعوة السؤال هذا ليس   
من شيء إمكانية حتديد عن  سؤال وذلك بطرح احلقيقي،  السؤال مغزى
احلديث توجيه املقابل على سيساعد وذلك عنه، للتحدث عنك أو مؤهالتك

املهمة. غير األحاديث وجتنب املناسب املسار إلى

اآلن؟ من ٥ سنوات بعد إليه تصل أن الذي حتب ما
على وبناء املهني، واحترافك  خبرتك مدى إجابتك  تعكس أن يجب  

لك  بالفرص املتاحة تكون ملما قد الشركة جمعتها عن املعلومات التي
األقسام إلى االنضمام في طموحاتك عن التحدث عليك وبالتالي بها،

الشركة. في الواعدة

العملية؟ حياتك في واجهته موقف أصعب ما
كيفية تصرفك وثانيا أوال تعريفك للمصاعب، على جزأين: اإلجابة  ترتكز
به مررت موقفا صعبا على املقابل تقص يجب أن لذا املواقف؛ في مثل هذه

تتجنب املواقف املرتبطة عليك أن حله، كما أن تصرف في وأظهرت حسن
العمل. بزمالء

آخرين؟ مع أم منفردا العمل تفضل هل
مع العمل تنسجم شخصا كنت إذا ما معرفة هذا السؤال إلى يهدف  
العمل منك يتطلب العمل كان إذا قبل اإلجابة تتأكد أن وعليك اجلماعي،
مثل املناسبة، اإلجابة ثم أجب جماعيا، يكون أن عمل ميكن أم أنه منفردا
لكنني يتطلب ذلك، العمل كان إذا منفردا بالعمل سعيدا أكون ما (عادة

الكثير. إجناز على سيساعد فذلك فريق ضمن أعمل أن أفضل

كبيرا؟ السن صغيرا/
الفترة  طوال اكتسبتها التي خبراتك توضح أن فعليك صغيرا كنت إذا  
كان إذا أما اتلفة. ومهاراتك مارستها التي التدريبات متضمنة املاضية
أقل تدريب لساعات حتتاج أنك مثل املزايا للمقابل فأوضح كبيرا  عمرك

الطويلة. القرار بسرعة نتيجة خبرتك وإمكانية اتخاذك العمل، إلتقان

للوظيفة؟ من املطلوب مؤهالتك أعلى أن ترى أال
إليها؛ فأجب حاجة في لكنك إمكانياتك من أقل فعال الوظيفة كانت  إذا
بإمكانك تلقي التعليمات وإن وحيوي، مختلف تتطلع لشيء جديد بأنك

إلصدارها. بنفس اإلمكانيات

املتوقع؟ الراتب هو ما
الوظيفة، على املنافسة يخرجك من جدا قد العالي فطلبك حذرا كن  
مستويات أن تعرف حاول مستقبال، اخلاسر يجعلك قد املنخفض وطلبك

حضور املقابلة. قبل الشركة الرواتب في

للعمل؟ جاهزا ستكون متى
الطريق. عقبات في تضع أي وال ممكن"، أسرع وقت "في إجابتك  لتكن

قبل للتفكير وقتا لنفسك  وتترك  جيدا،  تستمع  أن املقابلة في  املهم  
أن ميكن واضح بصوت تكلم وصادقة، مباشرة إجاباتك  ولتكن اإلجابة،
أو إشارات تصدر أو وال تدخن، (اللبان) العلكة متضغ ال اآلخرون، يسمعه

إمياءات مربكة أو مثيرة لالنتباه.

تعمل أن ميكنك تريدها، التي بالسرعة عمل على تستطع العثور لم وإذا
فال األمر كان ومهما الوظيفي، تقييم هدفك تعيد أو خططك تغيير على
بعد، لم ينته عمل، فالتعلم على في احلصول تنجح وعندما تفقد األمل.

للمهارة. آخر ما هو إال إطار بالعمل فاالحتفاظ

للفائدة عن االنترنت نقال


