
 المسار
المهني



حدد نقاط قوتك
حدد مواهبك 
واهتماماتك 

وقيمك، لتتعرف 
على أكثر المجاالت 

المهنية التي تثير 
شغفك. فكر في 
التجارب المهنية 

السابقة التي 
عايشتها، وما 
أعجبك فيها، 

وكيف كان أداؤك 
والدوافع التي 
ساعدت على 

حّدد أهدافك
حدد تطلعاتك 

وأهدافك المهنية 
من خالل تحديد 
مجاالت وجهات 

العمل والمسميات 
الوظيفية التي 

تهمك، مستفيًدا 
من المعلومات 
المكتسبة في 

المراحل السابقة. 
ضع استراتيجية 

للبحث عن وظيفة 
تعتمد على 

التواصل كمكون 
أساسي.

طّور مهاراتك
اعمل على تطوير 

مهاراتك 
الشخصية 

وتعزيزها من خالل 
اكتساب المزيد من 

الخبرات في 
مجاالت مثل 

التدريب والتطوع 
والتوجيه. 

فالمهارات 
الشخصية، مثل 
مهارات التواصل 

والعمل الجماعي 
والقيادة، تحمل 

قيمة كبيرة 
§صحاب العمل 

في جميع 
المجاالت.

المسار المهني
التخطيط المهني يعني أن تحدد أهدافك المهنية وتجتهد في سبيل تحقيقها. 

ولكي تقوم بالتخطيط المهني السليم عليك اتباع الخطوات التالية ©رشادك خالل 
رحلتك المهنية. واحرص على مقابلة مرشد مهني للحصول على المساعدة والدعم 

في مختلف المراحل.

تذكر:
ال تنتهي رحلتك المهنية بمجرد تأمين فرصة عمل، فالعديد من الناس يجربون مسارات 

مهنية متعددة خالل حياتهم. لذا، من المهم أن تواصل االلتزام بهذه الخطوات 
لتوضيح أهدافك وتعزيز مهاراتك والتقدم بشكل إيجابي خالل رحلتك المهنية.

تعرف على نقاط 
ضعفك

تعرف على 
المجاالت التي 

تحتاج إلى تحسين، 
واجتهد في العمل 

على تعزيزها 
وصقلها. شارك في 

دورات تدريبية، 
وتمرن على 

اكتساب المهارات، 
وابحث عن مرشد 
قادر على دعمك.

استكشف 
خياراتك المهنية

ابحث عن 
معلومات حول 

المسارات 
التعليمية والمهنية 

المحتملة. تحدث 
مع أشخاص 

يعملون في نفس 
المجال المهني 

الذي تستهدفه  
حتى تكتسب 

منهم المعرفة 
الالزمة، ثم استفد 
من هذه المعرفة 

لمساعدتك في 
تحديد المسار 
المهني الذي 

يتوافق مع 
اهتماماتك.

اتبع حلمك
تمتع بالثقة وحس 

المبادرة والصبر 
وا©يجابية خالل 
رحلة البحث عن 
عمل. استكشف 

جميع السبل 
الممكنة لتحقيق 

حلمك، وانطلق 
نحوها. تذكر دائًما 

أن المحاولة هي 
أول خطوة على 

طريق النجاح.

أنشئ شبكتك
افهم أهمية 

وسائل التواصل 
االجتماعي 

واستخدمها 
بذكاء. استخدم 

المنصات 
ا©لكترونية، مثل 

"لينكدإن"، للتواصل 
مع المحترفين 
وإظهار كيفية 

مساهمتك في 
مؤسستهم. 

شارك في ا§حداث 
والفعاليات، مثل 

المؤتمرات، وانضم 
إلى الجمعيات 

المهنية لتوسيع 
شبكتك المهنية.

تحّضر للتقّدم للعمل
قم بإعداد سيرتك الذاتية 

مع خطاب التعريف، واحرص 
على تخصيص نسخ مختلفة 
تتناسب مع كل طلب تقدم 
للوظيفة، ©ظهار المهارات 
والصفات التي يبحث عنها 

كل صاحب عمل. اطلع على 
ا§سئلة الشائعة في 

مقابالت العمل وأفضل طرق 
اجتيازها بنجاح.
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