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رفيف العمّصي

باسل نصر 

معتصم حسن



رفيف العمّصي



رحلتي 



الوعي الذاتي
Comfort zoneاألمانمنطقةمنخرجأ

الطفولة

المدرسة

الجامعة

منطقة األمان

بشكل عام، يمتلك الطالب المعرفة بعد التخرج وليس المهاراتعند التخرج من الجامعة



!
ا مع نفسك

ً
كن صادق

.ال تهتم بالشهادات والدرجات والتقدير االجتماعي
.ركز على نموك وتطور الذاتي



تصنيف المهارات؟

.  المهارات القائمة على المعرفة1.
.  المواقف الشخصية/ السمات 2.
.القابلة للتحويل/المهارات الوظيفية 3.

ماذا تعني المهارة؟



حل المشاكل
مهارات التواصل

)اللغة(

القيادة العمل بروح 
الفريق

التحفيز
مهارات 
التنظيم

الثقة 
بالنفس

المهارات الرئيسية

نالفجوات في فلسطي



تصنيف المهارات
.المهارات القائمة على المعرفة-1

.المواقف الشخصية/السمات-2

.ويلالقابلة للتح/المهارات الوظيفية -3

كيفية تطوير المهارات

).التدريب(الخبرة •
.تجربة أشياء جديدة•
.التعامل مع الناس•
.العمل الجاد والمستمر•
.التطوع•

.ةيفضل التدريب والعمل في قطاعات مختلف

ماذا تعني المهارة؟



.القطاع العام●

.القطاع الخاص●

.األكاديميا●

ت المنظمات غير الحكومية والمنظما●

.الدولية غير الحكومية

.العمل الحر●

.الريادة●

م؟ما هي األسواق المحلية والدولية اليو

الحاجات

الثغرات الفرص

نقاط القوة 
والضعف



البطالةمقابلالمهارات 
المهارات تخلق الفرص



شكًرا



باسل نصر 



رحلتي 



تحديد مجال العمل والتخصص في كثير من 

.لى وقتإاألحيان يحتاج 

ذا لم تحددإفال تقلق 

.تخصصك بعد

.ا االستمتاع بعملكمن المهم جدً 

ن إد ال تتردد بالبحث عن مجال جدي

.الم تكن سعيدً  .تعلم مهارت جديدة

تنوع مهاراتك هو ما 

 
ً
.ايجعلك مميز



،عندما تجد المجال الذي تحبه

!اركز، وكن صبورً 

بعدفي السنوات األولى الوظائف

.تخرجك هي امتداد لدراستك

ابحث عن الوظيفة التي 

.تعلمك أكثر

 
ً
.نماذج العمل التي تتسم بالتعاون مفيدة جدا

اعمل ضمن فريق، فمشاركة  الخبرة 

والمصادر تخلق تشاركية في العمل 



شكًرا



معتصم حسن



2006-20082008-20122016-2017

رحلتي 



2012-20152015-20162018-20202020-

رحلتي 



سابقةي المن وظائفوغنيةةتعلمت أشياء كثير

تني تي وساعدساعدتني على تطوير مهاراالتي و

.أثناء تنقلي من وظيفة ألخرى

التنقل بين الوظائف

تطوعت وعملت بشركات 

ت وعمل،خاصة، ومؤسسات

 
ً

.الخاصأسست عملي حر وعمال

خترت مجموعة متنوعة من الموادا

عيةثناء دراستي الجامأوالتخصصات 

والعلوم،دبواأل،الموسيقى:مثل

.وغيرها،االجتماعية

ي األشياء التي ال أرى نفسدركأأصبحت 

معرفة منهذا قربني . منهاًءاجز

.اليومشغفي 



فس فالكثير من الناس هم بن،تتوترال 

ذا لم يعترفوا بذلكإالقارب حتى 

يجب،لمعرفة شغفكأنه تجربتي علمتني 

حتى،كم من الوظائف والخبراتركبأتجريب 

تتمكن من حذف األشياء التي ال تناسبك

.  ديبالتأك

ما هو من العادي والمقبول عدم معرفة 

األشياء التي تحب شغفك أو عدم معرفة

). وظيفة، أو تخصص، أو عمل(عملها 

 
ً
ا يكون ما تحب أن تعمله اآلن ليس هوأحيان

.  الخيار المناسب بالمستقبل

بالتجريب والتطور دائًمااالستمراريجب 



هل تعرف بالتحديد : السؤال
ن تفعل أوبدقة ماذا تريد 
ية؟و العملأبحياتك األكاديمية 



شكًرا
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