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أعد تفكيرك!إن العمل الذي تحلم به هو مهنتك المستقبلية 



فكر لو أن العمل الذي تحلم بھ ھو مھنتك المستقبلیة؟

المھن المھن المستقبلیة، أو إن 
ھي ،مجالھا نقصالتي یوجد في 

في مطلوبة بشكل واسع وظائف
مع وجود نقص في سوق العمل

الحاصلین على ستخدمینالمعدد  
.في مجالھاالتعلیم المطلوب 

دراسة في أحد إذا اخترت ال
مجاالت المھن التي یسود فیھا 

فرصة لدیك ستكونفنقص 
وظیفةللحصول على كبیرة
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 النقطة 1 إن المهن المستقبلية، أو المهن التي يوجد في مجالها نقص، هي وظائف متوفرة بشكل واسع في سوق العمل كما أن المنظور المستقبلي هو أن الطلب عليها سوف يبقى مرتفعاً لفترة طويلة قادمة. إن السبب في وجود عدد كبير من الوظائف في مجال هذه المهن هو أن أرباب العمل هنا يجدون صعوبة في العثور على كفايتهم من المستخدمين الحاصلين على التعليم الكافي في مجالها. إن الأمر يتعلق بكل بساطة بنقص في الكفاءات اللازمة. إن العديد من الوظائف المستقبلية يرتبط بالخدمات العامة المهمة التي يقدمها المجتمع، ولذلك فإن وجود نقص في بعض المهن سيكون له تأثير يؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة في المجتمع حيث أن معدل النمو سيتعرض لخطر التباطؤ كما أن  العديد من المجالات الهامة للخدمات العامة لن تكون قادرةً على تقديم خدماتها بشكل مرضٍ. هناك مجالان من الممكن ذكرهما ضمن هذا النطاق ألا وهما:  مجال الرعاية الصحية ومجال المدارس. النقطة 2 إذا اخترت الدراسة في أحد مجالات المهن التي يسود فيها نقص  فستكون لديك فرصة كبيرة للحصول على وظيفة بعد الدراسة مباشرةً، كما أنك ستساهم بذلك في الحفاظ على استمرارية آلية العمل والخدمة في السويد . لكن، أين تتواجد هذه المهن التي يسود فيها نقص؟ لقد قام مكتب العمل بتحديد ستة مجالات في بليكينجة تحتاج إلى المزيد من العاملين المؤهلين في مهنها حالياً وفي السنوات القادمة. إن هذه المجالات هي: مجال التعليم، البناء، الرعاية الصحية والعناية، تكنولوجيا المعلومات، التقنية والصناعة. دعونا نعاين عن كثب كل من هذه المجالات.



:           تتوفر ھنا فرصة جیدة للحصول على عمل

Vård- och omsorg Utbildning Bygg

• ممرض مساعد
• ممرض
• طبیب
• معالج فیزیائي
• نفساني
• مرشد اجتماعي
• قابلة
• طبیب أسنان
• میكانیكي أسنان
• اداري رعایة، وأشیاء أخرى

• مشرف روضة أطفال
• مدرس ابتدائي
• مدرس متخصص بمادة
• مدرس مرحلة ثانویة
• مدرس تعلیم البالغین
• مدرس س ف ي
• مدرس في مراكز البالغین
• مدرس في مراكز الترفیھ 
• تربوي متخصص
• مدرس متخصص وأشیاء 

أخرى

• عامل تمدیدات صحیة
• كھربائي
• نجار
• سائق آلة صناعیة
• عامل بناء
• بناء سقاالت
• دھان
• عامل خرسانة
• عامل صفائح معدنیة
• عامل أرضیات وأشیاء أخرى
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 من الصعب أن نتخيل نوع الوظائف التي يتعلق الأمر بها عندما يتحدث المرء عن المجالات المهنية بشكل عام. يمكن لك أن ترى هنا مجموعة مختارة من الوظائف تحت كل مجال. لكن تذكر أن هذا ليس كل شيء حيث أن العديد من هذه المجالات واسع جدا ويشمل العديد من المهن المختلفة.التعليم في مجال التعليم، هناك حاجة كبيرة إلى معلمين على جميع المستويات، سواء على مستوى معلمي رياض الأطفال أو معلمي المرحلة الابتدائية أو معلمي المواد في المدارس الإعدادية والثانوية. يمكنك أيضا اختيار العمل مع الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص حيث تعمل وقتها كتربوي متخصص، أو العمل مع الأطفال في أوقات فراغهم كتربوي في مراكز أوقات الفراغ. يوجد هناك نقص أيضاً في مدرسي اللغة السويدية للمهاجرين - SFI، وكذلك في العديد من مجالات تعليم البالغين.     البناء إن قطاع البناء واسع النطاق ويشمل العديد من المهن المختلفة. فيما يلي أمثلة على بعض منها: التمديدات الصحية (السباكة)، الكهربائي، النجار، مشغل آلات، عامل البناء والدهان. إن  قطاع البناء يشمل كذلك فروعاً مهنية في كل مجال. على سبيل المثال، يمكنك أن تكون عامل صفائح معدنية رقيقة، عامل صفائح معدنية سميكة أو عامل صفائح بناء، يمكنك كذلك أن تكون نجار آلة، نجار قطع أو عامل ألواح خشبية، وما الى ذلك. الرعاية الصحية والعنايةربما يكون مجال الرعاية الصحية والعناية هو المجال الذي يعرف معظم الناس أنه يفتقر إلى اليد العاملة، ولقد بدا ذلك واضحاً خلال فترة انتشار وباء كوفيد ـ 19 حيث بدا ذلك جلياً وهو شيء تم تناقله على نطاق واسع في وسائل الإعلام. إن هذا القطاع يشمل كذلك مجموعة واسعة من المهن. إن لائحة المهن التالية لا تقدم سوى بضعة أمثلة. يمكن أن تصبح ممرضاً مساعداً في حال درست برنامج الرعاية الصحية والعناية في المدرسة الثانوية أو كومفوكس، إلا أنه يوجد هناك عدد من المهن الأخرى التي تتطلب التعليم العالي. إن هذا الأمر يشمل مهنة الممرضة، الطبيب، المعالج الفيزيائي أو أخصائي العلاج الطبيعي، القابلة والأخصائي النفساني وما الى ذلك. يوجد كذلك مجال طب الأسنان الذي هو أيضاً في حاجة الى عاملين مؤهلين. يتوفر في مجال الرعاية الصحية العديد من التخصصات وتتوفر لديك الفرصة هنا للتخصص في المجال الذي تجده مثيراً لاهتمامك بشكل خاص.حقائق أخرى إن أربعة من عشرة فرص عمل في بليكينجة تتوفر في القطاع العام، أي ضمن البلديات أو المحافظة أو إحدى الدوائر الرسمية الموجودة هنا. إن هذا يعني حوالي 27300 وظيفة. يعمل معظم الأشخاص في قطاع الرعاية الصحية والعناية أو قطاع التعليم أما فيما يتعلق بقطاع البناء فى بليكينجة فيعمل واحد من كل خمسة عمال بناء حاليا في مجال بناء المنازل وذلك وفقاً لإحصاءات مكتب العمل .



معلوماتیة تقنیات صناعة
مھندس تقني•
مھندس بناء ومنشآت•
مھندس تقني آالت•
مھندس حرائق•
مھندس في مجال البیئة•
فئةتقني مضخات التبرید والتد•
تقني عقارات•
تقني إنذار وامآن وغیر ذلك•

مسؤول مشروع في مجال •
المعلوماتیة

مبرمج•
ُمطور نظام وبرنامج حاسوب•
محلل أنظمة •
مھندس معلوماتیة•
فاحص انظمة معلوماتیة•
بتقني تشغیل انظمة الحاسو•
تقني معلوماتیة•
إداري انظمة معلوماتیة •

وغیرھا

•

لحام•
میكانیكي صیانة•
عامل تشغیل آالت•
عامل تشغیل عربات•
یانة تقني تركیب، تعدیل وص•

االجھزة االوتوماتیكیة
ام عامل تحكم رقمي بإستخد•

الحاسوب وغیره

أین النقص؟ وما نوع الوظیفة؟
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 تكنولوجيا المعلوماتإن قطاع تكنولوجيا المعلومات في تغير مستمر بسبب التطور التكنولوجي والرقمنة وهناك دائما حاجة لمتعلمين جدد يتمتعون بالاهتمام والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات. نجد في هذا المجال مهن مدير مشروع معلوماتي، مبرمج، مطور برامج وأنظمة وتقني تكنولوجي وما الى ذلك. يوجد شيء مهم يجب أن نأخذه في عين الاعتبار في مجال تكنولوجيا المعلومات ألا وهو أن هناك العديد من الألقاب المهنية المختلفة لنفس الوظيفة. قد تبحث شركتان مختلفتان عن متسابق لديه نفس التعليم والخلفية إلا أنهما تسميان نفس الوظيفة بلقبين وظيفيين مختلفين تمامًا. من المهم هنا عدم التحديق الأعمى في اللقب الوظيفي المطلوب، وإنما فهم ما الذي تطلبه كل شركة. التقنية إن المجال التقني صعب التحديد كون المهن التقنية تتواجد ضمن جميع المجالات المهنية تقريباً وخاصةً في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصناعية. لكن حتى في مجال الرعاية الصحية والمدارس فإن هناك حاجة إلى موظفين مدربين تقنياً. بغض النظر عن المجال المهني فإن هناك حاجة إلى مهندسين، يمكن أن يتعلق الأمر على سبيل المثال هنا بمهندسين في الهندسة الكهربائية أو في البناء. هناك أيضا حاجة إلى متمرسين في التكنولوجيا لتنفيذ المزيد من المهام العملية مثل التبريد وفنيو مضخة الحرارة، فنيو العقارات وفنيو الإنذار والأمن وغيرهم.الصناعةكان للصناعة في بليكينجة سنوات جيدة وإن المنظور المستقبلي هو أن مجال الصناعة سوف يستمر في النمو، وسيكون هناك بالتالي حاجة إلى يد عاملة ذات كفاءة مهنية تعليمية. إن المجال الصناعي أيضاً واسع النطاق ويشمل العديد من المهن المختلفة وإن المهن المذكورة هنا لا تشكل سوى أمثلة قليلة. نجد هنا لحام المعادن، الميكانيكي، مشغل الآلة، مصلح السيارات، فني الأتمتة ومشغل الآلات عن طريق الكمبيوتر وغير ذلك.



بلیكینجة السوید

• العنایة والرعایة 9430 351916

• التعلیم   1862 128773

• الصناعة 839 47445

• تكنولوجیا المعلومات 442 59625

• البناء 288 35 959

• التقنیة تدخل ضمن مھن أخرى، 

خاصةً تكنولوجیا المعلومات                                                                              

*Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna gäller 2019

220331ـ210301المھن المتوفرة في بنك المعلومات 
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ما هو حجم النقص في كل من المجالات؟ يمكن لكم أن تروا هنا أرقام مكتب العمل لعام 2019 والتي تظهر عدد الوظائف في كل قطاع في كل من بليكينجة ومجمل البلد. كما ترون، فإن الرعاية الصحية والعناية الاجتماعية تظهر بأرقام عالية جداً، الا أن القطاعات الأخرى كانت أيضاً بحاجة كبيرة إلى العمالة في العام الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا الشيء مستقبلاً. من الجدير بالذكر هنا أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الوظائف الشاغرة وإنما تظهر فقط الوظائف التي تم الإبلاغ عنها عبر مكتب العمل. أي أنه وبعبارة أخرى، فإنه يوجد هناك المزيد من الوظائف المتوفرة في سوق العمل!



تائج أوالناحرازنحو ركزاً یحدث في مكان العمل إذا كان الجمیع مستعتقد ذا ما
مستقلنحو العمل بشكل 

• دقیق

• منظم

• قادر على التعاون

• مستقل

• مھتم بتحقیق نتائج

• راغب في التطور والتطویر

مھارات العامة أمر مھم جداً ال
على سبیل في معظم الوظائف
المثال

!   تذكر أن
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  إن ما نسميه بالمهارات العامة أمر مهم جداً في معظم الوظائف. إن الأمر هنا يتعلق بأساسيات الأمور كأن تكون دقيقاً ومنظماً وقادراً على التعاون مع الآخرين ولكن أيضاً أن تكون قادراً على العمل بشكل مستقل، وأن تكون راغباً في أن تحقق نتائج جيدة، وكذلك في أن تساهم في التنمية والتجديد وفي تطوير نفسك وفي تعلم أشياء جديدة. إن هذه الصفات مطلوبة في معظم المهن، لكن يجب أن يجري تكييفها ضمن السياق الذي يجد المرء نفسه فيه. يتم استخدام هذه المهارات بطرق مختلفة تبعاً للمكان الذي تعمل فيه.موضوع مناقشة: ماذا  تعتقد سيحدث في مكان العمل إذا كان الجميع مركزاً نحو احراز النتائج أو نحو العمل بشكل مستقل؟



التعلیم

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
• ستكشاف واللعب والتعلم إللخلق فرص 

• الطالبالھامالفضول واثارةنقل المعرفة، و

• تالمیذللھادفةخلق بیئة ملھمة وتعلیمیة
:  إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون

• قادر على القیادة

• تربوي

• قادر على رؤیة كل فرد

• منظم
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  لكن كيف في امكانك أن تعرف إذا كانت أي من مهن المستقبل هي مهنة أحلامك؟ ربما يتوجب هنا أن تقوم بالتفكير في صفاتك الشخصية ونقاط قوتك، اسأل نفسك: ماذا أحب وما الذي أنا بارع فيه، وكذلك فيما تنطوي عليه هذه المهن المستقبلية.     سننظر في كل مجال على حدى ونتحدث عما يمكن أن تعنيه الوظائف بشكل عام. أود منكم هنا أن تعكسوا انطباعاتكم وأن تقوموا بتقديم أفكاركم ومقترحاتكم الخاصة.إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي: في مجال التعليم، تعمل في المقام الأول مع الأطفال والشباب، ولكن أيضاً مع البالغين. يمكنك هنا خلق فرص للإستكشاف واللعب والتعلم كمشرف روضة أطفال، يمكنك نقل المعرفة، واثارة الفضول والهام الطلاب كمدرس في المرحلة الابتدائية، أو كمدرس مواد أو معلم مدرسة ثانوية، أو خلق بيئة ملهمة وتعليمية هادفة للتلاميذ بعد أوقات المدرسة كمدرس أساسي في نوادي أوقات الفراغ. يمكنك كذلك أن تعمل مع الذين يحتاجون إلى تعلم اللغة السويدية كمعلم لغة سويدية للأجانب أو مع الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم خاص في المدرسة كتربوي متخصص أو معلم خاص.   هناك مجموعة من المهن المختلفة في مجال التعليم والمدرسة. هل يمكنكم التفكير في المزيد منها؟ إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون: من تناسب هذه الوظائف؟ إذا كانت لديك مهارة القيادة وتشعر أنك جيد في الشرح بحيث يفهم الآخرون، أي بمعنى آخر، اذا كنت تتمتع بالتربوية وكنت شخصاً اجتماعياً ذو تعاطف ومقدرة على رؤية كل شخص وتحب حل المعضلات ولديك مقدرة جيدة على التنظيم، فإن المدرسة قد تكون شيئا مناسباً لك. يستحسن هنا أن تتمتع بمقدرة لا بأس بها على تحمل الضغوط.  لماذا تعتقد أنك بحاجة إلى مهارات القيادة ورؤية الفرد؟  أن تكون قادراً على قيادة مجموعة أكبر من الأطفال / الشباب / البالغين والتمكن من إشراكهم وخلق الباعث لديهم مع فهم كيفية تفكير الآخرين وطريقة عملهم والتمكن من رؤية خصائص كل شخص والتمكن من تكييف التدريس.   هل يمكنك التفكير في خصائص أخرى ملائمة؟ المقدرة على تحمل الضغوطالمقدرة على التواصل اجتماعيقادر على حل المعضلاتمن المهم التفكير فيمايلي:سوف تتطور بالطبع وبشكل تدريجي من خلال كل من التعليم والخبرة العملية، إن نفس الشيء ينطبق على مقدراتك ومعارفك. 



البناء

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
• أن تعمل مع المنشآت والصیانة واإلصالحات

• التجدید وأاعادة البناء، تشیید األبنیة الجدیدةتعمل مع أن 

• األشیاء واألسطحمعالجةل، إنشاء، تجمیع أو یشكت

: إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون
• قادر على حل المشاكل

• دقیق

• مھتم بتحقیق النتائج

• مستقل
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 إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي:كما تحدثنا في وقت سابق، هناك العديد من أنواع مختلفة من المهن في قطاع البناء والتشييد. يمكن القول بشكل عام أن الوظائف هنا يمكن أن تعني أن تعمل مع المنشآت والصيانة والإصلاحات مثل الكهربائيين، أو أن تعمل مع تشييد الأبنية الجديدة، اعادة البناء أو التجديد كالنجارين أو البنائين على سبيل المثال، أو مع تشكيل، إنشاء، تجميع أو معالجة الأشياء والأسطح مثل عمال الصفائح المعدنية أو عاملي الطلاء (الدهانين). هل يمكنكم التفكير في أشياء أخرى يمكن القيام بها في مجال البناء؟إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون: إن الصفات التي يمكن أن يتحلى المرء بها هنا هي حبه لحل المشاكل مع تمتعه بالدقة والرغبة في تحقيق نتيجة جيدة فضلاً عن كونه مستقلاً اضافةً الى تمتعه بالسلاسة في التعاون مع الآخرين. في قطاع البناء والتشييد، يمكنك العمل اما بنفسك أو ضمن فريق عمل وإن هذا الشيء يتوقف على دورك وعلى المهمة المسندة اليك.لماذا تعتقد أنك يجب أن تكون محباً لحل المشاكل؟  (تقابله من حين لآخر مشاكل ويحتاج إلى استخدام الخيال والحرفية المهنية لحل هذه المشكلة)هل يخطر ببالكم المزيد من القدرات التي قد يكون وجودها أو تطويرها محبذاً؟  اقتراحات: المقدرة على التنظيمالإبداعيةذو توجه خدميمرنقادر على تحمل الضغوطملم بمعايير الجودة قادر على التعاون مع الآخرينقادر على اتباع القواعد والتعليماتقادر على اتخاذ زمام المبادرة



الرعایة والعنایة

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
• الوصفات الطبیة تحریرالتأكد من عملیاتالوقایة من األمراض و

• وتمكینھم من احداث تغییر في أوضاعھمالناس على تحسین وضعھمةاعدمس

• رعایة االستقبالتقدیم أو توثیق الصحائف الطبیة

: إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون
• قادر على التواصل

• قوي المالحظة

• قادر على التعاون

• دقیق قد تكون على شكل الوظائفإن 
عملوردیات 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
 إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي:ماذا تفعل في مجال الرعاية الصحية والعناية الاجتماعية؟ هنا أيضا، هناك مجموعة واسعة من المهن والمهام، فضلا عن العديد من أنواع مختلفة من أماكن العمل. لا يقتصر العمل هنا على المراكز الصحية أو المستشفيات فحسب، وانما يمكنك العمل كذلك مع كبار السن أو المعاقين، على سبيل المثال. إن الوظائف هنا تعني بشكل أساسي أن تقوم بتقديم الرعاية والمساعدة للآخرين، العمل على الوقاية من الأمراض والتأكد من عمليات تحرير الوصفات الطبية إذا كنت ممرضاً. تقوم كطبيب بفحص المرضى وإجراء التشخيصات، وتساعد الناس على تحسين وضعهم كأخصائي نفساني أو مرشد اجتماعي، أو ربما تكون مسؤولا عن التوثيق أو تقديم رعاية الاستقبال إذا كنت موظفاً ادارياً في الرعاية. أية وظائف أخرى قد تتوفر ضمن مجال الرعاية الصحية والعناية الاجتماعية، في رأيكم؟إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون:  عندما تتعامل مع أشخاص في الرعاية الصحية والعناية الاجتماعية، فإنه قد يكون من الجيد أن تكون قادراً على التواصل، أي أن تكون قادراً على التحدث بطريقة يسهل فهمها. من المهم أن تكون منتبهاً ومتجاوباً كي تكون قادراً على تحديد احتياجات الذين تقوم بمساعدتهم، يجب أن تكون كذلك قادراً على التعاون وأن تتميز بالدقة. يستحسن أيضاً هنا أن تتمتع بمقدرة لا بأس بها على تحمل الضغوط. لماذا تعتقد أنه يتوجب أن تكون قادراً على التعاون وأن تتميز بالدقة؟ أنت تعمل ضمن فريق في الأقسام والعيادات ويجب أن تكون قادرًا على التعاون مع الآخرين. من المهم أن يتم العمل بشكل صحيح لمنع حدوث أخطاء في المعالجة والدواء.هل توجد أية مزية تنقص هنا؟القدرة على تحمل الضغوطالإستقلاليةالتعاطفالتوجه الخدميأمور متفرقة:إن الوظائف في مجال الرعاية الصحية والعناية الاجتماعية قد تكون على شكل ورديات عمل، أي على شكل ساعات عمل مقررة خلال النهار والمساء والليل وعطلة نهاية الأسبوع، إلا أن هذا يعني في نفس الوقت حصولك على تعويض مادي اضافي عدا عن الراتب الأساسي وذلك كتعويض عن العمل الذي يتم أداؤه في الأوقات الغير مريحة. تحصل عادةً كذلك على إجازة أطول لاحقاً.  



تكنولوجیا المعلومات

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
ً أن تكون عنكبوت• فیھا  المعلوماتتكنولوجیایةھیكلعلىتامةسیطرةلدیك مة، وومنظضمنفي شبكة اإلنترنت ا

البیانات وأنظمة تكنولوجیا المعلومات من خالل البرمجة كمطور نظامعبر تطویر

ات والمنظماتشركلإدارة البنیة التحتیة التقنیة ل•

:إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون
• قادر على التحلیل

• منظم 

• مھتم بالتطور

• قادر على اتخاذ القرار
مجال تكنولوجیا

في واسع والمعلومات
.مستمرتطور 

!تذكر أن

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي:دعونا ننتقل إلى مجال تكنولوجيا المعلومات. يمكنك هنا أن تكون عنكبوتاً في شبكة الإنترنت ضمن منظومة، ولديك سيطرة تامة على هيكلية تكنولوجيا المعلومات ضمن المنظومة. تقوم هنا بتطوير البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال البرمجة كمطور نظام كما يمكنك إدارة البنية التحتية التقنية لشركة كتقني تكنولوجيا معلومات أو كفني شبكة. قد تقوم كذلك بتأمين التشغيل على المدى الطويل لنظام تكنولوجيا المعلومات في المنظومة وذلك كمدير للنظام.هل يمكنكم التفكير في أشياء أخرى يمكن القيام بها في مجال تكنولوجيا المعلومات؟إن الجميل في قطاع التكنولوجيا ككل وبشكل أكثر تحديداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات هو أن التكنولوجيا تتضمن مجالات واسعة بشكل لا يعقل. يوجد هنا مكان للشخص المنفتح الذي يحب أن يتحدى نفسه مع مهام مختلفة كل يوم، ولكن يوجد هنا أيضاً مكان للأخصائي الذي يريد الخوض في تصميم لوحة الدارات والأنظمة الخلفية أو أية أشياء أخرى. يمكنك هنا أن تكون موظفا لدى الشركات الصغيرة أو الكبيرة، يمكن لك أن تكون باحثاً أو أن تفتح شركتك الخاصة. إن الإمكانيات متعددة! بالإضافة إلى ذلك، فإن المهن في هذا المجال هي مهن لا يمكن للمرء أن يتوقف عن مواكبة التطور والتعلم ضمنها، بما ينطوي عليه هذا الشيء من ايجابيات وسلبيات. إن التقنية تسير دائماً نحو الأمام ويتوجب على المرء أن يواكب التقدم التقني ويتعلم المزيد بشكل مستمر.   إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون:أولا وقبل كل شيء ، يستحسن أن يكون لديك اهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات. إن الأمر يتعلق كثيراً هنا بالمقدرة على التحليل والتنظيم وعلى الرغبة في التطور والتقدم وعلى تجربة أشياء جديدة وعلى الجرأة على اتخاذ القرارات. لماذا يحتاج المرء في اعتقادكم الى أن يكون قادراً على التحليل وعلى اتخاذ القرارات؟  القدرة على تحديد المشاكل واستخلاص النتائج المنطقية لإيجاد أفضل حل ممكن. كتقني تكنولوجيا معلومات يمكن على سبيل المثال أن تكون مديراً لفريق، ولذلك يجب أن تكون قادراً على ادارة الفريق واتخاذ القرارات الخاصة به.هل يخطر ببالكم المزيد من القدرات والخصائص التي قد يكون وجودها محبذاً؟ تربويالمقدرة على القيادةالمقدرة على التعاونمتحمل للمسؤوليةمتوجه نحو خدمة الزبائن   



التقنیة

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
• .الحافالت ذاتیة القیادةوحتىمن المعدات الطبیة بدءاً تطویر التكنولوجیا في كل شيء 

• .ضمن المجالالحل األفضل واألكثر فعالیة توصل الىال

• .الزبائنحل مشاكل قادر على في حقل معین وأن تكون خبیراً 

:إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون
• قادر على حل المشاكل

• قادر على التحلیل

• منظم

• دقیق مجال التكنولوجیا واسع 
.مستمرتطور في و

!تذكر أن

Presentatörsanteckningar
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إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي:كما تحدثنا سابقاً، إن المجال التقني متضمن في عدة مجالات أخرى، وبما أن الوظائف تختلف، فليس من السهل إعطاء صورة عامة.يمكن القول على العموم أن الأمر يتعلق في مجال الهندسة بتطوير تقنيات جديدة أو العثور على أفضل الحلول وأكثرها فعالية عبر استخدام التكنولوجيا المتوفرة. يمكنك أيضا أن تكون خبيرا في مجالات محددة، مثل التبريد ومضخات الحرارة أو الإنذار والسلامة. يمكنك كذلك حل مشاكل الزبائن والعمل مع الخدمة.  ماذا في امكان المرء أن يفعل أكثر من ذلك في رأيكم؟  إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون:في مجال المهن الفنية، فإنه من الجيد أن تكون تحب حل المشاكل وذو مقدرة على التحليل والتنظيم والدقة.لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى المهارات التنظيمية هنا؟يمكن العمل مع المشاريع الكبيرة أو العديد من المشاريع الصغيرة في نفس الوقت ويمكن أن يكون هناك الكثير من الأمور الواجب تتبعها. هل يخطر على بالكم المزيد من الخصائص الواجب توفرها؟ذو توجه خدمي ذو مقدرة على التواصلاجتماعي قادر على التعاونالسير على القواعد والتعليمات    



الصناعة

:یمكن أن تعني ما یليالوظائفإن 
تركیب وتشغیل ومراقبة اآلالت والعملیات في الصناعات•

الحد من خطر التوقف عن اإلنتاج عبر اتخاذ التدابیر الوقائیة •

ً یدوي مع أجزاء محددة خصیصبشكل العمل • صناعةضمن الا

:إن المزایا التي تتمتع بھا ممكن أن تكون
• دقیقاً كون تأن 

• السالمةتكون مركزاً على معاییر أن 

• نوعیة جیدة أن یكون أداؤك ذو

• على التعاون مع اآلخریناً تكون قادرأن  قد تكون على شكل الوظائف إن 
عملوردیات 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
 إن القطاع الصناعي كبير في بليكينجة. من بين أكبر 12 من أرباب العمل في المحافظة يعمل ثمانية في مجال الصناعة وإن لهذا أثره على كامل مجتمع الأعمال في بليكينجة. إن هذا يعني أيضاً وجود كم هائل من فرص العمل.   إن الوظائف يمكن أن تعني ما يلي:ماذا يمكن أن يعني العمل في مجال الصناعة؟ يمكن أن يتعلق الأمر بتركيب وتشغيل ومراقبة الآلات والعمليات في الصناعات المختلفة مثل فنيي التشغيل الآلي أو مشغلي الآلات، يمكن أن يتعلق الأمر بالعمل على الحد من خطر التوقف عن الإنتاج عبر اتخاذ التدابير الوقائية والصيانة الميكانيكية وإدارة آلات التصنيع المسيرة وفق نظام كمبيوتري، كمشغلي التحكم الآلي ( CNC) على سبيل المثال أو أن يكون العمل بشكل ملموس مع أجزاء عملية مثل لحام الصلب والمعادن الأخرى.هل يخطر على بالكم أية وظائف أخرى في مجال الصناعة؟   إن المزايا التي تتمتع بها ممكن أن تكون:إن الصفات التي يمكن أن تكون جيدة هنا هي أن تكون دقيقاً و أن تكون السلامة أمر مهم بالنسبة اليك وأن يكون أداؤك ذو نوعية جيدة وأن تكون قادراً على التعاون مع الآخرين.لماذا يعتبر التفكير في معايير السلامة أمراً مهماً هنا؟ كي تكون قادراً على توقع المخاطر في العمل وعدم تعريض نفسك أو الآخرين لأشياء خطيرة.هل يخطر على بالكم المزيد من الخصائص الواجب توفرها؟المقدرة على مراعاة القواعد والتعليماتالمقدرة على المبادرة المقدرة على حل المشاكل والمعضلاتالرغبة في تحقيق نتائجالمقدرة على تحمل الضغوط أمور متفرقة:إن الوظائف في مجال الصناعة قد تكون على شكل ورديات عمل، أي على شكل ساعات عمل مقررة خلال النهار والمساء والليل وعطلة نهاية الأسبوع، إلا أن هذا يعني في نفس الوقت حصولك على تعويض مادي اضافي عدا عن الراتب الأساسي وذلك كتعويض عن العمل الذي يتم أداؤه في الأوقات الغير مريحة. تحصل عادةً كذلك على إجازة أطول لاحقاً. خلاصة: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول أي من المهن التي مررنا بها، فهناك أداة ممتازة على موقع مكتب العمل بعنوان "اعثر على مهنة" حيث يمكنك قراءة المزيد عن كل مهنة، وما الذي تعنيه وما هي القدرات التي يجب أن تكون متوفرة ضمنها ولماذا. هناك أيضا أفلام فيديو لمقابلات مع أشخاص يزاولون هذه المهن. انتهز الفرصة كذلك إذا كان لديك شخص مقرب منك لديه وظيفة تثير اهتمامك. انتهز الفرصة للسؤال عن كل شيء حول المهنة! 



عملالمكان نفس في كمعدل وسطيألكثر من خمس سنواتیبقونال إن المستخدمین 

.تطور معكیتغیر ویعملك یمكن أن إن. تتغیر كذلكحیاتكإن ظروف تتطور طوال حیاتك وأنت

.الدراسةنظام دعممن خالل نظامنا التعلیمي وللتعلم مدى الحیاة لدینا الظروف الالزمة تتوفر في السوید، 

• ةت المختلفمجاالعدید من التدریبات والخبرات والكفاءات قابلة للتطبیق في العدید من الإن ال

ھذا طوال حیاتي؟مععلّي أن أعمل یجب ھل 
!ال

Presentatörsanteckningar
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 هل يجب عليّ أن أعمل مع هذا طوال حياتي؟الإجابة: لا! �النقطة 1: إن اختيار مهنة يمكن أن يولد مشاعراً جسيمة ومخيفة حيث يشعر المرء بالقلق. كيف يمكن لك أن تعرف ما تريد القيام به بعد 20 أو 10 أو ربما خمس سنوات فقط؟ في السابق كنا نقول أن التعليم يؤدي إلى وظائف يعمل المرء فيها بقية حياته. إن هذا لم يعد هو الحال!�ووفقاً للإحصاءات المستقاة من المكتب المركزي للإحصاء، فإننا لا نبقى اليوم لأكثر من خمس سنوات كمعدل وسطي في نفس مكان العمل. ويرجع ذلك إلى أنه في بعض المجالات، مثل تلك التي نظرنا إليها اليوم توجد الكثير من فرص العمل مع جود عدد قليل من القوة العاملة، ولكن أيضا كون نظرتنا إلى الوظائف قد تغيرت. في الماضي كان المرء يسعى جاهداً للحصول على الساعة الذهبية للخدمة الطويلة والوفية في نفس مكان العمل، أما اليوم فيمكنك بناء سيرتك الذاتية عن طريق تغيير عملك وهو ما يؤدي الى الحصول على المزيد من الخبرات والرواتب الأعلى.�النقطة 2: � إن ظروف حياتك تتغير كذلك وقد تحتاج إلى تكييف عملك تبعاً للمراحل المختلفة من الحياة. يمكن أن يتعلق الأمر بالإلتقاء بشريك حياتك أوالانتقال أو تكوين عائلة أو بأشياء أخرى قد تؤثر على الحياة. هذه هي الطريقة التي تسير الحياة وفقها حيث يتوجب تكييف وضعك الوظيفي مع وضع حياتك. تذكر أنه إذا كان لديك شهادة تعليمية فيكون من الأسهل عليك تغيير وظيفتك.النقطة 3: في السويد، لدينا امكانيات رائعة للمزيد من الدراسة والتطور وذلك بفضل نظامنا التعليمي. تتوفر الفرصة طوال الحياة للدراسة في المستوى الأساسي أو بعد الثانوي أو الجامعي أو دراسة دورات مختلفة. يمكن لك عن طريق نظام الدعم الدراسي الحصول على مساعدة دراسية على شكل منحة حتى بلوغك سن 56 سنة وعلى شكل قرض الى أن تبلغ سن 47 سنة. ليس الأمر بالردىء، أليس كذلك؟النقطة 4: أخيراً وليس آخراً: لا يمكن لك أن تفشل. بغض النظر عن الشيء الذي تدرسه فإنه يمكن لك الإستفادة منه في المجالات والمهن الأخرى. إن العديد من الخبرات والخصائص يمكن الإستفادة منها في العديد من المجالات. لا يوجد أي خطأ في أي دراسة ولا يوجد شيء اسمه اختيار خاطىء.  �



سنة 19ـ 16الدراسات الثانویة لمن ھم بین سن •
المعلومات كذلك علىتتوفر. ”gymnasieskola”تحت عنوان تكموقع بلدیابحث في 

folkhogskola.nu

أو أكثر سنة 20لمن بلغوا بالغینتعلیم ال•
.دورات نظریة في المرحلتین االبتدائیة والثانویة والتدریب المھني في المرحلة الثانویة

". ”vuxenutbildning”بالغین انظر إلى موقع البلدیة تحت عنوان تعلیم ال

التعلیم ما بعد الثانوي
 yrkeshogskolan.se،folkhogskola.nu) دراسات في المستوى ما بعد الثانوي( antagning.se:نظر الى مواقعا
).متخصصة، دورات عامة وخاصة بالتعریف عن الذاتدورات الال، ةلمھنیللدراسات ا(

CSNي لدراسدعم اللالھیئة المركزیة•
).والقروضمنح ال(الدراسیة والقروضمعلومات حول المنحcsn.seتجد على موقع

كیف وأین یمكن لي أن أقوم بالدراسة؟

العدید من الدراسات ما بعد 
تتم بالمراسلةالثانویة 

!  ال تنس أن

Presentatörsanteckningar
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 هناك متاهة من الدورات والتدريبات في حال القيام بالبحث عن طريق الانترنت وإن التنقل بين مختلف المواقع والروابط قد يكون أمراً صعباً. قمنا هنا بجمع أهم الأماكن التي يمكن أن يتم البحث ضمنها.  التعليم الأساسي لليافعين للذين هم في المدرسة الإعدادية ويبحثون عن تعليم في المدرسة الثانوية: إن أسهل طريقة هنا تكون عبر البحث في موقع بلديتك. توجد قائمة بالمدارس الثانوية الخاصة والمدارس الثانوية البلدية، وبالبرامج التدريسية التي تقدمها كل منها.التعليم الأساسي للبالغين إذا كنت بالغاً وتحتاج إلى تعليم أساسي، فيجب عليك أيضًا أن تنظر إلى موقع بلديتك لتعليم الكبار حيث تجد هنا دورات تعليم الكبار التي تقدمها البلديةالتعليم بعد الثانوي إذا كنت حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وترغب في مواصلة الدراسة، فيمكنك أن تجد جميع الدراسات والدورات الجامعية على موقع studera.nu، وهو موقع يديره مجلس التعليم العالي.يتوفر حالياً الكثير من الدراسات المهنية المفيدة للمرحلة ما بعد الثانوية. إن ما يميز هذه الدراسات هو تكييفها تبعاً لسوق العمل حيث يسمح فقط بتقديم دورات في مجالات تتوفر فيها فرصة جيدة للحصول على وظيفة. في معظم الأحيان تكون هذه الدورات ذات فترات أقصر مع الكثير من التدريب العملي في مكان العمل. ويمكن الاطلاع على هذه الدورات عبر yrkeshogskolan.se، وهو موقع إلكتروني تديره مديرية التعليم المهني العالي.  توجد بالإضافة الى ذلك بعض المراكز الشعبية للتعليم الثانوي للبالغين (فولكهوجسكولا)  التي تقدم دراسات ذات فترة أقصر على مستوى التعليم الثانوي. يمكنك العثور عليها على موقع  folkhogskola.nu، وهو موقع تديره منظمة المراكز الشعبية للتعليم الثانوي للبالغين في السويد (سفرييس فولكهوجسكولور).الدراسة عن بعد (المراسلة): تذكر أنه تتوفر لديك اليوم لديك فرص جيدة للدراسة من مكان سكنك. يتم حالياً تقديم عدد من الدراسات بعد الثانوية عن بعد، مما يعني أنه لن يتوجب عليك الانتقال في حال عدم توفر الدراسة المرغوبة في مكان إقامتك.الدعم الدراسي (CSN) إن الحصول على الدعم المادي هو من المتطلبات الأساسية الهامة للتمكن من الدراسة. توجد في السويد امكانيات رائعة للحصول على دعم مالي حكومي للدراسة. يمكنك العثور على كل شيء حول كيفية التقدم بطلب للحصول على منحة مادية للدراسة أو قرض طلابي وحول الشروط الواجب توفرها وأمور أخرى كثيرة على موقع الهيئة المركزية للدعم الدراسي csn.se.



!تذكر
أن الشھادة الثانویة ضروریة 
للحصول على عمل بغض 

!النظر عن نوع العمل
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 أخيراً وليس آخراً: ضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن المهنة التي تختارها في الحياة، فإنه يجب أن تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وأنه من الصعب جداً الحصول على وظيفة من دون أن تكون حاصلاً على شهادة التعليم الثانوي الأساسي. تذكر هذا الشيء!وإذا كنت تشعر بالخوف والإرتباك وعدم التأكد بخصوص المستقبل فيمكنك دائماً شق طريقك نحو الأمام عبر التجربة! يمكنك دائماً تغيير الدراسة والمهنة إذا ما شعرت بأنها غير مناسبة لك. تذكر أن الجميع جدد في البداية وأن الأمر يستغرق أوقاتاً مختلفة تختلف من فرد لآخر قبل أن يعثر المرء على ما يناسبه بشكل أمثل! تحلى بالجرأة وباشر الآن! بالتوفيق!



ما ھو العمل الذي 
تحلم بھ؟   

!بالتوفیق
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