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حضورك مهم خالل ملتقيات التوظيف لـــ:
التعرف عىل الفرص الوظيفية املتاحة يف سوق العمل.

بناء عالقة مع الرشكات التي توفر فرص عمل والتفاعل مبارشة معهم.

الحصول عىل أراء أصحاب األع�ل بخصوص س�تك الذاتية وفرصة البحث عن الوظائف يف املجال الذي ترغب به.

طرح أسئلة متبادلة ب¦ الخريجة والقطاعات حول نوع الوظائف الشاغرة يف كل قطاع ودراسة واهت�مات الخريجات.

االستفادة من خربات ممثيل القطاعات خاصة وإن كانت من خريجات الجامعة.

دورك قبل البدء يف ملتقيات التوظيف

إعداد السرية الذاتية

اإلطالع عىل بعض املواقع اإللكرتونية

التي ترشح كيفية إعداد الس�ة الذاتية.

تجهيز عدد من نسخ الس�ة الذاتية.

االلمام بفنون تسويق الذات

التدرب عىل تقديم نفسك ملمثيل الرشكات التي ستقابلها يوم التوظيف

كتابة مقدمة تعريفية وتجربتها شفهيا تشمل التعريف باالسم ،

 موجز عن التعليم والخربات ، سبب الحضور إىل ملتقى التوظيف) 

إعداد قائمة باالسئلة

اسئلة خاصة عن التوظيف أو التدريب املنتهي بالتوظيف.

اسئلة خاصة بالتخصص والوظائف املتاحه له.

اسئلة يجب تفاديها يف اللقاء األول(الراتب ، ساعات العمل، املزايا).

حضور دورات تدريبية متنوعة تزيد من خربة الخريجة.



دورك خالل ملتقيات التوظيف

االهت�م باملظهر و ارتداء املالبس الرسمية املناسبة للظهور يف ملتقيات التوظيف

ومقابلة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

االبتعاد عن الترصفات الغ� الالئقة كمضغ اللبان أو االنشغال باألجهزة االلكرتونية

 أو ارتداء النظارة الشمسية أثناء املقابلة.....الخ 

قدم نفسك مستخدمة املقدمة التي تدربت عليها.

اطرح االسئلة االكÊ أهمية وابتعدي عن التفاصيل .

حاويل تبادل بطاقات االع�ل مع ممثيل الرشكات إن وجد أومعرفة اسم الشخص املسؤول 

ورقمه يف حال عدم وجود بطاقات أع�ل.

مراعاة الوقت يف الحديث إلعطاء فرصة لآلخرين.

اللباقة يف الحديث .

احريص عىل التجول يف كل املعرض لالستفادة من أكرب عدد من الرشكات.

دورك بعد انتهاء ملتقيات التوظيف

متابعة التواصل مـــع الشـــــركات.

اتباع النصـــائح التي وجهت اليك مثل: ( طلب ارسال نسخ من الس�ة الذاتية ،

.(Òأو االتصال بشخص أقسم آخر يف املؤسسة، أو التسجيل يف موقع الرشكة االلكرتو 


