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جنيه في الشهر للفرد ٢٠٠أقل من 



ي العال االقتصاد ي ص ال السوق تأث يدى العال االقتصاد ي ص ال السوق تأث مدى تأثر السوق المصري باالقتصاد العالمي مدى تأثر السوق المصري باالقتصاد العالمي دى
النهوض بالدول النامية مشاكل االقتصاد في الدول المتقدمة 

االفتقار للعمالة الجيدة الرخيصة•
الحاجة للمواد األولية •
وجود فائض لالستثمار  •

منح  •
قروض•
أجنبية• استثمارات استثمارات أجنبية  أزمة الطاقة •

ة الفق طة ال قة للط قةاش الط في ة ا االستث القوة ادة ةز الغن دعم مباشر للطبقة المتوسطة والفقيرة
بيئة مناسبة  توفير     
إيجاد عمالة رخيصة     

الغنيةزيادة القوة االستثمارية في الطبقة 
.تزايد لالحتياج للعمالة      
الخدمات   نشاط زائد في قطاعي     

ة ل و الت والصناعات التحويليةوالصناعات

النتيجة
وجود نشط استثماري زائد مما يعني توافر العديد من فرص العمل :  إيجابيا

.رفع الكفاءة البشرية          
.حالة من التبعية االقتصادية  وجود: سلبياً 

.انحصار االستثمار ـ نوعا ما ـ في النطاق االستهالكي والخدمي       
الصناعات واالستثمارات الصغيرة: األمان  صمام

ات ؤش وال اتالنتائج ؤش وال النتائج والمؤشراتالنتائج والمؤشراتالنتائج

زيادة النشاط االستثماري في مجال الصناعات التحويلية •
...)األسمنت ، الحديد ، البترول، (•
للخارج• والتصدير التجميعية الصناعات مجال في النشاط تزايد األجور رخص .نتيجة رخص األجور تزايد النشاط في مجال الصناعات التجميعية والتصدير للخارج .نتيجة
.زيادة نشاط التعدين كنتيجة لزيادة االحتياج العالمي للمواد األولية •
...)السياحة ، النقل ، االتصاالت ، (التزايد في األنشطة الخدمية •
.كنتيجة لتزايد عدد السكان تزايد الحاجة لالستثمارات في القطاعات الغذائية والطبية •
) .العقارات(زيادة مؤقتة في بعض القطاعات •
.توسع االستثمار في مجاالت الطاقة •



ات ؤش وال اتالنتائج ؤش وال النتائج والمؤشراتالنتائج والمؤشراتالنتائج

عدد الوظائف المعلن عنها في الصحف القومية خالل الفترة  •
.ألف وظيفة   291.2حوالي 2007) يناير ـ أكتوبر( )(

عدد الوظائف المعلن عنها في الصحف القومية خالل شهر  •
ألف وظيفة25.6حوالي 2007أكتوبر 

اال ال آ ا ال ل ال ق ف الطل ا ا ات ش نشرة اتجاهات الطلب في سوق العمل الصادرة عن مرآز الوزراء : المصدر

...إذا
إهل السوق بحاجة إلى عمالة ؟؟ ج ب وق

نعم 
.......ولكن لكن

ما صفة هذه العمالة ؟؟؟
 كفاءةعمالة ذات



ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

بين الكفاءة والخبرة •

اف
معنى العمل

مهارةفهم

ما هي ؟ وكيف تكتسب؟  من العمل  )أنا(احتياجي  الكفاءة

؟
سلوك
؟

ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

فهمف

الكفاءة



ل الع عنى فهمل لمعنى العمل

أنت تلتزم في نظام المؤسسة التي تنتمي إليها•
عملك له مالمح واضحة  •
ة• الخا ا ثقافت ة ؤ لكل .لكل مؤسسة ثقافتها الخاصة •

)أ( من العمل) أنا(احتياجي 

كيف اتعرف عليه ؟؟•
تخطيط لمستقبلك الوظيفي

التخطيط للمستقبل الوظيفي  

أنت 

تبحث عن عملفي عمل   
طالب

تعرف ما تريدال تعرف ما تريدغير مستقر مستقر 

إلى أين؟ لماذامعنوياماديا



)وظيفيا/ ماديا (في عمل غير مستقر  

أعد ترتيب أولوياتكأعد ترتيب أولوياتك

.دخل جيد•

.سلم وظيفي واضح •

.معنى جيد للوظيفة•

.تعلم قوي •

.وظيفة ممتعة•

تبحث عن عمل وال تعرف ما تريد / طالب 

ق ال قا ال اخرج من الصندوقاخرج من الصندوقا

؟هل العالقة بين مجال تخرجك ومجال عملك حتمية)س)

؟ هل البد من العمل في المجاالت المعروفة)س

Financial Analysis/ Business Analysis /Corporate Finance  /Investment Analysis. 

سنحاول أن نتعرف على بعض الخطوات التي تفيد في تحديد الحلم



في الوظ ل ستق لل ط التخطيط للمستقبل الوظيفيالتخط

.تعرف على الوظائف•
.ثم حدد رغبتك منها •
.ثم اعرف مؤهالتك للوصول إلى هذه الوظيفة •
فيها• راغباً تكون أن دون وظيفة ألي المسارعة من .احذر من المسارعة ألي وظيفة دون أن تكون راغبا فيها احذر

إن التركيز على الحاضر مع االهتمام الضئيل بالمستقبل قريب الشبه بقيادة 
السيارة إلى األمام بينما تنظر في المرآة الخلفية 

)رود كويديجيك(

ا الق ااتخاذ الق اتخاذ القراراتخاذ القراراتخاذ
ال تبني قرارات حيوية بدون معلومات•

معلومات عن نفسك ومعلومات عن السوق  
البد من المرور بمرحلة االستكشاف  •

ال يعيبك كثرة التنقالت  
هذه المرحلة تعتبر مرحلة أساسية في رحلة النجاح•
.اكتشف نفسك خالل هذه الرحلة إلى جوار اكتشافك للواقع •
توسيع عالقاتك ++فكر في رفع كفاءتك •

يالعمل التطوعي  و ل
..أن تعرف ماذا تريد : المكسب الرئيسي •



ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

اف مهارةفهم

الكفاءة

سلوك

ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

مهارةا

ما هي ؟ وكيف تكتسب؟   الكفاءة



ة ةها مهارةمهارةها

حهي القدرة على فعل األمور المطلوبة بشكل صحيح

  فرق بين المهارة والشهادة

لم تعد المهارات التقليدية كافية  

جديدة جديدةمهارت مهارت جديدةمهارت جديدةمهارت
::في مجال المحاسبةفي مجال المحاسبة•• ب ل ج بي ل ج ي

• CPA (Certified Public AAccountant)
• CMA (Certified Management Accountant )( g )
• CIA

رفي مجال اإلدارةفي مجال اإلدارة•• إل ل ج ري إل ل ج ي
• Change Management
• TQM   ( Total Quality Management)( y g )
• Supply Chain Management

(IT)(IT)في مجال الـفي مجال الـ••
• ERP (Enterprise Resources Planning System)

يالمهارات الشخصية المهارات الشخصية •• ر يم ر م



ة الشخ ا ا ةال الشخ ا ا :  :  المهارات الشخصيةالمهارات الشخصيةال

•Team Working 

•Planning

•Communication SkillsCommunication Skills

•Business Writing

•Self Learning

•Adoption to ChangeAdoption to Change

ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

اف مهارةفهم

الكفاءة

سلوك



ة ةالكفا الكفاءة الكفاءة الكفا

الكفاءة

؟
سلوك
؟

سلوكسلوكسلوكسلوك
.أسلوبك في الحياة يحكم حياتك•
العمل• في يفيد ما أهم هو التعامل في أسلوبك في التعامل هو أهم ما يفيد في العمل .أسلوبك
.والعمل الجاد ) الفهلوة(بين •

..مفهوم العمل الجادمفهوم العمل الجاد

)  طاقاتك المعطلة(حدودك القصوى •
نفسك• على د اعت دعا كن األ تنتظ ال .ال تنتظر األمر ، كن مبدعا ، اعتمد على نفسك •



فة وظ عن احث لكل حة فةنص وظ عن احث لكل حة نصيحة لكل باحث عن وظيفةنصيحة لكل باحث عن وظيفةنص

.طور من نفسك قبل أن تلوم المجتمع •

.ال تلجأ إلى الطرق التقليدية في البحث عن وظيفة •

اجع ال أهم المراجع أه
.أحمد الشربيني .االقتصاد المصري بين التبعية واالستقالل د•
.جالل أمين .عصر الجماهير الغفيرة د•
.ماجد عثمان .السكان وقوة العمل د•
.أزمة الكساد الكبير وانعكاسها على الريف المصري •
وزارة التخطيط والتنمية المحلية ٢٠٠٦/٢٠٠٧خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام•

.
h l h• What color is your parachute?



لك ا لكشك ا شكرا لكمشكرا لكمشك
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