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؟ملعت له

                   يونس رجأ طسوتمب كلذو ،يدنكلا طسوتملا نم ىلعأ نوبسكي ءانبلا لامع  • 
 ىرخألا تاعانصلا عيمجل اًيكيرمأ اًرالود            ـب ةنراقم اًيكيرمأ اًرالود  

   اًقفو        ماع يف     ةبسنب ءانبلا لاجم يف نولمعي نيذلا صاخشألا حابرأ تزفق  • 
     يف ةيموقلا ةدايزلا طسوتم فعض اًبيرقت غلبي اذهو .(ةيدنكلا لامعألا) ةلجمل   
روجألا  
   رالود            ىلإ            نم ةيونسلا روجألا تداز" ،ةيطفنلا لامرلل "اتربلأ" ةكرش يف  • • 
 ".يفاضإلا تقولل باسح نود ةدحاو ةنس يف يكيرمأ  
      نع ديزي ام ةيلاعلا ةربخلا يوذ نوكابسلا بسكي نأ فولأملا ريغ نم سيل"  • 
 ".ةدحاولا ةنسلا يف يكيرمأ رالود     
    ةيناثلا ةنسلا يف ةبردتم تادعم ةينف يه اًماع      رمعلا نم ةغلابلا                          • 
  حبرتس اهنإف ،ةيفرح حبصت امدنعو .ةدحاولا ةعاسلا يف اًيكيرمأ اًرالود      بسكت  
 .ةدحاولا ةعاسلا يف اًيكيرمأ اًرالود        

2013

.نهملا "لضفأ" يف لمعلا كيلع بجي .ةمرتحم ةفيظو تسيل ءانبلا

   يتلا ةيملاعلا تاكرشلا كلذ يف امب ،ةحجانلاو ةركتبملا ةسدنهلاو ءانبلا تاكرش نم ديدعلا كانه  •
     هذه اهمدقت يتلا لامعألا ببسب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مارتحاب ىظحتو  ادنك يف اهتارقم عقت  
.تاكرشلا  
      ،ةيتحتلا ةينبلا رفوي وهف .ميلس داصتقا نامضل ريبك عاطق ءانبلاف .ةمرتحم ءانبلا نهم  ••
   ،اهيف شيعنو لمعن يتلا نكامألا انل ئشنيو ،تالاصتا طوطخو  ،ةفيظن هايمو ،ةوقلا انل نمضيو  
.سرادملاو تابتكملاو تايفشتسملاو قئادحلا انل ينبي امك  
   ىلع روثعلل لضفأ ًاصرف ةيعماجلا ةداهشلا كل نمضت الف ،ةيلاحلا ةيداصتقالا ةئيبلا يف امأ  •
    ا لاجم يف لمعلل نوعسي مايألا هذه يف بابشلا نم ريثكلاف ،عقاول ا يفو .جرختلا درجمب لمع  
     لضفأ ًاصرف مهيدل نيدمتعملا نييفرحل ا نأل اًرظن ةيعماجلا مهتاجردب مهقاحتلا دعب ءانبل  
.مهفئاظو يف لمع ىلع روثعلل  

.ةداعسلا كل بلجي ال ءانبلا .ةداعسلا كل بلجي ال ءانبلا

    مودي ءيش ءانب يف زيكرتلاو ّيديو يلقع لامعتساو عادبإلا ىلع ةصرفلا ءانبلا ةنهم ينحنمت  •
.ةليوط تاونسل  
     ءاحنأ يف ةفلتخم نكامأو ةفلتخم عيراشم يفو قلطلا ءاوهلا يف لمعأسو ةنورملا ّيدل نوكتس  •
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو ادنك ءاحنأ عيمج   يف ىتحو ةظفاحملاو ةنيدملا  
     انأو .ةفرعملاو ةعاربلا بلطتت ةبعصو ةيعادبإو ةديفمو ةفداه لامعأب مايقلاب اًديعس نوكأس  •
.يتفرح يف لعفلاب اًريبك نوكأ يك دهجلاو ةساردلاو  تقولا صيصخت ىلع صيرح  
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 ةيقب يف هسفن ءيشلا لعف لصاوت فوسو .يهتنت ال ةرمتسم ةنهم ءانبلا
.كتايح

:لاثملا ليبس ىلع .صرفلا نم ديدعلا ءانبلا ةنهم مدقت  •
  لقنتلاو ديدج عورشم لك عم ةديدج تاراهم باستكاو يتاراهم ريوطتو ءانب ةكرش يف لمعلا يننكمي  •
.ةمالسلاو ةحصلا وأ بيردتلا لثم ،ةفلتخم قطانم يف  
  ريدم وأ اًفرشم وأ ًاشتفم وأ لامع سيئر حبصأ نأب ايلعلا ةيرادإلا بصانملا يف مدقتلا يننكمي  ••
.اهسيسأت مت يتلا تاكرشلا يف ءانب ريدم وأ عورشم  
.اهنم يراجتلا بناجلا ةرادإو يئالمعب زوفلاو يتكرش ةرادإ يننكمي وأ  •
 :يلاتلا عقوملا ىلع ءانبلل ةينهملا تاراسملا عجار  •

.ءانبلا ةنهم قيرط نع كسفنل ةبيط ةايح ءانب كنكمي ال

  لصحأس يننإ ثيح ،نهملا نم اهريغ لثم يهف .ديج ةايح ىوتسم يفرح لماعك يل ةنهملا هذه رفوت  •
.ةتباث دئاوف ىلع لصحأس ينأ امك ،يتربخ ةدايزب رارمتساب ديزي يسفانت بتار ىلع   
   ءاشنإل يلقعو ّيدي لامعتساب كلذو ،ةبهوملاو بيردتلا نيب عمجلل ةصرف ىلع موي لك لصحأس  ••
.هب رخفلا كنكمي ءيش !اًقح .هب رخفلا يننكمي ءيش .شهدم ءيش   
.ملاعلا ءاحنأ عيمجو ادنك يف انه ةبولطمو ةرقتسم ةعانص يف لمعأس  •
   ةرسأ ّيدل نوكيسو يتايحب عتمتسأل فقوتلا نم ريثكلا ّيدل نوكيسو ةمظتنم تاعاسل لمعأس  •
.يتايح ينبأ سو  
                                                                                                :ةبيرغ تسيل هتصقف ويديفلا اذه دهاش  •
(طقف ةيزيلجنإلاب)   

http://www.careersinconstruction.ca/en/careers/career-paths

https://www.youtube.com/watch?v=iOkFOIGLyWo

 يف اًنسح ًءالب نولبي ال نيذلا صاخشألل يهف ءانبلا ةنهم امأ .يكذ تنأ
.ةسردملا

    تاراهمو يدقن ريكفت ىلإ ةفاضإلاب ،تايضايرلاو باسحلا يف ةيوق تاراهم ءانبلا فرح بلطتت  •
.لكاشملا لح ىلع  
       ةرادإ لثم ،هراتخأ يذلا ينهملا راسملل اًقفو ةديدج تايلوؤسمو تاراهم يف ةكراشملا يننكمي  •
.ةديدجلا تاربخلاو رمتسملا بيردتلل صرفلا حنمو لامعألا ةرادإو دارفألا ةرادإو تاعورشملا  
   رابتخال كعوضخ كلذ يف امب ،اًرهام اًيفرح حبصت يك ميلعتلاو بيردتلا تاعاس نم فالآ جاتحت  ••
.يفرحك كنهم ديدحتو ةداهش ىلع لوصحلل يئاهن  
.تادعملاو تاينقتلا ثدحأ بكاوتو ةربخلا بستكتل ةايحلا ىدم ىلع ميلعتلا بلطتت ةنهم اهنإ  •

          كلذ قرغتسي دق ،ءابرهكلا لثم فرحلا ضعب يف اًيفرح [ًالماع] حبصت يكل"
 روضح نم تاونس ثالث ىلع دتمت …لمعلا سأر ىلع ةيلمعلا ةسرامملا نم ةعاس
                         ديزي ام سرامت كنأ ىلإ ةفاضإلاب ،تاداهشلا ىلع لوصحلاو تارابتخالاو لوصفلا
".ملعتلاو بيردتلا نم ةعاس   

ةيرشبلا دراوملل                             ةنودم               - James RubecRandstad Canada
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؟ملعت له

 ةنمآ لمع ةئيب ريفوتب نوناقلا بجومب ادنك يف لامعألا باحصأ عيمج مزتلي
 ةمالسلا لوح ديزملا ةفرعمل .ةنمآ لمع تائيب يف لماع لك بيردت بجي امك ،نيفظوملل
 تايعمجل يدنكلا داحتالا عقوم ةرايزب لضفت ،ءانب لماعك كقوقحو ةعانصلا يف
.www.cfcsa.ca  بيولا ىلع ءانبلا يف ةمالسلا

.نهملا "لضفأ" يف لمعلا كيلع بجي .ةمرتحم ةفيظو تسيل ءانبلا

   يتلا ةيملاعلا تاكرشلا كلذ يف امب ،ةحجانلاو ةركتبملا ةسدنهلاو ءانبلا تاكرش نم ديدعلا كانه  •
يتلا لامعألا ببسب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مارتحاب ىظحتو ادنك يف اهتارقم عقت  
.تاكرشلا  هذه اهمدقت   
      ،ةيتحتلا ةينبلا رفوي وهف .ميلس داصتقا نامضل ريبك عاطق ءانبلاف .ةمرتحم ءانبلا نهم  ••
   ،اهيف شيعنو لمعن يتلا نكامألا انل ئشنيو ،تالاصتا طوطخو ،ةفيظن هايمو ،ةوقلا انل نمضيو  
.سرادملاو تابتكملاو تايفشتسملاو قئادحلا انل ينبي امك  
   ىلع روثعلل لضفأ ًاصرف ةيعماجلا ةداهشلا كل نمضت الف ،ةيلاحلا ةيداصتقالا ةئيبلا يف امأ  •
      لاجم يف لمعلل نوعسي مايألا هذه يف بابشلا نم ريثكلاف ،عقاولا يفو .جرختلا درجمب لمع  
     لضفأ ًاصرف مهيدل نيدمتعملا نييفرحلا نأل اًرظن ةيعماجلا مهتاجردب مهقاحتلا دعب ءانبلا  
.مهفئاظو يف لمع ىلع روثعلل  

.ةداعسلا كل بلجي ال ءانبلا  

    مودي ءيش ءانب يف زيكرتلاو ّيديو يلقع لامعتساو عادبإلا ىلع ةصرفلا ءانبلا ةنهم ينحنمت  •
.ةليوط تاونسل  
     ءاحنأ يف ةفلتخم نكامأو ةفلتخم عيراشم يفو قلطلا ءاوهلا يف لمعأسو ةنورملا ّيدل نوكتس  •
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو ادنك ءاحنأ عيمج يف ىتحو ةظفاحملاو ةنيدملا  
     انأو .ةفرعملاو ةعاربلا بلطتت ةبعصو ةيعادبإو ةديفمو ةفداه لامعأب مايقلاب اًديعس نوكأس  •
.يتفرح يف لعفلاب اًريبك نوكأ يك دهجلاو ةساردلاو تقولا صيصخت ىلع صيرح  

.ةباصإ كل ثدحت دقو رهظلا مصقي لمعلاو ةبعص ءانبلا ةنهم

  ةظفاحملا نامض لمشي يبيردت نم ءزج كانه نكلو ،ءانبلا يف رطاخملا ةيلاع فئاظولا ضعب كانه  •
.انأ مهيف نمب ،عقوملا يف صخش لكل لمعلا ناكم يف ةمالسلا ريياعم ىلع  
  ىلإ جاتحأ ينإف ،اذهلو .ةينقت رثكأو مادختسالا يف لهسأ مايألا هذه يف ةثيدحلا تادعملا ربتعت  •
.يودي لمع درجم تسيل اهنإ .ةيرصعلا ءانبلا تالآ ليغشتل ةينقتلا تاراهملا ملعت  
    ءانب يف تاكرشلاو ةيتحتلا ةينبلا ءانب يف ندملاو اهلزانم ءانب يف رسألل ةدعاسملا مدقأس  ••
.يدنكلا داصتقالا زيزعت يف دعاسأو يعمتجم يف مهاسأ فوسو .باحسلا تاحطان  

http://www.cfcsa.ca


 رشبلا ىدل اًريبك ًءاضر كانه نأ وه فرحلا مارتحال وعدي يذلاو اًحاحلإ رثكألا ببسلا"
".ملاعلا يف لاعفألل رشابم ريثأت ةيؤرو ديلا قيرط نع تاودألا عم لماعتلاب

– Matthew B. Crawford, “What a Good Job Looks Like,” Forbes.com

؟ةفيظولل كرايتخا لوح يئاقدصأ وأ ةلئاعل لوقأس اذام

.ينهملا بيردتلا ءانثأ رجأ ىلع لصحأ يننإ .يتسارد لجأ نم نويدلاب ًالقثم نوكأل اًمغرم تسل  •
.تالاحلا نم ريثك يف ةسدنهلا لثم ةدقعم يهف ،اًدج ةينف فئاظو هذه  •
.اهسفن اهيلع لوصحلا لواحي صخش لك نأل اهيلع لوصحلا بعصلا نم عاطقلا اذه يف فئاظو كانه  •
.ةرهملا نييفرحلا بهاوم يف صقن كانه نأل لمعأس  •
.ةمهم ًءايشأ ينبأس  •
    يدل ًءاكذ رثكألا لافطألاف .ةيقبط ةيضق دعت ملف ،"ةديجلا فئاظولا" لوح رظنلا تاهجو تريغت  ••
.ةعانصلا هذه ىلإ نومضني تالئاعلا لضفأ  
  نوكأ نأ ديرأو كلذب اًيلود نوفورعم نحنف ،ةريفو ةيعيبط دراوم ةعانصب عوفدم يدنكلا داصتقالا  •
.ةماهلا ةعانصلا هذه نم اًءزج  
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