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ماذا يريد أرباب العمل الكنديني؟ 

يف كثري من األحيان، ال يكفي أن تتمتع مبهارات متينة أي مهارات فنية، فأرباب العمل لكنديني يرغبون 
يف توظيف أشخاص لديهم أيضاً مهارات ناعمة.

املهارات الناعمة:

تُدعى هذه املهارات أحياناً مبهارات التوظف، وهي تشمل :

التواصل 	 

حل املشاكل 	 

املواقف والسلوكيات اإليجابية 	 

القدرة عىل التكيف 	 

العمل مع اآلخرين	 

يرغب أصحاب العمل أن يتمتع كل موظف بهذه املهارات. إن كل شخص لديه هذه املهارات سيكون قادراً عىل التعلم والنمو يف أثناء أداء 

وظيفته. ميكن لهؤالء الناس االنسجام مع زمالئهم يف العمل، وهم ميثلون أصوالً طويلة األمد للمنظمة.

املهارات املتينة أو املهارات الفنية:

لكل نوع من الوظائف مجموعة من املهارات، وتدعى باملهارات املتينة. إن املهارات املتينة

هي مهارات فنية تحتاج إليها للقيام بعمل معني، فعىل سبيل املثال:

استخدام برامج الحاسوب 	 

القياس والحساب 	 

تحليل البيانات 	 

التحدث بإحدى اللغات األجنبية 	 

تشغيل آلة 	 



ماذا يريد أرباب العمل الكنديني؟ صفحة 2 من 2  

الخربة

إن فهم معلومات عن سوق العمل )1( ميكن ان يساعد عىل تحديد نوع الخربة التي يرغب فيها أرباب العمل. تتكون سوق العمل من عدة 

أشياء، ولكنها تتضمن بشكل مخترص معلومات حول فرص العمل، واملرتبات، وقطاعات الصناعة، وتشكيالت املدن واملجتمعات، والظروف 

واالتجاهات املستقبلية، واإلحصاءات.

من املهم جداً معرفة كيفية تقييم املهارات املهنية يف كندا، إذ ميكن أن يساعد هذا عىل العثور عىل وظيفة يف مجال تخصصك. من خالل 

معرفتك لكيفية تقييم خربتك، فأنك ستعرف فيام إذا كنت بحاجة لرفع مؤهالتك األكادميية أو أداء بعض االمتحانات وذلك للحصول عىل 

نفس نوع الوظيفة يف كندا.

قد تحتاج إىل تقييم وثائقك األكادميية أو املهنية املقررة. يف الِحرف أو املهن الخاضعة لنظام معني، ال ميكنك العمل يف مجال تخصصك إال إذا 

كنت قد حصلت عىل تقييم للخربة والوثائق املعتمدة.

بعد أن قمت بتقييم املهارات الخاصة بك، عليك أن تكون قادرا عىل إظهارها ألرباب العمل. ميكنك أن تطلب من شخص ما يف وكالة التوطني 

أو مركز موارد العاملة )ERC( للمساعدة فيام يتعلق بصياغة سريتك الذاتية والبحث عن وظيفة. للعثور عىل مساعدة يف منطقتك، قم 

بزيارة مركز معلومات املجتمع  القريب من منطقة سكناك، أو اتصل بالرقم 2-1-1 من هاتفك للتحدث مع ممثل للمركز.
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