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 تحدید كفاءاتك ومؤھالتك
 ھل لدیك خبرة في مھنة ما وترغب بمعرفة كیفیة االستفادة من خبراتك المھنیة في السوید؟

 من خالل القیام بالتقییم الذاتي فإنك تحصل على فكرة عامة حول متطلبات المھنة.

ویمكنك القیام بالتقییم الذاتي من خالل ملء استمارة ذات صلة بأحد المھن الموجودة في سوق 
العمل السویدي. والغرض من إجاباتك ھي استخدامھا كوسیلة دعم لك، كما یمكنك استخدام استبیان 

التقییم الذاتي عند التواصل مع موظف تدبیر العمل المسؤول عنك لدى مكتب العمل. وتجدر 
) وعلیك القیام Arbetsförmedlingenشارة إلى أن اإلجابات قد تسھل على مكتب العمل (اإل

باالختیار الصحیح من بین المساعدات المختلفة المتوفرة لدى مكتب العمل 
)Arbetsförmedlingen قد تحتاج إلى دعم ومساعدة بشأن كیفیة االستفادة من كفاءاتك في .(

حول كیفیة المضي قدماً، أو استكمال تعلیمك، أو التدریب أو  السوید، أو الحصول على معلومات
 القیام بعمل معادلة لكفاءاتك (توثیق شھاداتك).

إن أسئلة التقییم الذاتي تعتمد على متطلبات المھن المختلفة في السوید. وتستند اإلجابات على 
 مھاراتك وخبراتك في المھنة.

أنت من یقوم بتقییم مھاراتك. اتك. یتم األخذ في االعتبار كافة مھاراتك وخبر

 تُركز استمارة التقییم الذاتي ھذه على مؤھالت وخبرات سائق الماكینات الزراعیة.

قم بتقییم خبراتك ومؤھالتك بمساعدة المستویات أدناه لكي تتمكن من الحصول على أفضل دعم 
).Arbetsförmedlingenممكن من مكتب العمل (

تویات التالیة لتحدید كفاءاتك ومؤھالتك من أجل تسھیل الحوار مع مكتب یمكنك أن تبدأ من المس
 ) Arbetsförmedlingenالعمل (

 : ال خبرات 1
ھذا االختیار یعني أنھ قد یكون لدیك معرفة نظریة لھذه المھنة ولكن ال تمتلك أي خبرة  •

 عملیة

 : خبرة قلیلة 2
 من عامھذا االختیار یعني أنك عملت في المجال لمدة أقل  •

أنك قد تدربت على مھام العمل خالل الوقت الذي حضرتھ في التدریب أو التعلیم  •

 : خبرة جیدة3
توصیات وشھادة خبرة تبین أنك مارست العمل لمدة \ھذا االختیار یعني أن لدیك مراجع •

 عام

 أن تكون قد عملت بعدة أماكن في القطاع ذاتھ•
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 : خبرة كبیرة4
 خبرة لعام واحد على األقل في ھذه المھنة  ھذا االختیار یعني أنك لدیك •

 أن لدیك خبرة عملیة وأنھ یمكنك بدء العمل بشكل مستقل بسرعة نسبیاً  •

 : خبرة كبیرة جداً 5
 ھذا االختیار یعني أنھ یمكنك العمل في مكان للعمل مباشرة كمشرف أو مدیر أو خبیر •

 التنظیم لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العمل ولدیك خبرة في اإلدارة و •

لدیك خبرة في التحدث عن الكیفیة التي ینبغي بھا إتمام العمل في ھذا المجال، ویمكنك  •
 إشراك وتحفیز الموظفین 

 الموظفین\القطاعات\المجموعات\لدیك خبرة في تنظیم الموارد لمختلف المشاریع •

 

غب إذا كنت ترقم باستخدام الجزء المخصص للكتابة الموجود في الجزء السفلي من االستبیان 
بكتابة خبرات إضافیة. یمكن أن یكون تعلیقك بشأن امتالكك لخبرة في المجال ولكن ال تتوفر أسئلة 

 بھذا الشأن في استبیان التقییم الذاتي.

ھل یمكنك تدعیم مھاراتك وخبراتك بأي شكل من األشكال، على سبیل المثال من خالل 
 تقدیم شھادات خبرة أو شھادات دراسیة؟ 

 ) أن Arbetsförmedlingenكان لدیك شھادات خبرة أو شھادات دراسیة فیمكن لمكتب العمل ( إذا

 یقوم بمساعدتك في ترجمتھم وتوثیقھم (معادلتھم داخل السوید)
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 استمارة التقییم الذاتي

 سائق ماكینات زراعیة

 

 

  الخصائص الھامة للوظیفة
 

 أقوم بإیجاد حلول للمشكالت التي تواجھنا في العمل  .1

 أتخذ قرارات بنفسي من أجل تطور العمل وازدھاره .2

 لدي خبرة في العمل الجماعي مع اآلخرین .3

 أطلب المساعدة من زمالء العمل عندما یتطلب العمل ذلك .4

أطلب من زمالء العمل أداء المھام عندما یتطلب األمر ذلك  .5
 زدھارهمن أجل تطور العمل وا

 

 نعم               ال

 نعم               ال

 نعم               ال

 نعم               ال

 نعم               ال

 یمكنني العمل جسدیاً لیوم عمل كامل. .6
 

 نعم               ال

 

معاییر األمان، على سبیل \أعلم ما تنطوي علیھ بیئة العمل .7
 المثال: 

A.  مالبس الحمایة\الحمایةأھمیة استخدام معدات 

B.  خبرة في كیفیة تجنب الحوادث واإلجھاد الغیر ضروري في
 العمل

 

 

 نعم               ال

 

 نعم               ال

            خبرة كبیرة جداً) -(ال خبرة على اإلطالق  5 - 1   الخبرات والمؤھالت الھامة للقطاع
 عامالً في مزرعة\لقد كنت موظفاً  .8

 
 ال           نعم    

 لدي خبرة في العمل في مزرعة خاصة .9
 

1              2              3              4              5       
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   5              4              3              2              1 لدي خبرة بمھام العمل كرئیس في العمل .10

    

 نعم               ال الموظفینلقد كنت مسؤول اإلشراف على طاقم  .11

 نعم               ال لقد كنت المسؤول عن األعمال .12

  التعامل مع الماكینات
 یمكنني التعامل مع:  .13

A.  الجرارات 

B.  ماكینة الحصاد 

C.  جرارت التحمیل 

 

1              2              3              4              5   

1              2              3              4              5   

1              2              3              4              5   

 

           5              4              3              2              1 ماكینات أخرى تستخدم في الزراعة .14

       5              4              3              2              1 حصان 250الجرارات ذات قوة أكبر من لدي خبرة في سیاقة  .15

       5              4              3              2              1 لدي خبرة في سیاقة الجرارات في الطرق العامة  .16

التي یتم استخدامھا فیما لدي خبرة في العمل على برمجیات الكمبیوتر  .17
 یتعلق بالماكینات الزراعیة

1              2              3              4              5       

یمكنني عمل صیانة یومیة وخدمات، باإلضافة إلى عمل  .18
 إصالحات بسیطة على الجرارات والماكینات الزراعیة

1              2              3              4              5       

 

 

              5              4              3              2              1 لدي معرفة باللحام .19
5       
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. لدي خبرة في استخدام الجرارات في الحصاد وأعلم متى 20       
 حقل مع أخذ خواص التربة في االعتباریمكنني قیادة الجرار في ال

A. (إذا كنت سأقوم بالحراثة) الحراثة 

 

B. (متى ینبغي علي رش السماد) التسمید 

       1              2              3              4              5       

 

 

 نعم               ال      

 

 

 نعم               ال      

 

. المزرعةالتي یتم حصادھا في النباتات المحاصیل ھي  .21
 تنطبق األسئلة التالیة على التعامل مع المحاصیل.

A.  الحبوب لدي معرفة أساسیة بشأن التعامل مع 

 

B.  لدي معرفة بشأن التعامل مع الحبوب والنباتات الزیتیة
 والبازالء وتخزینھم.

 نعم               ال     

 

 

 نعم               ال     

 

 

 نعم               ال     

 

 لدي خبرة في العمل الحر؟  .22

 یُرجي وصف ما ینطوي علیھ العمل الحر:

 

 

1              2              3              4              5       

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xter
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6rd
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 یُرجى كتابة الخبرات والمؤھالت التي لم یتم ذكرھا في االستمارة والتي تعتقد بأنك جید بھا:
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