
Självskattningsformulär 

Slaktare och styckare 

Arabiska 

Sida: 1 av 5 
 
 

 
 

 

 تحدید قدراتك

 نموذج التقییم الذاتي للجزارین وعمال تقطیع اللحوم
ھل عملت من قبل كجزار أو عامل تقطیع لحوم وأردت العمل في ھذه المھن في السوید؟ یعتبر 

الجزارون وعمال تقطیع اللحوم محل طلب كبیر في السوید، على األمدین القصیر والطویل. 
یتطلب القطاع جزارین وعمال تقطیع لحوم ذوي خبرة ولكن ھناك أیًضا فرص لمحدودي 

في دخول ھذه المھنة. وتتمثل الخطوة األولى في إكمال التقییم الذاتي الخبرة الذین یرغبون 
أدناه. إنھ یحتوي على أسئلة لمساعدتك في فھم متطلبات العمل ومساعدة خدمة التوظیف 

 للحصول على فھم جید لمعرفتك وخبرتك في المھنة. 
ي لذین یرغبون ففي حال تقدیم صاحب عمل تقییم قدرات مھنیة، فإنھ یمكن لذوي الخبرة أو ا

 العمل كجزارین أو عمال تقطیع لحوم الحصول على التقییم في بیئة مكان العمل.
تعتمد أسئلة التقییم الذاتي على متطلبات العمل كجزارین أو عمال تقطیع اللحوم في السوید. ھذا وتعتمد 

 اإلجابات على معرفتك وخبرتك في المھنة ذات الصلة.

  أنت تقیّم قدراتك الخاصة.بعین االعتبار. تؤخذ جمیع خبراتك ومعرفتك 

 تعلیمات إلكمال التقییم الذاتي
یحتوي النموذج أدناه على عدد من األسئلة. أجب على كل سؤال عن طریق تحدید البدیل الذي 

 . اقرأ كل سؤال بعنایة وقدم إجابة صادقة. 5إلى  1تعتقد أنھ األفضل بناء على مقیاس من 
ذاتي، ناقش النتائج مع مسؤول التوظیف بحیث یمكنكما التعاون الستخدام المعلومات في إذا أكملت التقییم ال

 تخطیط خدمة التوظیف. 

استخدم المساحة الموجودة أسفل النموذج إذا كنت ترید تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبراتك. قد تكون 
ھذا الموضوع الخاص في استبیان  لدیك خبرة كجزار أو عامل تقطیع لحوم ولكن لیست ھناك أسئلة بشأن

 التقییم الذاتي.
یمكنك أن تثبت معرفتك وخبراتك بأي طریقة، على سبیل المثال، شھاداتك التعلیمیة أو التوظیفیة؟ یمكن أن 

 تساعدك خدمة التوظیف في ترجمتھا وتوثیقھا.

 یمكنك تحدید قدراتك بناًء على المستویات التالیة:

 : ال توجد خبرة 1
 لدیك ھنا معرفة نظریة ولیس خبرة عملیة قد تكون •

 : بعض الخبرات 2
 لدیك فرصة اختبار أثناء التدریب  •

 : قدر كاٍف من الخبرة3
 لدیك مراجع وشھادات ألصحاب العمل تتعلق بعملك لمدة عام واحد •

 : خبرة جیدة4
 لدیك خبرة عملیة ویمكنك أن تبدأ العمل بسرعة بصورة مستقلة •
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 : خبرة كبیرة5
 تقییمك مباشرة في مكان العمل كمشرف، أو مدیر أو خبیریجب  •

 لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العملیات وكذلك اإلدارة والقسم  •

لدیك خبرة في اإلبالغ عن حجم العمل المطلوب إجراؤه في المنطقة وكیفیة إشراك الزمالء  •
 وتحفیزھم 

 یلیة/ مختلفةلدیك خبرة في تخصیص موارد لزمالء/مشروعات/مجموعات/مناطق تشغ •

استخدم المساحة الموجودة أسفل النموذج إذا كنت ترید تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبراتك. قد تكون لدیك 
 خبرة في القطاع، ولكن لیست ھناك أسئلة بشأن ھذا الموضوع الخاص في استبیان التقییم الذاتي.

میة ، شھاداتك التعلییمكنك أن تثبت معرفتك وخبراتك بأي طریقة، على سبیل المثال
 أو التوظیفیة؟ 

 یمكن أن تساعدك خدمة التوظیف في ترجمتھا وتوثیقھا. 

 

 نموذج التقییم الذاتي

 الجزارون وعمال تقطیع اللحوم
 

 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1  السمات الشخصیة المھمة للمھنة
       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل واتخاذ القرارات بصورة مستقلة. .1

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في التعاون مع اآلخرین .2

       5              4              3              2              1              یمكنني العمل تحت ضغط .3

       5              4              3              2              1              یمكنني أن أظل ھادئًا في المواقف الصعبة. .4

       5              4              3              2              1              أعلم وأفھم اآلثار المترتبة على كوني في بیئة عمل .5

       5              4              3              2              1              یمكنني أن أعمل وفق قواعد مكان العمل .6

       5              4              3              2              1              إنني أحافظ على مكان عملي نظیفًا ومرتبًا  .7

       5              4              3              2              1              إنني أولي انتباًھا للتفاصیل وأتحمل المسؤولیة. .8

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في قراءة التعلیمات التالیة. .9

       5              4              3              2              1              لقد اعتدت على العمل الجسدي. .10

ال توجد لدى مشكلة في العمل مع الجزارین وعمال تقطیع  .11

 اللحوم.
             1              2              3              4              5       
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 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1 الخبرات والقدرات المھمة للمھنة
       5              4              3              2              1              لدي خبرة في المھام األساسیة في مھنة الجزارة. .12

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في المھام األساسیة مھام تقطیع اللحوم. .13

تقطیع لدي خبرة في العمل كمشرف على مھام الجزارة أو  .14
 اللحوم.

             1              2              3              4              5       

لدي خبرة في اإلجراءات المتعلقة بالنظافة الشخصیة في  .15
 مھام الجزارة وتقطیع اللحوم التجاریة/الصناعیة.

             1              2              3              4              5       

لدي معرفة بالمعدات التي تستخدم للتنظیف في عملیات  .16
 الجزارة التجاریة/الصناعیة.

             1              2              3              4              5       

لدي معرفة باللوائح التي تطبق على تعبئة منتجات اللحوم  .17
 والجزارة ووضع بطاقات لھا.

             1              2              3              4              5       

لدي خبرة في العمل في عملیات خط معالجة اللحوم  .18
 الصناعیة (على سبیل المثال، التسریع أو طاولة فردیة).

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل المتكرر. .19

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل مع شركات الجزارة الصغیرة .20

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل على مھام تقطیع اللحوم الصناعیة. .21

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل في ھذه الصناعة. .22

 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1 1-5 الخبرة العملیة في مجال الجزارة وتقطیع اللحوم
       5              4              3              2              1              أشعر براحة شدیدة في استخدام السكاكین في عملي. .23

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل على مھام تقطیع اللحوم الصناعیة. .24

 عملیاتلدي خبرة في التخطیط وتوفیر اللوجستیات في  .25
 الجزارة/تقطیع اللحوم.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل على ذبح الخنازیر. .26

       5              4              3              2              1              تقطیع لحوم الخنازیر.لدي خبرة في العمل بمجال  .27

  لدي خبرة في تقطیع لحوم الخنازیر للقطع التالیة: .28

a( نعم          ال              لحم خاصرة الخنزیر 

b( نعم          ال              قطع لحم خنزیر 

c(  نعم          ال             كتف خنزیر عریض 

d( نعم          ال              فخذه خارجیة 

e( نعم          ال              فخذه داخلیة 

f( نعم          ال              منطقة حول العین 
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g( نعم          ال              مفصل بقري 

h( نعم          ال              روست بیف 

 نعم          ال              إنني أشعر بالراحة في التعامل مع لحم الخنزیر. .29

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل بمھام ذبح الخراف.  .30

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل بمجال تقطیع لحوم الخراف. .31

  لدي خبرة في تقطیع لحوم الخراف للقطع التالیة:  .32

a( نعم          ال              شریحة ضلوع 

b( نعم          ال              مفصل الخروف 

c( نعم          ال             الجزء العلوي 

       5              4              3              2              1              بمھام ذبح األبقار.لدي خبرة في القیام  .33

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في العمل في مجال تقطیع لحوم األبقار. .34

  األبقار إلى القطع التالیة:لدي خبرة في تقطیع لحوم  .35

a(  نعم          ال              الضلع األساسي 

b( "نعم          ال              شریحة لحم "سیرلیون 

a( نعم          ال              فیلیھ لحم بقري/بیف تندرلوین 

b( نعم          ال             فخدة بقري خارجیة 

c( نعم          ال              فخدة بقري داخلیة 

d( نعم          ال              منطقة حول العین 

e( نعم          ال              مفصل بقري 

f( نعم          ال              ردف بقري/قطع لحم كرویة 
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 إذا كنت ترغب في تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبرتك ومعرفتك، یُرجى إضافتھا ھنا:

 

 

 

 


