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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. 
) وعلیك Arbetsförmedlingenشارة إلى أن اإلجابات قد تسھل على مكتب العمل (وتجدر اإل

القیام 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  السوید، أو الحصول على معلومات
 أو القیام بعمل معادلة لكفاءاتك (توثیق شھاداتك).

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

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

 تنطبق المؤھالت الضروریة في قطاع صناعة األخشاب على ھذا التقییم الذاتي.

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

 د كفاءاتك ومؤھالتكیمكنك أن تبدأ من ما یلي لتحدی

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

 خبرة عملیة

 : خبرة قلیلة 2
ھذا االختیار یعني أنك قد تدربت على العمل خالل الوقت الذي حضرتھ في التدریب  •

 أو التعلیم 

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

 في المجال لمدة عام

 : خبرة كبیرة4
ھذا االختیار یعني أن لدیك خبرة عملیة لعدة سنوات وأنھ یمكنك بدء العمل بشكل  •

 مستقل بسرعة نسبیاً 
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 : خبرة كبیرة جداً 5
ان للعمل مباشرة كمشرف أو مدیر أو ھذا االختیار یعني أنھ یمكنك العمل في مك •

 خبیر

 لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العمل ولدیك خبرة في اإلدارة والتنظیم  •

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

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

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

 أسئلة بھذا الشأن في استبیان التقییم الذاتي.

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

) Arbetsförmedlingenإذا كان لدیك شھادات خبرة أو شھادات دراسیة فیمكن لمكتب العمل (
 أن یقوم بمساعدتك في ترجمتھم وتوثیقھم (معادلتھم داخل السوید). 
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 استمارة التقییم الذاتي

 عامل قطاع صناعة األخشاب
 

 خبرات كبیرة جداً) -(ال خبرات  5 - 1  الخصائص الھامة للوظیفة
 5              4              3              2              1 أنا أجید العمل بمفردي .1

 5              4              3              2              1 أنا أجید العمل مع فریق عمل .2
 5              4              3              2              1 أنا ھادئ في المواقف الصعبة .3

 5              4              3              2              1 أنا یمكنني العمل في الظروف الضاغطة .4

یمكنني التصرف وفقاً للقواعد الساریة في مكان  .5
 العمل

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 أنا أجید اتخاذ القرارات بنفسي .6

 خبرات كبیرة جداً) -(ال خبرات  5 - 1 الخبرات والمؤھالت الھامة للوظیفة
 5              4              3              2              1 لدي خبرة في قطاع التصنیع الصناعي .7

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في قطاع التصنیع الیدوي .8

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في األثاث المنجد .9

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تصنیع قطع األثاث الصلبة .10

لدي خبرة في تصنیع قطع األثاث المسطحة من  .11
 الخشب الرقائقي

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تصنیع األبواب .12

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تصنیع النوافذ .13

 5              4              3              2              1 یع األثاث المنزليلدي خبرة في تصن .14

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تصنیع الدرج .15

لدي خبرة في تصنیع القطع الخشبیة الخاصة  .16
 بأعمال البناء

1              2              3              4              5 

لدي خبرة في تركیب القطع الخشبیة في مكان  .17
 أعمال البناء

1              2              3              4              5 

لدي خبرة في العمل باستخدام آالت أعمال الید  .18
 الكھربائیة

 نعم                                      ال

لدي خبرة في العمل باستخدام آالت أعمال الید التي  .19
 تعمل بضغط الھواء

 نعم                                      ال

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام األدوات الیدویة .20
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 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام ماكینات الخیاطة .21

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام المناشیر اآللیة .22

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام آالت الثقب .23

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام آالت التفریز .24

لدي خبرة في العمل باستخدام آالت التجھیزات  .25
 المعدنیة

 نعم                                      ال

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام آالت السحج .26

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام آالت النحت .27

 نعم                                      ال لدي خبرة في العمل باستخدام آالت الصقل .28

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل باستخدام الكمبیوتر .29

لدي خبرة في العمل باستخدام آالت التحكم الرقمي  .30
 )CNCبواسطة الكمبیوتر (

1              2              3              4              5 

لدي خبرة في العمل باستخدام برامج التصمیم  .31
 )CADبواسطة الكمبیوتر (

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في خطوط اإلنتاج .32

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في شحذ األدوات .33

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في صیانة اآلألت .34

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في تجفیف الخشب .35

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في وضع قشرة الخشب .36

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في العمل في التغریة .37

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في قراءة الرسومات .38

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تقنیات القیاس .39

لدي خبرة في العمل باستخدام اآلالت التي تعمل  .40
 الھواء المضغوط\بضغط الھواء

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تركیب وتغلیف المنتجات .41

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في قیادة عربات النقل الصغیرة .42

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في المعالجة الصناعیة ألسطح الخشب .43

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في رش الطالء یدویاً للمنتجات الخشبیة .44

لدي خبرة في استخدام المعدات اآللیة لطالء  .45
 المنتجات الخشبیة

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 لدي خبرة في تعبئة وتخزین المنتجات الخشبیة .46
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لدي خبرة في الصنفرة الیدویة لمواد معالجة  .47
 األسطح

1              2              3              4              5 

  التعلیم

 نعم                                      ال        لدي تعلیم مھني في تقنیات الخشب .48

 نعم                                      ال        لدي تعلیم تدریبي في تقنیات الخشب .49

 نعم                                      ال        لدي تعلیم جامعي في تقنیات الخشب .50

 نعم                                      ال        لدي تعلیم مھني في تقنیات معالجة األسطح .51

 نعم                                      ال        لدي تعلیم تدریبي في تقنیات معالجة األسطح .52

 نعم                                      ال       لدي تعلیم تدریبي في تصنیع األثاث المنجد .53

 نعم                                      ال       لدي تعلیم مھني في تصنیع األثاث المنجد .54

 
 إذا كنت ترغب في توضیح خبرات أو مھارات لم یتم ذكرھا أعاله، فإننا نرجوا منك وصفھا أدناه:
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