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 تحدید قدراتك
 ھل لدیك خبرة في إحدى المھن وترید أن تعرف كیف یمكنك استغالل خبرتك المھنیة في السوید؟

 .ومن خالل إجراء تقییم ذاتي، یمكنك الحصول على نظرة عامة فیما یتعلق بما ھو مطلوب للمھنة

لذكر أن وجدیر با. أنت تقوم بإجراء تقییم ذاتي عن طریق تعبئة نموذج یتعلق بمھنة ما في سوق العمل السویدي
یمكن أن  .اإلجابات مخصصة لدعمك كما یمكنك استخدام استبیان التقییم الذاتي في اجتماعاتك مع موظفي التعیین

قد تحتاج إلى دعم . مة التوظیف المناسبة لكتسھل اإلجابات لك ولخدمة التوظیف عملیة اختیار إجراءات خد
لمعرفة كیفیة استغالل كفاءتك في السوید أو االطالع على المعلومات الخاصة بكیفیة التقدم أو إكمال تعلیمك أو 

 .الحصول على خبرة وظیفیة أو إجراء توثیق

برتك في مد اإلجابات على معرفتك وخھذا وتعت. تعتمد أسئلة التقییم الذاتي على متطلبات المھن المتعددة في السوید
 .المھنة ذات الصلة

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

 : یغطي ھذا التقییم الذاتي مؤھالت المھن التالیة

 مشرف البناء  •

 المدیر الفني للبناء  •

 مدیر البناء •

وبھذا تضمن أنك تتلقى أفضل مساعدة ممكنة من . ك وقدراتكاستخدم المستویات المشار إلیھا أدناه لتقییم خبرت
 .خدمة التوظیف

 یمكنك تحدید قدراتك بناًء على المستویات التالیة:

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

 : بعض الخبرات 2
 لدیك فرصة اختبار أثناء التدریب  •

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

 : خبرة جیدة4
 لدیك سنوات عدیدة من الخبرات العملیة ویمكنك نسبیًا أن تبدأ العمل بسرعة بصورة مستقلة •

 : خبرة كبیرة5
 یجب تقییمك مباشرة في مكان العمل كمشرف، أو مدیر أو خبیر •

 لك اإلدارة والقسم لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العملیات وكذ •

 لدیك خبرة في اإلبالغ عن حجم العمل المطلوب إجراؤه في المنطقة وكیفیة إشراك الزمالء وتحفیزھم  •
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 مختلفة/ مناطق تشغیلیة/مجموعات/مشروعات/لدیك خبرة في تخصیص موارد لزمالء •

ن لدیك قد تكو. شأن خبراتكاستخدم المساحة الموجودة أسفل النموذج إذا كنت ترید تقدیم المزید من التفاصیل ب
 .خبرة في القطاع، ولكن لیست ھناك أسئلة بشأن ھذا الموضوع الخاص في استبیان التقییم الذاتي

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

 . یمكن أن تساعدك خدمة التوظیف في ترجمتھا وتوثیقھا

 نموذج التقییم الذاتي

 قطاع العقارات
 

 

 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1  السمات الشخصیة المھمة للمھنة
 الخدمة والتواصل

       5              4              3              2              1              یمكنني االستماع والتواصل مع العمالء بفاعلیة .1

       5              4              3              2              1              االستماع والتواصل مع الزمالء بفاعلیةیمكنني  .2

یمكن أن أكون مرنًا في العمل من أجل تلبیة احتیاجات  .3
 العمل.

             1              2              3              4              5       

یمكن أن أكون مرنًا في العمل من أجل تلبیة احتیاجات  .4
 العمیل.

             1              2              3              4              5       

 إدارة اإلجھاد

       5              4              3              2              1              أعمل بطریقة منتظمة. .5

       5              4              3              2              1              أقوم بالتخطیط والمتابعة في العمل. .6

       5              4              3              2              1              یمكنني التعامل مع مھام متعددة في وقٍت واحد. .7

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في التواصل مع اآلخرین في سیاقات مختلفة: .8

a( نعم          ال             موظفي العمل 

b( نعم          ال             المقاولین 

c( نعم          ال             المستأجرین 

 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1 الخبرات والقدرات المھمة للمھنة
لدي خبرة في التخطیط وتحمل المسؤولیة المتعلقة  .9

 بعملیات اإلصالح والصیانة.
             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              لدي خبرة في ما یتعلق بتأمین المقاول. .10

       5              4              3              2              1              قمت بإجراء فحص على ما یلي: .11
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a(  نعم          ال             الُمْنَشآت 

b( نعم          ال             األنظمة الحراریة 

قمت بالعمل على تشغیل وصیانة األنظمة الفنیة في  .12
 المباني/العقارات.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              عملت على تحسین األنظمة الفنیة في المباني/العقارات.  .13

انة قمت بالعمل على تطویر وظائف التشغیل والصی .14
 باإلضافة إلى تحمل مسؤولیات المیزانیة.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              لقد كنت مسؤوًال عن مشاریع شراء المباني/العقارات. .15

قد عملت مع الشؤون المالیة واإلداریة في المسائل ل .16
 المتعلقة بحقوق الملكیة.

 نعم          ال            

لقد عملت مع الشؤون المالیة واإلداریة فیما یتعلق  .17
 بمبیعات الملكیة.

 نعم          ال            

 نعم          ال             لقد كان لدي مسؤولیات نحو اإلدارة. .18

 نعم          ال             من خالل دوري، قمت بالتواصل مع المستأجرین. .19

المساحات الخضراء، وأحواض لقد تمكنت من إصالح  .20
 ، واألسیجة النباتیة واألشجار.الزھور

             1              2              3              4              5       

ق بإزالة الثلوج وإضافة الحصى قمت بالتعامل فیما یتعل .21
 والرمل في أشھر الشتاء.

             1              2              3              4              5       

قمت باستكشاف األخطاء وإجراء عملیات إصالح  .22
 طفیفة.

             1              2              3              4              5       

قمت بالعمل في عدة مناطق مثل المداخل، والدرجات،  .23
 والسرادیب والّسندرات.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              المستأجرینقمت بإصالح شقق  .24

لقد كنت مسؤوًال عن التأكد من أن موظفي التنظیف  .25
 قاموا بتنظیف المبنى.

 نعم          ال             

 نعم          ال              لدي خبرة في حل المشاكل. .26

فحص الشقق عندما یقوم المستأجرین لدي خبرة في  .27
بإخالئھا (ویتم الفحص بشكل طبیعي من قبل مدیر 

المبنى). ویمكن أن یتضمن ھذا من بین أمور أخرى ما 
 یلي:

 

a( نعم          ال             تحدید األشیاء البالیة أو الممزقة 

b( نعم          ال             الموافقة على عملیة التنظیف النھائي 

c(  تقییم أي أضرار حیث یجب على المستأجرین
 السداد مقابل تلك األضرار

 نعم          ال            
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  لقد قمت بالعمل في تلك األنواع من المباني:  .28

a( (الشقق) نعم          ال             العقارات المستأجرة 

b( نعم          ال             أحیاء تتضمن عدة منازل یقطن بھا عائلة واحدة 

c( نعم          ال             المدارس 

d( نعم          ال             الُمْنَشآت الریاضیة 

e( نعم          ال             المستشفیات 

f( نعم          ال             الشركات الكبرى 

g( نعم          ال             الشركات الصغرى 

h(  یرجى الوصف –أنواع أخرى  

  قمت بتنفیذ المھام التالیة:  .29

a( نعم          ال             فحص أنظمة اإلنذار والغلق 

b( نعم          ال             فحص األنظمة الحراریة والتھویة 

c( نعم          ال             إدارة البطاقات والمفاتیح 

d( نعم          ال             إصالح أو استبدال العناصر المكسورة/التالفة 

e( نعم          ال             ضمان أداء وظیفي سلیم من المعدات الفنیة 

f(  تقدیم مساعدة إلى المستأجرین خالل اإلخالء
 والتأثیث

 نعم          ال            

g( نعم          ال             شراء مواد العمل من خالل أنظمة الكمبیوتر 

h(  مبادالت التدفئة لتدفئة المناطق، ومضخات إدارة
 الحرارة، والمراوح وغیرھا من المعدات الفنیة

 نعم          ال            

i(  اكتشاف العیوب وإجراء عملیات إصالح في
 مباني متنوعة

 نعم          ال            

  التواصل مع المستأجرین فیما یتعلق بما یلي:   .30

a( نعم          ال             المنازل الخاصة 

b( نعم          ال             الشركات التجاریة 

لقد كنت مسؤوًال عن تحسین الكفاءة فیما یتعلق بتعزیز  .31
 كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.

 نعم          ال            
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 إضافتھا ھنا:إذا كنت ترغب في تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبرتك ومعرفتك، یُرجى 


