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 الحصول بقصد وذلك عليها والطلب العمل فرص عرض هيكل على التعرف هو : العمل سوق بقراءة المقصودالمعنى: 
 الفرص هذه على المنافسة وحجم له بالنسبة المتاحة العمل فرص معرفة إمكانية العمل سوق لقارئ تتيح معلومات على

 .عنها يبحث التي العمل فرص على للحصول تؤهله تنافسية لمزايا اكتسابه وكيفية

 
  : العمل سوق قراءة أهمية

 .االحتياجات هذه مع للتوائم الذات تهيئة ثم ومن العمل سوق الحتياجات واقعية صورة إعطاء .1
 .تشتيتها من بدالا  وظيفة عن البحث جهود تركيز ثم ومن العمل، لفرص عرضا المجاالت أكثر على التعرف .2
 هذه من مجال كل في الوظيفي المستقبل استقراء إمكانية ثم ومن العمل مجاالت في والتطور النمو مدى على التعرف .3

 .المجاالت

 : العمل سوق قراءة مصادر
 مثل التوظيف في المتخصصة الصحف أهمها ومن ومتخصصة، عامة ومجالت صحف من المختلفة بوسائلها الصحافة .1

 .المبوبة أو الوسيلة
  . بالتوظيف تتعلق التي المختلفة االنترنت مواقع .2
 .السوق في بالفعل العاملين .3
 . التجمعات أماكن في وظائف طلب بشأن تعليقها يتم التي اإلعالنات .4

 

  : مفيدة معلومات الى بياناته وتحويل العمل سوق قراءة كيفية
 .والمتخصصة العامة والمنتشرة المعروفة الصحف من عدد تجميع .1
 .والرسمية الخاصة المؤسسات عنها تعلن التي الوظائف شغل إعالنات تصنيف .2
 النسبة ذات الوظائف تحديد ثم فيه، العمل يمكنك أو بتخصصك يرتبط مجال كل في مطلوبة وظائف نسبة أعلى تحديد .3

 .وهكذا فاألقل األقل
 في المطلوبة الوظائف من عدد اكبر يستوعب الذي القطاع تحديد بمعنى( وظائف يطلب عمل مجال نسبة أعلى تحديد .4

 )العمل سوق
 .بها االتصال بيانات وتدوين الوظائف عن المعلنة المؤسسات أسماء تحيد .5
 المعلنة المؤسسات معظم عليها يتفق مهارات هناك أن ستجد( الوظائف شغل في المطلوبة أهمية األكثر المهارات تحديد .6

 .)للوظيفة المرشح في توافرها على ويؤكدون
 ك.مجال في المنافسين قدرات على للتعرف عمل فرص عن الباحثين أو وظائف لشغل المتقدمين ومهارات مؤهالت تحديد .7

  
 تفتقدين؟ وماذا تملكين ماذا أنت؟ أين العمل، سوق من موقعك تحديد منك مطلوبا سيكون السابقة، الخطوات انجاز وبعد

 العلمية المؤهالت المطلوبة الوظائف
 لشغل المطلوبة
 الوظيفة

 والقدرات المهارات
 المطلوبة الذاتية
 الوظيفة لشغل

 العلمية المؤهالت
 تملكينها التي

 التي والمؤهالت
 تفتقدينها

 والقدرات المهارات
 تملكينها التي الذاتية

 الذاتية والقدرات
 تفتقدينها التي

     

 
 مركزك لتنمية تؤهلك عمل خطة اآلن تضعي أن عليك العمل سوق متطلبات من موقعك بتحديد قمت أن بعد : العمل خطة

 مجال في نفسك تطوري أن يمكنك العلمي الناحية من ضعفك، نقاط وعالجي قوتك نقاط دعمي العمل، سوق في التنافسي
 مجال في المعروفة التدريب مراكز تنظمها التي التدريبية الدورات بعض في االشتراك خالل من به المرتبطة أو تخصصك

 يتعلق فيما نفسك تطور ان يمكنك وكذلك .الخ..األجنبية اللغات في المستوى تنمية أو اآللي الحاسب برامج إتقان أو التسويق
 تنمية التفاوض، على قدرتك تنمية فيهم، والتأثير باآلخرين االتصال على قدرتك تنمية مثل الذاتية والقدرات بالمهارات

 إقناع في كبير دور لها يكون سوف المهارات فهذه الخ.. جديدة أفكار تقديم على قدرتك تنمية المشكالت، إدارة على قدرتك
 انتهاء بعد خطتك تنفيذ وواصلي العمل، خطة لتنفيذ الدراسي العام هذا خالل في األوقات بعض استثمري .بتوظيفك اآلخرين

 .اآلن يبدأ فالمستقبل مباشرة الدراسي العام
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