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عولمة



 ما أعمارھم تتراوح
سنة ٣٤ - ١٥بين  

من نسبة % ٤٤
المشتغلين في المملكة

د فى االقتصاد الجديالمطلوبة القدرات المھنية األساسية
وظائف بمسميات جديدةظھور 

التغير على مستوى المھنة  

  New Employability Skillsمھارات العمل الجديدة  



يدتحليل نتائج أھم األبحاث المنشورة عن المھارات األساسية المطلوبة فى االقتصاد الجد

  Core Professional Competencies 8القدرات المھنية األساسية

1. Analytical Skills

2. Communication Skills

3. Creative Problem-Solving

4. Life-Long Learning

5. Project Management
6. Research Skills
7. Systems Thinking
8. Team Work

















ميكانيكيبائعرجل أمن

 صياد سمك بحريمھندس مدني مساح 

نموذج التحول المؤسسي 



المھارات الناعمة ضرورة لنجاح االعمال 
 مدراء اهم من شخص ٢٥٠ استهدف للرأي استطالع أشار

 لمهاراتا ضعف هو المشاريع فشل في سبب واهم اكبر ان المشاريع
 االونة في كثيرا تطورت قد التقنية غير المهارات ان حيث ،الناعمة
    اضحو  بشكل االنتاجية من وتزيد التقنية المهارات لتكمل االخيرة

 . الربح زيادة و نجاحها و المشاريع تطوير بالتالي و
اصحاب العمل يرغبون في  الموظفين الجدد اصحاب 

 ، فضال عن المهارات الصعبةالمهارات الناعمة



 البمج ترتبط الشخصية في السمات من جملة
 ونوالتعا الود من جو في االخرين مع التواصل
 بها يتعامل التي األريحية مقدار وتعكس
كما العمل، بيئة مع الموظف
 تواصلوال الذات عن التعبير على بالقدرة ترتبط
  حتأصب التي الرقمية التكنولوجيا معطيات مع

 الحالي، عصرنا في فرد كل لدى مطلوبة
  والبريد الي الحاسب استخدام كمهارات

 ضافةإ االجتماعي، التواصل وشبكات اإللكتروني
 روتعتب"جذابة بصورة األفكار عرض لمهارات
 تيوال الصلبة، للمهارات مكمل الناعمة المهارات

  خصللش المهنية والمهارات المعرفة إلى تشير





التي شملتھا اعالنات الوظائف اإلداريةأھم المھارات 
 تحمل ضغط العملالقدرة على.
 شفوية وكتابيةمهارات االتصال والتفاوض توفر.
 ادارة العمل وترتيب األولوياتامتالك مهارات تنظيمية عالية والمقدرة على
 امن متز بشكل وادارة المهام المتعددة النهائية بشكل منضبط االلتزام بالمواعيد.
 االقناعالقدرة على .
 التخطيط و التنظيم واالبداع بالعملالقدرة على.
سرعة البديهة وحسن المظهر و اللباقة في التعامل و الحديث.
قراءة وكتابة ومحادثة  اتقان اللغتين العربية واالنجليزية.
 اعداد التقارير بالعربية واالنجليزيةالقدرة على.
 العمل ضمن فريقالقدرة على.
 تحمل المسؤوليةالقدرة على.
 االنترنتواستخدام برامج الحاسوب معرفة واتقان في. 





لدى الموظفين الجدد  نموذج لقياس اإلبداع 

اإليجابية (تقبل المشكالت كفرص)
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 هأن فيھا يحدث ظاھرة ھو  :  بجماليون تأثير
  األشخاص من المتوقعة النتائج زادت كلما

) ً  ائجالنت زادت كلما )موظفين أو طالب غالبا
  .ألدائھم اإليجابية
 كالأش من شكل ھو بجماليون تأثير

 عن يحدث وھذا ،"التحقق ذاتية النبوءة"
 ة،اإليجابي بقدراتھم األشخاص إقناع طريق

 ىعل بناءً  أعمالھم بأداء يقومون وبالتالي
 نجاحال إلى تؤدي والتي اإليجابية األفكار ھذه

 يؤدي اإليجابية باألفكار فإقتناعھم .كنتيجة
.النھاية في تحققھا إلى



الخـــــالصة





كيف التحق 
بوظيفة 





)مانفستو المواجھة(

بما وعى دون التخرج بعد لما تنتظروا أن 
  .تواجھون سوف

العالم حقائق مواجھة اآلن من تبدءوا أن أو 
 جمح مع تتناسب وخطة ورؤية بوعى المتغير
تواجھكم سوف التى والفرص التحديات

:أمامك بديالن  





These are the 10 best teachers in the world
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