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بسم هللا الرحمن الرحيم
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بالمختصر
المفيد
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ــى  ــة، حت ــل الممل ــص والتفاصي ــة بالقص ــات المليئ ــره المسلس أك
فكــرة مشــاهدتها على مدار ســاعة ولمدة شــهر أو شــهرين تصيبني 
بالجنــون. لذلــك حاولــت قــدر االمــكان اختصــار نصائحــي لتكــون 
ســهلة الفهــم أثنــاء رحلتــك فــي البحــث عــن فرصــة عمــل عــن بعد.

هــذه النصائــح ليســت كتاًبــا ُمقّدًســا، هــي مجــرد عصــارة خبرتــي 
الشــخصية واحتكاكــي المباشــر بأصحاب الشــركات والباحثين عن 
عمــل داخــل شــبكة  »انطلــق« التــي أّسســتها وأتولــى إداَرتهــا حالًيا.

قــد تختلــف بيئــة العمــل مــن شــركة إلــى اأخــرى أو مــن دولــٍة إلــى 
اأخــرى، لكّنهــا متشــابهة بالمجمــل وإلــى حــٍد كبيــر، أو علــى األقــل 

هــي كذلــك فــي منطقتنــا العربيــة، لــذا دعونــا نبــدأ بالمفيــد.
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الفاتحة على روح
)السيرة الذاتية(



6

علــى مــدار 50 عاًمــا كانــت الســيرة الذاتيــة أحــد أفضــل الوســائل 
الُمتاحــة علــى مســتوى العالــم للحصــول علــى وظيفــة في ســوق 
العمــل، كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تأتــي بورقــة وقلــم، وتكتــب 
المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة التــي لديــك، ثــم ترســلها 
ــاف  ــك المط ــي ب ــا، لينته ــل لديه ــد العم ــي تري ــركة الت ــى الش إل

بالحصــول علــى الوظيفــة المطلوبــة.
 لكــن ومــع األســف، لــم تُعد تلــَك الطريقة تجــدي نفًعا اليــوم )حتى 
ولــو لــم تنقــرض( ألنهــا تحولــت من شــيء ال يمكــن االســتغناء عنه 
فــي عمليــة التوظيــف إلــى مجــرد خطــوة روتينية هدفهــا توصيف 
ــب  ــل صاح ــن ِقب ــم م ــة فرزه ــهيل عملي ــن وتس ــات المتقدمي بيان
الشــركة ال أكثــر. لــذا أنصحــك بــأن تنســى ســيرتك الذاتيــة قليــًا 
وتركـّـز علــى ســمعتك وعامتــك الشــخصية فــي غوغل وفيســبوك 

وإنســتغرام، فهــي ســيرتك الذاتيــة الجديــدة. 
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الّتزكية أسرع
 وسيلة مواصالت 

في العالم
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ماتــزال الّتزكيــة إحــدى أهــم وأســرع وســائل التوظيــف فــي العالــم، 
وذلــك شــيء طبيعــي كوَنهــا صــادرة عن شــخص نثق بــه وإاّل لمــا كُّنا 
طلبناهــا منــُه أصــًا. وكتجربــة شــخصية، ال أذكــر أّنني قّدمــُت تزكيًة 
حــول شــخٍص إاّل وتــم توظيفــه مــن ِقبــل أصدقائــي مــن أصحــاب 

الشركات.
قــد يعتقــد البعض أّن التزكية  هي نفســها »الواســطة« ولكّنهما أمران 
ُمختلفــان، فاألخيــرة هــي مجــرد وســيلة ُملتوية لفــرض موّظف غير 
مؤهــل علــى الشــركة، فــي حيــن أّن التزكيــة هــي توصية صــادرة عن 
وســيط ثقــة بحــقِّ شــخٍص آخــر يــراه مناســًبا ومؤهــًا للعمــل فــي 

شــركة لديها شــاغٌر مناســب إلمكانــات ذلك الشــخص.
التوصيــة ليســت باألمر الصعب أو المســتحيل، فمن أجــل أن تحصل 
علــى واحــدة، كل مــا عليــك فعلــه هــو امتــاك بعــض المهــارات فــي 

التواصــل والتســويق الذاتي.
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تكّلم 
حتى أراك
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ــى  ــم حت ــا: »تكّل ــول فيه ــة جــدًا لســقراط يق ــة رائع يوجــد حكم
أراك«، أي تحــّدث فيمــا تملكــُه مــن معرفــة وخبــرة حتــى تلفــت 
ــرد  ــن مج ــاس اآلخري ــى الن ــبة إل ــت بالنس ــك، وإاّل فأن ــر إلي النظ

ــر موجــود.  ــم أو شــخٌص غي صن

األمر نفســه ينطبق على تســويقك لنفســك داخل شــبكات التواصل 
االجتماعــي، فمــن المهم جــًدا أن تعكــس معرفتك وخبراتك بشــكل 
دائــم وأن تنشــرها علــى العلَن، كي يراك أصحاب العمل أو أشــخاٌص 
مثلــي مــن أجــل تزكيتــك. فمــا الفائــدة مــن كونــك أفضل رّســام في 

العالــم ولوحاتك حبيســة غرفتــك ال يراها أحٌد ســواك.

بــكل تأكيــد هنالــك طــرٌق كثيــرٌة كــي تســّوق لنفســك مــن خــال 
ــر،  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــي، فعل ــل االجتماع ــبكات التواص ش
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يمكنــك القيــام باآلتــي:

صك . 	 مســاعدة الناس على حل مشكاتهم المرتبطة بمجال تخصُّ

وخصوًصا في مجموعات فيسبوك.

تقديــم الدورات التدريبية لمتابعيك والخروج إليهم بفيديوهات . 	

بــث مباشــر وغيرها من الطــرق المجانية المتاحة.

تقديم المعلومة إليهم بأسلوب بسيط ومِرح.. 	

علــى الرغــم مــن بســاطة األمــر تــرى البعــض مــع األســف بخيلون 
جــًدا فــي مشــاركة معلوماتهــم مــع اآلخريــن، فُهــم يعيشــون حالة 
ــد  ــم. ق ــي مجاله ــل ف ــم األفض ــدون بأّنه ــية، ويعتق ــن النرجس م

يكــون ذلــك صحيًحــا لكــن مــا الفائــدة منــه!
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ــظ  ــأس أن تحتف ــا ب ــة ف ــن وظيف ــث ع ــب بالبح ــت ترغ إذا كن

بمعلوماتــك وخبراتــك حبيســة الســيرة الذاتيــة، أمــا إذا أردت أن 

تبحــث الوظيفــة عنــك فتكلــم بصــوت مرتفــع قليــًا حتــى تجــد 

طريقهــا إليــك.



13

متى آخر مرة 
تواصلت معي؟
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مــن فتــرة ليســت بالبعيــدة تواصــل معــي صديــق مــن أيــام 
المراهقــة يبحــث عــن فرصــة عمــل فــي دولة قطــر، لقــد فاجأنتي 
رســالته تلــك، فطــوال العشــرين ســنة الماضيــة لــم يتواصل معي 
أبــًدا حتــى ولــو بإعجــاٍب علــى صــورة، حاولــت جاهًدا مســاعدته 

ولكّنــي لــم أســتطع إاّل أن أصفــُه بأّنــه شــخٌص انتهــازي.

طالمــا أّنــك فّعــال مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي 
فأنــت فعلًيــا موجــود ضمــن حفلــة كبيــرة، المجامــات والــكام 
اللطيــف هــي جــزٌء رئيــٌس مــن طقوســها وعاداتهــا، ال أحــد يثــق 
بشــخٍص يقــف خلــف الســتارة ليتلّصــص أو يســترق النظــر إلــى 
ــن. إذا أردت مســاعدة مــن شــخٍص مــا فاســأل نفســك  المدعّوي
الســؤال اآلتــي: متــى أخــر مــرة تواصلــت معه؟ وهــل كنــُت لطيًفا 

بمــا فيــه الكفايــة؟
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التواصــل الفعــال ال يحتاج وصفًة ســحريًة، فقــط بعض الخطوات 
والتكتيكات البسيطة: 

ــى . 	 تواصــل مــع الشــخص وناقشــه حــول آخــر منشــوراته عل
ــي. ــل االجتماع ــائل التواص وس

اقترح عليه فكرة أو كتاب أو شيًئا يثير اهتمامه.. 	
كــن حاضــًرا فــي منشــوراته مــن خــال التعليــق عليهــا أو . 	

اإلعجــاب بهــا.
قم بالتوصية به في منشورات اآلخرين.. 	
قــم بتهنئتــه أو بالتعاطــف معــه فــي مناســباته الســعيدة . 5

والحزينــة.
قــد يعتقــد البعــض أن هــذا نــوع مــن التملــق ولكنــه ليــس كذلــك 
أنــه نــوع مــن »االتيكيت االجتماعــي« الذي نمارســه  كل يوم في 

حياتنــا الطبيعيــة مــع أصدقائنــا وعائاتنــا وزمائنــا فــي العمل.
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جّهز 
حقيبة سفرك
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ه حــار مثــل دولــة قطــر إلــى بلــد آخــر  عندمــا تســافر مــن بلــد جــوُّ
ذو منــاخ بــارد مثــل دولــة ألمانيــا، فإنــك تضــع فــي حقيبــة ســفرك 
أهــم حاجّياتــك التــي تســتطيع اســتخدامها فــي وجهتــك المقبلــة، 
ــل  ــك بالمجم ــة ولكّن ــس واألحذي ــض الماب ــن بع ــص م ــد تتخل ق
ســتحتفظ ببعــض األشــياء كالهاتف المحمــول والمجوهــرات إلخ..
األمــر نفســه ينطبــق علــى ســيرتك المهنيــة، فعندمــا تنتقــل مــن 
مجــال عمــل إلــى آخــر فســوف تحتــاُج إلــى توضيــب مهاراتــك 

القابلــة للنقــل وأخذهــا معــك. 
ــم اإلدارة  ــى عال ــلة إل ــرة الس ــم ك ــن عال ــت م ــا انتقل ــر عندم أذك
ــة الماحظــة  ــل: دّق ــاراٍت مث ــت معــي مه والتســويق كيــف حمل
والتعامــل مــع العقليــات الصعبــة والعمــل تحــت ضغــط الوقــت. 
هــي جميعهــا مهــاراٌت تعلمتهــا و اكتســبتها أثنــاء أحترافــي كــرة 

الســلة.
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بــا أدنــى شــك، بعض المهــارات قد تتخلــى عنها ولكّنــك بالمجمل 
تســتطيُع نقــل أغلبهــا معــك أو العمــل علــى تطويرهــا وتحديثهــا، 
عــدا تلــك الجديــدة التــي يجــب أن تتعلمهــا بنــاًء علــى متطلبــات 

ــك الجديد.  عمل

ــا  ــي تتطّلُبه ــارات الت ــة المه ــم خريط ــو رس ــه ه ــك فعل كل ماعلي
ــى  ــاج إل ــا ومــا تحت ــد مــا تملكــه منه الوظيفــة الجديــدة وتحدي

ــي: ــق الجــدول اآلت ــره وف تطوي
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جدل
بيزنطي
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ــب  تشــبه نقاشــات الباحثيــن عــن عمــل حــول »متوســط الروات
ــا  ــطنطينية يتداولونه ــة القس ــي كان كهن ــك الت ــوريا« تل ــي س ف
أثنــاء حصــار محمــد الفاتــح لهــم: كــم عــدد المالئكــة التــي تقــف 

ــى رأس دبــوس؟ عل

الجميــع يعــرف أّن متوســط الرواتــب فــي ســوريا قليــٌل جــًدا وال 
يكفــي لتغطيــة متطلبــات المعيشــة، ولكنهــا كذلــك فــي كل مــن 
ــوا  ــبُّ قاطن ــذا يرح ــع ه ــتان، وم ــن وباكس ــد والفلبي ــر والهن مص
تلــك البلــدان بــأي فرصــة عمــل عــن ُبعــد، ألّنهــا فرصــة لاحتــكاك 
ــدف  ــا، به ــم حالًي ــين دخوله ــم وتحس ــبيك معه ــن والتش باآلخري

طلــب راتــب أعلــى مســتقبًا.

ــون بتوظيــف  ــرك ســًرا، إّن أصحــاب الشــركات يرغب ــي اأخب دعن
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شــخص مــن داخــل ســوريا، ليــس ألّنــه األفضــل فــي العالــم بــل 
ألّنــه يمتلــك مهــارات جيــدة مقارنــًة براتبــه المنخفــض، ولــو علــم 
أصحــاب الشــركات أّن رواتــب الموظفيــن فــي دولــة ثانيــة أدنــى 
مــن أقرانهــم فــي ســوريا لوّظفوهــم مباشــرًة، فقانونهــم المقدس 

هــو 

»كيف نستطيع توفير دوالٍر واحد لصالح جيوبنا«.

ليــس مطلوًبــا منــك الغضــب وال الشــكوى حيــال مــا قرأتــُه، 
فــإذا كنــت فعــًا تمتلــك مهــارات عاليــة المســتوى وأفضــل مــن 
ــب  ــًدا، ألّن الرات ــق أب ــا تقل ــتان ف ــد أو باكس ــي الهن ــيك ف منافس

ــس. ــس العك ــك ولي ــه إلي ــيجد طريق ــده س ــذي تري ال
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الحجــج الغبيــة مثــل: راتبــي يعــادل نصــف راتــب موظــف 
لشــركة فــي دولــة اإلمــارات، أو محاولــة طلب 0	 أضعــاف راتبك 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــا ف ــركة مقره ــرد أّن الش ــوريا لمج ــي س ف
الســعودية، هــي مجــرد مقــوالت وأفعــال خاصــة بقاطعــي 

ــك. ــق ب ــرق، وال تلي الطُّ

عندمــا تأتيــك فرصــة عمــل مــن الخــارج، اطلــب فقــط الراتــب 
ــك  ــًا، ألّن ــًا ومنطقي ــن واقعي ــك، ك ــودك ومهارات ــب لمجه المناس
ــش  ــي تعي ــة الت ــوٌم بالمنطق ــت، محك ــا حاول ــة ومهم ــي النهاي ف

ــا. ــي تمتلكه ــية الت ــا والجنس فيه

تذكـّـر أنهــا وظيفــة أو مشــاريع مؤقتــه عــن بعــد لمدة 	-6 أشــُهر، 
هــي ليســت ُحكًمــا مؤبــًدا، بــل فرصــٌة الكتســاب الخبــرة وجعــل 



24

ملفــك الشــخصي مليًئــا بالمشــاريع العظيمــة التــي تعطيــك 
ــى  ــب أعل ــب رات ــاب العمــل وطل ــة لمفاوضــة أرب القاعــدة الثابت

فيمــا بعــد.

 ****
وظائف اليوم أشبه بالّسلع، محكومٌة بقانون العرض 
والطلب. طالما أّنك تمتلك مهاراٍت مطلوبة ونادرة 

فراتبك حتًما مرتفع والعكس صحيح.

****
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خزينة 
المهارات الجانبية
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ــن  ــل م ــدد الهائ ــر، الع ــا صغي ــتغرابي وأن ــر اس ــا كان يثي ــر م أكث
ــت أزوره،  ــي كل بي ــودة ف ــون الموج ــدوس والزيت ــر المك قواري
ــا  حتــى يــكاد ال يخلــو بيــٌت ســورٌي منهــا. كبــرت وعرفــت الحًق
أّنهــا نتيجــٌة للحــروب ولاضطرابــات المســتمرة التــي كانــت 
تعصــف بالمنطقــة ونتيجــة انقطــاع المــواد الغذائية عن األســواق 
لفتــراٍت طويلــة، لــذا تطــّور لــدى أجدادنــا عــادة تخزيــن الطعــام 
ــى بقائهــم  ــة« للمســاعدة عل بهــذه الطريقــة التــي تســمى »المون
وأطفالهــم علــى قيــد الحيــاة ألطــول فتــرة ممكنــة، ريثمــا تعــود 

ــًة كمــا كانــت. الحيــاة طبيعّي

نحــُن نعيــش اليــوم بالطريقــة نفســها فــي منطقتنــا العربيــة، فهي 
تعانــي حروًبــا وأزمــاٍت اقتصاديــة وماليــة طاحنة ال ترحــم أحًدا، 
حيــث أّن فــرص العمــل فيهــا تــكاد تكــون نــادرة، ومن أجــل البقاء 
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علــى قيــد الحيــاة يتوجــب علينــا أن نحــذو حــذَو أجدادنــا، وأن 
نخــّزن ألنفســنا بعــض »المونــة« مــن المهــارات الجانبيــة، التــي 

مــن شــأنها أن تســاعدنا علــى االســتمرار فــي ســوق العمــل.

ــدي  ــلة، كان ل ــرة الس ــق ك ــي فري ــا ف ــا محترًف ــت العًب ــا كن عندم
راتــٌب عــاٍل ومدرســة خاصــة لتعليــم كــرة الســلة، وكانــت فكــرة 
انهيــار كل ذلــك شــبه مســتحيلة، ولكنهــا حدثــت فــي نهايــة 
ــي  ــي ف ــن وقت ــزًءا م ــتثمرت ج ــد اس ــن ق ــم أك ــو ل ــاف. ول المط
ــًا  ــوم عاط ــت الي ــويق، لكن ــي اإلدارة والتس ــي ف ــر مهارات تطوي
عــن العمــل، تلــك االســتثمارات الجانبيــة فــي تطويــر ذاتــي هــي 
نــت لــي فرصــة عمــل محترمــًة فــي دولــة قطــر،  مــن حمتنــي وأمَّ
وهــي نفســها التــي حمتنــي مــرة ثانيــة ) بعــد أن أضفــت إليهــا 

ــدة. ــي الجدي ــى وظيفت ــال إل ــدًة ( فــي االنتق ــاراٍت جدي مه
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تطويــرك لبعــض المهــارات الجانبيــة ال يتطلــب الكثيــر مــن الوقت 
أو التفــرغ الكامــل، فــكل ماعليــك فعلــه هو أن تســتثمر على األقل 
ســاعة واحــدة مــن وقتــك يومًيــا في تعلُّــم مهــارة أو أداة تمنُحك 
قيمــة إضافيــة كباحــث عــن عمــل. علــى ســبيل المثــال: تســتطيع 
تعلُّــم التصميــم، وإذا كنــت ال تمتلــك الوقــت الكافــي لذلــك، فتعّلــم 

علــى األقــل بعــض أدوات التصميــم مثــل برنامج فوتوشــوب.

أقــوم شــخصًيا بتخصيــص ســاعة صباًحــا للتعمق أكثــر في مجال 
التســويق، وســاعة أخــرى مســاًء لتطويــر مهاراتــي فــي البرمجــة، 
صحيــٌح أننــي والحمــد هلل أعمل ولدي  مشــاريعي الخاصة، ولكّني 
أيًضــا أعيــش فــي منطقــة تعــدُّ فيهــا رؤيــة »البجعــة الســوداء*« 

تحلــق فــوق رؤوســنا، أمــًرا متوقًعــا كل بضعة ســنوات..
عها. *مصطلح البجعة السوداء يشير إلى حدوث أمور من المستحيل توقُّ
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ال تدفن
نفسك حًيا 
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لألســف لــم يُعــد نموذج التعلــم العجوز فــي جامعاتنا متناســًبا مع 
رشــاقة ســوق العمــل الحالــي، فقــد كانــت جامعاتنــا تهّيُئنــا للعمــل 
فــي مجــال أو قطــاع واحــد فقــط مثــل: المحاســبة أو التســويق 
ــل مــن مجــال  أو التصميــم إلــخ.. ولكــن أصبــح شــائٌع اليــوم، التنقُّ
عمــل إلــى آخــر ومــن وظيفــة إلــى أخــرى بســبب تقلبــات ســوق 

العمــل وظهــور أو أختفــاء بعــض القطاعــات.

خــذ علــى ســبيل المثــال مهنــة الصحافــة التــي كانــت فــي 
تســعينيات القــرن الماضــي مهنــًة محترمــًة ومطلوبــًة علــى نطاق 
واســع، ثــم أخــذت مع بدايــة األلفيــة تتقلص وتنحصــر في مجال 
الصحافــة اإللكترونيــة، قبــل أن تضــَع شــبكتا تويتــر وفيســبوك 

المســمار األخيــر فــي نعِشــها.
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إذا أردت أاّل ُتدفــن حًيــا، جّهــز نفســك للعمــل فــي مجــاالت 
مختلفــة، حــّدد قطــاع أو اثنيــن تســتمتع بالعمــل فيهمــا ولديــك 
القــدرة علــى تطويــر نفســك مــن خالهمــا وابــدأ بتعلــم المهــارات 
ــوذج  ــذا النم ــرف ه ــا يع ــادة م ــياتها. ع ــان أساس ــة إلتق المطلوب
بنمــوذج »M«  أي أن تتخصــص فــي مجاليــن أو ثاثــة مجــاالت 

ــاط فيمــا بينهــم بشــكل أو بآخــر. مــع وجــود ارتب

ليــس مطلوًبــا منــك احتــراف جميع المجــاالت، يكفــي أن تحترف 
ــر  ــال آخ ــي مج ــطة ف ــة متوس ــك معرف ــًدا وأن تمتل ــااًل واح مج

وتفهــم أساســيات مجــال ثالــث.
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أنت مجّرد بقرة حلوب
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دعــك مــن جميــع الكلمــات األنيقــة والمهذبــة التــي تقرُؤهــا فــي 

إعانــات التوظيــف وعقــود العمــل واســمع منــي هــذه الحقيقــة 

القاســية: 

»أنت بالنسبة إلى الشركات مجّرد بقرة حلوب«.

طالمــا أّن إنتاجّيتــك مــن الحليــب يتجاوز خمســة أضعــاف تكلفة 

إطعامــك )الــذي هــو راتبــك( سيســتمر صاحــب العمــل باالعتنــاء 

بــك وتقديــم االهتمــام إليــك ورعايتــك. لكــن وفــي اللحظــة التــي 

يقــل فيهــا عطــاُوك، ســتكون ســكينة اإلقالة ُمســّلطًة علــى رقبتك 

مــن خــال رســالة واتســاب علــى هاتفــك المحمول.
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ليــس مطلوًبــا منــك أي ردة فعل ســواًء بالحــزن أو بالغضب، فقط 

اســتوعب تلــك الحقيقــة وحــاول أن تتعايــَش معهــا، ال تتوقــع أّي 

ــك  زيــادٍة فــي راتبــك أو تقديــم أيــة تعويضــات إليــك، طالمــا أّن

ال تحقــق لصاحــب العمــل أّي فائــدة أو مدخــوٍل إضافــي ُيــوازن 

هــذه المعادلــة. 

أعتذر لقسوة ما ذكرت، ولكن هذه هي الحقيقة.
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نصائح
أخيرة
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ك مــرة واحــدة فــي العــام، ال يوجــد ســبب لنعيــه . 	 يمــوت جــدُّ
فــي كل مــرة تريــد فيهــا الحصــول علــى إجــازًة مــن العمــل.

كتابــة ســيرتك الذاتيــة بشــكل احترافــي هــو أمــٌر هــام، لكــن . 	
ليــس ســبًبا حاســًما فــي توظيفــك.

شــبكة عاقاتــك الشــخصية والمهنيــة أهــم بكثيــر مــن خبراتك . 	
ومهاراتك.

صفحتــك علــى فيســبوك وحســابك علــى إنســتغرام أهــم مــن . 	
ســيرتك الذاتيــة.

توصية من شخص وسيط تعادل ألف مقابلة عمل.  . 5
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فــي العمــل عــن بعــد )وأيضــًا فــي منطقتنــا العربيــة( ال يوجــد . 6
شــيٌء اســمه »أمــان وظيفــي«.

ــا . 	 ــا مناســًبا إلمكانياتــك ومهاراتــك، وال تطلــب راتًب اطلــب راتًب
مبنًيــا علــى مســتوى رواتــب دولــة صاحــب العمــل.

ال تتــرك شــركتك الحاليــة إال عندمــا تحصــل علــى زيــادة راتــب . 	
مقدارهــا 5	% مــن شــركتك الجديدة.

وجودك في دولة ذات مستوى رواتب منخفضة ميزة لصالحك.. 	

ــام . 0	 ث نظ ــدِّ ــا ُتح ــك، كم ــغيل عقل ــام تش ــتمرار نظ ــّدث باس ح
تشــغيل جوالــك.
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شكر خاص
للصديق الغالي»محمد منير عكو« الذي لوال مساعدته 

اللغوية والفكرية لما أبصر هذا الكتاب النور.

https://www.linkedin.com/in/mohammed-akko-108240126
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