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قد یمثل العثور على عمل جدید تحدًیا أو على ما یبدو أنه أمر صعب أن تحصل على وظیفة تالئم مهاراتك – الشركة المناسبة واألجر المناسب وغیرها من

األشیاء التى یتم وضعها فى اإلعتبار دائًما عند البحث عن وظیفة. لحسن الحظ، األمر بات أسهل بكثیر مما كان في الماضي، فإلیك هنا أفضل مواقع البحث

عن عمل في عام 2019.

قبل عصر اإلنترنت، كانت واحدة من أفضل الطرق للبحث عن وظیفة هي الخروج شخصًیا لاللتقاء بأرباب العمل سیرا على األقدام، أو طلب المساعدة من

أحد األصدقاء، وبالتأكید هي طرق محدودة ولیست فعالة. ولكن بعد أن دخلنا في عصر اإلنترنت، أصبحت األمور بسیطة من كافة النواحي؛ إي نعم یسبب

مشاكل فى بعض األحیان، ولكن ال نستطیع أن ننكر مدى فوائده وكیف یساهم في تسهیل التواصل. وفى حالة كنت قد فقدت وظیفتك مؤخًرا وتبحث عن

عمل، فال حاجة إلتباع الطرق التقلیدیة، یمكنك استخدام اإلنترنت للحصول على وظیفة مالئمة لمهاراتك، وظیفة تنال إعجابك.

بالتأكید الجمیع یعلم بشأن  التي تعتبر أكثر المصادر موثوقیة للعمل الحر، لكن لیس هذا ما نقصده هنا. البعض قد ال ُیعجب بفكرة العمل Online أو لیس

لدیه القدرات والمهارات الكافیة للقبول فى وظائف العمل الحر. بینما نقصد الوظائف األخرى، حیث تتوفر أیًضا مواقع البحث عن عمل فى شركات كبیرة

وغیرها سواء داخل الدول العربیة أو خارجها، حیث أن مهمتها نشر إعالنات التوظیف من جهات موثوق منها ومن ثم إرسال السیر الذاتیة للمتقدمین للعمل

إلى الشركة المعنیة والحصول على إشعار بالقبول أو – لقدر اهللا – الرفض. عموًما، إذا كنت تبحث عن وظیفة بعد التخرج، قد تجد فى هذه الموقع مبتغاك.
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أفضل مواقع البحث عن عمل في الدول العربیة
Google for Jobs :الموقع األول

توجد هناك الكثیر من خدع البحث في جوجل  فالعدید منا على درایة بأنه أكثر من مجرد محرك بحث للمواقع، وأحد المهام التي یمكنه ُمساعدتك فیها هي

البحث عن وظیفة. ال توجد هناك أداة أو أسم رسمي للبوابة، لكن جّرب أن تكتب فى حقل البحث “Looking For Job” أو “Google for Jobs” أو

“أبحث عن عمل”، وسیظهر لك فى أول نتائج البحث صفحة بعنوان “Jobs” اضغط علیها وسوف تظهر أمامك وظائف خالیة متعددة في الدولة الُمقیم بها.

باإلضافة إلى وجود فالتر فى الجزء العلوي للبحث عن الوظیفة التي تفضلها وفًقا لمهاراتك والمنطقة التي تسكن بها… وما إلى ذلك. یمكنك أیًضا تفعیل

خیار Turn on email alerts for this search للحصول على إشعار على البرید اإللكتروني عند توفر وظیفة ذات معاییر ُمعینة.

Google for Jobs موقع

https://www.google.com/search?q=Google+for+Job
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الموقع الثاني: لینكد إن

على الرغم من أن موقع لینكد إن – والمملوك لشركة مایكروسوفت – ُینصف ضمن الشبكات االجتماعیة، إال إنه محرك بحث وظیفي فرید من نوعه،

حیث یستطیع ُمستخدمیه الحصول على وظیفة في الشركات التي یهتمون ویرغبون بالعمل بها، أو على األقل التواصل مع األشخاص في المجال الذي

تعمل فیه. دعني أخبرك أن حسب ما توصلت إلیه األبحاث، ساهم لینكد إن فى العثور على ما یقرب من 67% من الوظائف من خالل توصیات شخصیة.

لذا، فهو مكاًنا رائًعا للعثور على وظائف تالئم قدراتك ومهاراتك. كل ما تحتاج إلیه هو إنشاء حساب أو ملف شخصي (مجاًنا) وبدء كتابة السیرة الذاتیة

واإلعالن عن المهارات الخاصة والمؤهالت العلمیة لتقویة الحساب وجعله یظهر فى محركات البحث حتى للشركات التي تبحث عن موظفین.

LinkedIn – موقع لینكد إن

https://www.linkedin.com/
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الموقع الثالث: الوسیط وظائف

ُیعد موقع الوسیط Waseet من أشهر المواقع في الشرق األوسط المتخصصة باإلعالنات المبوبة، وهو الوجهة األمثل لك إذا كنت تبحث عن أغراض

مختلفة للشراء أو لعرضها للبیع على اإلنترنت. كما أن الموقع مناسب جًدا للباحثین عن عمل على اإلنترنت في الدول العربیة، فالموقع متوفر في 12 دولة

عربیة منها مصر، السعودیة، االمارات، سوریا، لبنان… وغیرها. إذ یمكنك بكل سهولة البحث من خالل الموقع على فرص العمل الشاغرة المتاحة في

كبرى الشركات مع توفیر فالتر البحث المتقدم، بحیث یمكنك تحدید المنطقة، مدى الخبرة، المستوى، نطاق الراتب للوصول إلى وظیفة مالئمة. یمكنك

أیًضا اإلعالن عن الحاجة إلى عمل إذا لم تعثر على وظیفة مناسبة. بصورة عامة، الموقع رائع ومفید جًدا وسهل االستخدام.

موقع الوسیط وظائف

http://country.waseet.net/en/countries
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Jobs on Facebook :الموقع الرابع

یقدم موقع فیسبوك خدمة Jobs مثل جوجل، وُیمكننا أخذها فى االعتبار عند الحدیث عن مواقع البحث عن عمل. الخدمة تمثل جامع لطلبات التوظیف

التي تنشرها الصفحات على الموقع، بحیث بعد تسجیل الدخول إلى حسابك واالنتقال إلى Jobs on Facebook ستجد منشورات من صفحات مختلفة

تطلب موظفین مع عرض معلومات عن الوظیفة مثل الراتب، والمكان، وفترات العمل… وغیرها، باإلضافة إلى زر Apply Now الذي یقوم بتحویلك

إلى الصفحة حیث یمكنك كتابة سیرة ذاتیة بسیطة ال تزید عن 500 حرف، أو یمكنك تجاهل كتابة سیرة ذاتیة إذا كنت قد قمت بإدخال مؤهالتك واألماكن

التي كنت تعمل بها فى صفحة Info الخاصة بالملف الشخصي. توفر الخدمة ایًضا خاصیة التنبیه، بحیث یتم إشعارك كلما توفرت وظیفة جدیدة فى

منطقتك وتكون مثیرة لإلهتمام حسب المعاییر المحدّدة.

Jobs on Facebook موقع

https://www.facebook.com/jobs/
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Glassdoor :الموقع الخامس

موقع Glassdoor هو محرك البحث عن الوظائف األكثر شعبیة والمتاح عالمًیا لكل الدول سواء العربیة أو األجنبیة. یمكنك من خالل الموقع البحث عن

اسم وظیفة، أو البحث عن عمل فى شركة معینة، أو البحث عن وظیفة براتب محدد، وبعدها ستحصل على جمیع المعلومات األساسیة عن كل وظیفة

تهمك. یمكنك إدارة النتائج بشكل أفضل بواسطة خیارات التصفیة للحصول على وظائف مالئمة حسب متطلباتك. الرائع فى هذا الموقع أنه یستضیف

مجموعة كبیرة من المعلومات التي ینشئها الُمستخدمون حول الشركات، مثًال أسئلة االنترفیو، وتقاریر الرواتب، ومراجعات الشركة.. وغیرها. قد تمنحك

مثل هذه المعلومات وظیفة مثالیة.

Glassdoor موقع

https://www.glassdoor.com/index.htm



