
مستقبلي
 “تهيئـــــــة الطلبــــــــة ل�ســـــــوق العمـــــــــل”

حياتهم  يف  النجاح  حتقيق  على  ت�ساعدهم  التي  املهن  اإىل  ال�سعي  اأهمية  على  الربنامج  هذا  خالل  من  الطلبة  يتعرف 

امل�ستقبلية و الأ�ستعداد ل�سوق العمل.

بعد امل�ساركة يف الربنامج يكون الطالب قادر على:

عليه. احلفاظ  و  للعمل  التخطيط  وكيفية  املحتملة  املهن  • اكت�ساف 
امل�ستقبلية. الوظيفة  ك�سب  و  البحث  وكيفية  التجارية  العالمة  • تطوير 
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عناوين وملخ�ص اجلل�سات:

اجلل�سة الأوىل: عالمتي التجارية

من خالل مقابالت العمل، اإنعكا�س الذات و ت�سميم ال�سعار ال�سخ�سي، يكت�سف الطلبة اأهمية اإن�ساء �سعار �سخ�سي 

ايجابي للم�ستقبل بدءًا من املرحلة الثانوية.

اجلل�سة الثانية: الفئات املهنية

يكت�سف الطلبة خمتلف الكتل املهنية و يتعرف على وظائف لزيادة البحث فيها. و اأي�سًا، يتعرف الطلبة على قيمة 

وحاجة جميع الفئات الوظيفية املوجودة يف �سوق العمل.

اجلل�سة الثالثة: وظائف ذات منو مرتفع

يتعلم الطلبة اأربع عوامل يجب اخذها بعني الإعتبار عند اختيار الوظيفة املنا�سبة، ويتعرف الطلبة عن قرب على 

بع�س الوظائف ذات النمو املرتفع ب�سكل مقرب.

اجلل�سة الرابعة: حتديد املهنة

يكت�سف الطلبة كيفية الأ�ستفادة من خرباتهم ال�سخ�سية لتطوير مهاراتهم العملية وكيفية حتديد م�سار اهدافهم 

الوظيفية.

اجلل�سة اخلام�سة: البحث عن وظيفة

يتم تقدمي الطلبة اإىل اجلوانب الأ�سا�سية يف البحث عن الوظيفة من خالل لعبة املطاردة. يتعلم الطلبة كيفية احلفاظ 

على جميع معلومات البحث عن وظيفة حيوية يف مكان واحد.

اجلل�سة ال�ساد�سة: كيفية احلفاظ / خ�سارة الوظيفة

�سلوكهم  تاأثري  على  التعرف  فر�سة  لهم  يتيح  التقنية مما  املهارات  و  ال�سخ�سية  املهارات  بني  الفرق  الطلبة  يتعلم 

ال�سخ�سي على امكانية جناحهم بالوظيفة.
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It’s My Future
“Prepare Students for the Working World”

It’s My Future program provides students with practical information about preparing for 

the working world while still in high school.

Following participation in the program, students will be able to:

• Explore potential careers, discover how to plan for a job, and learn how to keep it.

• Develop personal-branding and job-hunting tools for earning a job.

Session Titles and Summaries:

Session One: My Brand
Through interviews, self-reflection, and creation of a personal logo, students explore 

the importance of building a positive personal brand for the future, starting in high 

school.

Session Two: Career Clusters
Students explore career clusters and identify jobs for additional research. They also 

recognize the value of and need for all types of jobs.

Session Three: High-Growth Careers
Students learn the four factors to consider in choosing a job, and they take a close 

look at some high-growth career fields.

Session Four: Career Mapping
Students explore how to use life experiences to develop work skills and how 

to map a path to employment goals.

Session Five: On the Hunt
Students are introduced to the basic aspects of job hunting through a scavenger hunt. 

Students are taught to keep all their vital job-hunting information in one place.

Session Six: How to Keep (or Lose) a Job
Students learn the difference between technical and soft skills, and they recognize 

the impact that their personal behavior has on their ability to succeed in a job.


