
 
 
 

 
 

  ةدم لقألا يلع قرغتسي لمع يلع ميدقتلاب .1
  نم لمع ,لمع دقع لالخ نم كلذ و نیعوبسأ
   .لیغشتلا يلع ایلمع دعاسي نأ نكمملا
التقديم علي أماكن العمل الخالیة/ الوظائف الخالیة   •

 المعلن عنھا. 
 القیام بعمل طلب عمل مفتوح •
 االتصاالت بشكل مباشر مع أصحاب األعمال   •

 
  ضرع يلع ءانب نیعم لمع ناكم يلع ميدقتلاب .2

  ةبرجت جمانرب لالخ نم كل هحیشرت متي لمع
   ةيدلبلل لمعلا
 يمكن أن يكون عمل تستغرق مدته أسبوعین   •

 
  نم ةیفاضإ تاعاس/يفاضإ لمع يلع ميدقتلا .3

  يلاحلا كلمع بحاص

  نأ نكمي تالاجم /لامعأ نع ثحبلاب مایقلاب .4
  سفنلا لیغشتل و لمعلل  صرف لعفلاب اھب نوكي
  لمع بحاصك عورشم ءاشنإ لالخ نم
 القیام بعمل دعاية لنشاط مشروعك   •
القیام بعمل االتصاالت التي ربما تؤدي للحصول علي   •

 عمل 
 المشاركة في منافسات المناقصات •

 
   لمعلا قوس يف نالعإ /ضرع رشن .5

  /فیظوتلا يلإ فدھت يتلا يرخألا ةطشنألا .6
  لثم ,لمع ىلع لوصحلا
التسجیل بسجالت الباحثین عن عمل في   •

الشركات العاملة بمجال تأجیر و تشغیل  
 العمالة 

التقديم علي المنح المخصصة ألغراض  •
 التشغیل  

 نشر ملف بیانات البحث عن وظیفة علي اإلنترنت   •
نشر ملف السیرة الذاتیة علي صفحة لینكد إن   •

LinkedIn   
القیام باألعمال األساسیة المطلوبة   •

 ة بالبدء في إنشاء مشروع.المتعلق

 

يقوم طالب العمل باإلبالغ عن إستیفائه لواجب البحث عن   
 Omaعمل من خالل خدمة المعامالت الشخصیة اإللكترونیة 

asiointi   أو باإلتصال بمدربه الشخصي و ذلك في حد أقصاه
أخر موعد مذكور للقیام بھذه المھمة. بالنسبة لفرص العمل  
التي تم التقديم علیھا يجب أن نبلغ عن تاريخ التقديم على  

العمل و بعض البیانات التوضیحیة لألمر, مثل طبیعة العمل  
ح عن  الذي تم التقديم علیه و بیانات صاحب العمل أو توضی

 األمور األخري التي تم القیام بھا. 
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  اھیحاون و ولوأ ةنيدمل لمعلل ةبرجت
oulunseudunkuntakokeilu.fi 

 

 يمكن استیفاء واجب البحث عن عمل من خالل اآلتي:

ملحوظة! يكون واجب البحث عن عمل مستوفیا في حالة  
إذا ما حصلت علي عمل مدته علي األقل أسبوعین  

متواصلین و بدوام كامل أثناء فترة المراجعة/ المتابعة. إذا  
وقع العمل أثناء فترتین من المراجعة/ المتابعة من حیث  

الحالة يسري ھذا األمر علي كلي  التوقیت ففي ھذه  
 الفترتین. 

 
   ةینورتكلإلا ةیصخشلا تالماعملا - واجب البحث عن عمل

   :ةینورتكلإلا ةیصخشلا تالماعملا ةحفص ناونع
asiointi.mol.fi/omaasiointi 

 
 Omaادخل على موقع خدمة المعامالت الشخصیة اإللكترونیة 

asiointi    
 

  كمامأ ةنیبملا ةحوتفم تلاز ال يتلا ماھملااختر من الصفحة األمور و 
  لمعلا ةطخ يف اھب مایقلا يلع قافتإلا مت ماھم مسا تحت
:Suunnitelmassa sovittu tehtävä   " 
  " لمع نع ثحبلا بجاو

  لمع صرف ةدع وأ ةدحاو لمع ةصرفل ةیناكمإ نع غلبأ
  لفسأل تارایتخالا حتف رز يلع سبكلاب لمعلا ةصرف /ةیناكمإ راتخن
  ةیفاضإ تانایب اھل ةفلتخملا لمعلا صرف ,لمعلا ةصرف تانایب لجس

 مختلفة
 أرسل البیانات

  ةدحاو ةرتف نع لمعلا صرف تایناكمإ لك نع تغلبأ دق نوكت امدنع
  معن رز يلع سبكت نأ كنكمی )لمع صرف 4محددة (غالبا ما تكون 

)kyllä) في بند تم القیام بالعمل (Tehty ( 


