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ليس عليكم سوى مسﺢ رمز االستجابة السريعة
(كيو آر كود) باستعمال الهاتف الذكي.

مايسكيلز

مايسكيلز

تلعب كل من المعرفة المتخصصة والمهارات والخبرات السابقة دورا هاما
في الحياة المهنية .يمكن الختبار « مايسكيلز للتعرف على الكفاءات
المهنية» أن يساعدك في اكتشافها.

ومن المهم معرفة:
•المشاركة في االختبار مجانية وطوعية .إذا كنت ال ترغب في المشاركة،
فلن تواجه أي مساوئ.
•يتم التعامل مع جميع المعلومات المتعلقة بشخصك التي يتم جمعها في
سياق االختبار وفقا لألحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

سيتم إرسال ملخص النتيجة إلى وكيل/ة توظيفك .وسوف تقوم بمناقشة
النتيجة والخطوات األخرى في مقابلة شخصية للمتابعة .سوف تحصل على
نسخة مطبوعة عن أدائك .سيعطيك ملخص النتيجة شخصيا وسيعطي
وكيل/ة توظيفك ورب عملك المحتمل تقييما عن معارفك المهنية في مهنة
معينة.

ما هي مزايا المشاركة في اختبار مايسكيلز؟
•سيتم إظهار نقاط القوة المهنية الخاصة حتى لو لم تتمكن من إبراز
البراهين الرسمية (الشهادات والدرجات ،وما إلى ذلك) في هذا المجال
المهني.

كيف يتم إجراء اختبار مايسكيلز؟

•ستساعد النتائج وكيل/ة توظيفك في العثور لك على عرض عمل مناسب
أو دعمك من خالل تدريبات مناسبة.

ماذا يحدث بعد االختبار؟

•إذا کنت ترغب في مشارکة معينة ،فسوف یقوم وكيل/ة التوظيف بترتیب
موعد مناسب معك .سوف تتلقى على الفور دعوة فيها تفاصيل المكان
وتاريخ االختبار.

•لك مطلق الحرية في إرفاق نتيجة طلبات تقديمك للوظيفة ،وإعطاء أرباب
العمل لمحة عامة عن نقاط القوة المهنية الخاصة بك.

•يتواجد أثناء االختبار خبراء من الخدمة النفسية المهنية ويستمر االختبار
لمدة أقصاها  4إلى  5ساعات يتخللها فواصل.
•ستقوم بأداء االختبار علی الکمبیوتر .أسئلة االختبار متوفرة باللغة
األلمانية أو اإلنجليزية أو العربية الفصحى أو الفارسية الجديدة أو
الروسية أو التركية ،ويتم دعمه بصور وفيديوهات .أنت ال تحتاج إلى أي
مهارات في الكمبيوتر.
•أسئلة االختبار صعبة بشكل متفاوت ،وينبغي أن ُتعطي صورة واقعية عن
مهارتك المهنية .ليست هناك مشكلة إذا كنت ال تستطيع اإلجابة على
بعض أسئلة االختبار.
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