
  

 

 

مهنيه الـالتوجي خدماتفعاليات وأنشطة ل التقويم السنوي  
Career Guidance Services (CGS) Workshops & Events Calendar 2020 – 2021-S1 

 التاريخ
Date 

ةالفئة المستهدف  
Targeted 

 المكان
Place 

التنسيق / التقديم    
Presenter or 
Coordinator 

 
تلوقا  

Time 

 يةوالفعالأ ةعنوان الورش
Title of Workshop  

05-10-2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 
Inst: 

@career_guidance_services  
 خدمات التوجيه المهني

CGS 
9:00-11:00 

 : 2021-2020خدمات التوجيه المهني لقاء مفتوح 
 Career Guidance Service 2020- 2021(Open Meeting)   

13-10-2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

 منصة زوم 
Zoom 

 او كيو
OQ 

 

11:00-13:00 
  كتابة السيرة الذاتيةمهارات 
 CV writing skills 

20-10-2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 
 منصة زوم 
Zoom 

 صبرية البلوشية / وورلي
Sabria Dawood Al-Balushi 

 Worley   
10:00-12:00 

 كيفية االستعداد للمقابلة الشخصية عن بعد 
 How to prepare for a remote interview 

27-10-2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

 منصة زوم 
Zoom 

 سعيد الحوسني 
 كارفور

10:00-12:00 
 الراحه ! أهي حقا مريحة؟ منطقة 
 Your Comfort Zone! Is it Really Comfort? 

03-11-2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

 منصة زوم 
Zoom 

 أحمد المزروعي
 مجيس للخدمات الصناعية

10:00-12:00 
 سوق لنفسك من خالل المقابلة الشخصية 
 Market yourself through a personal interview 

10-11-2020 
 الخريجين

Graduates 
Instagram Story + Link  

       مقاطع قصيرة + الرابط

 مروان البلوشي 
المركز ي ليات التقديم والتسجيل فآ

 الوطني للتشغيل

10:00-12:00 
  ما بعد التخرج 
 After Graduation  

17/11/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

 منصة زوم 
Zoom 

 بدر الجهوري
 صحار المنيوم

10:00-12:00 
 تحديات سوق العمل في زمن كورونا 
 Labor market challenges in Corona time 

25/11/2020 
  الطلبة 

Students   

 

Instagram Story 

 مقاطع قصيرة
 12:00-10:00 خدمات التوجيه المهني 

 والتوجيه المهني برنامج المشوره 

 Career Advice and Guidance  

01/12/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

Instagram Story + Link  

       مقاطع قصيرة + الرابط
 سليمان البلوشي 

 رياده
10:00-11:00 

 نهيئك للنجاح 
 Prepare to succeed 

08/12/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

Instagram Story 

 مقاطع قصيرة
خدمات التوجيه المهني بالتعاون مع 

 رياده
10:00-12:00 

 للموسسات الصغيرة والمتوسطة نبذة تعريفية عن الهيئة العامة 
 An overview of the General Authority for Small-sized 

Enterprises 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15/12/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

Instagram Story 

 مقاطع قصيرة
 12:00-10:00 مديرية العمل بشمال الباطنة

 19وجانحة كورونا كوفيد صحاب العمل التواصل الفعال مع أ 
 Effective Engagement with Employers and Corona  

22/12/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 

CGS Email 

 البريد االلكتروني
 الموجه المهني

Career Counsellor 
10:00-12:00 

 عيادة السيرة الذاتية  
 CV Clinic 

29/12/2020 
الخريجينالطلبة و  

Students & Graduates 
Inst: 

@career_guidance_services 
 خدمات التوجيه المهني

CGS 
10:00-12:00 

 استشرني 
 Consult me 

 


