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لك القائم بإجراء  على سبيل المثال ،، من المهم معرفة المفردات والعناوين المهمة باللغة اإلنجليزية في مكان العمل
 
، عندما يسا

و مهاراتك
 
ن تعرف المصطلحات الصحيحة الستخدامهاالمقابلة عن وظيفتك الحالية ا

 
ن تكون قادًرا على ، ، يجب ا

 
يًضا ا

 
يجب ا

هذا على تجنب اإلحراج عند إجراء كل سيساعدك ، إعطاء لقب مناسب لرئيسك في العمل وشرح الوظيفة التي تشغلها في الشركة
و  مكالماتال

 
ي مكان في محيط عملك، ستطر ماعات االجت التحدث فيا

 
و با

 
هم هذه المفردات والعنواقالة ق هذه الما

 
ين وهي ال

 الجزء لة، متواصمن سلسلة الثالث جزء ال
 
ول اقرا

 
تقان اإلنجليزية في سبيل إتلزمك في التي  علوماتلتلم بكل الم الثانيواال

 يط العمل. مح

 

 ظفين  مستويات المو 
ي داخل 
 
 بالرئيس التنفي ،، هناك العديد من المستويات المختلفة للموظفينشركة ا

 
في   ةالتالي ياتالمستوومن ثم ذي تبدا

نهم يشرفون على وظائ ف مختلفة داخل إداراتهم  ، حيثالتسلسل الهرمي للمؤسسة
 
شخاص بقدر كبير من القوة ال

 
يتمتع هؤالء اال

ن يشمل ذلك التمويل والموارد البشرية والتسويق والمبيعات وما إلى ذلك. ، ولديهم موظفون يقدمون تقاريرهم إليهم
 
 يمكن ا

هميةذا ل
 
مًرا بالغ اال

 
 ها: من معرفت باإلنجليزية ال بد راتاوين واختصانع لتلك المستويات ، ويعد فهم جميع المستويات في الشركة ا

 

 An employee موظف

 Levels - grades مستويات 

 CEO المدير التنفيذي 

 COO يس العمليات ئر 

 CFO يالمدير المال

 CIO تكنولوجيا المعلوماتدير قسم م

 

و دائرة معينة يكون الشخص رئيس قسم معي وقد
 
، (Head ofاستخدام التعبير )ب في الشركة فإبمكانك التعبير عن ذلكن ا

والمفردات اإلنجليزية التي صطلحات يك بعض المإلثال. على سبيل الم  I am the head of the finance departmentفتقول، 
عمالالموظفين تقسم 

 
 .هم في الشركةحسب ا

 



   بالشركة؟ دورك ما هو  
سماء للموظفين في الشركة للتعبير  ،، زاد مقدار المسؤوليةىكلما ارتفع المستو ،الشركة لديها تسلسل هرمي

 
هناك العديد من اال

دوارهم مثل المدير والمساعد والمسؤول وغيرهم ، فلنتعرف علي
 
فضلعن ا

 
 :هم بشكل ا

 Director إداري 

 Manager المدير

 Project manager مدير مشروع

 Team manager ريق فمدير 

 Teams’ manager مدير الفرق 

 Program manager مدير برنامج 

 Leader قائد 

 Officer موظف إداري 

 Responsible مسؤول

 Assistant مساعد

 Executive assistant مساعد تنفيذي

 Employee موظف

 White collars طبقة من الموظفين )ذو الياقة البيضاء(

 Blue collars طبقة من الموظفين )ذو الياقة الزرقاء( 

 



 اريع واألعمال في محيط العمل الخاصة بالمشأهم المفردات اإلنجليزية 

ي شركة  ،هناك بعض الكلمات اإلنجليزية التي ال غنى عنها في مكان العمل
 
ن تتعلم هذه الكلمات قبل االنضمام إلى ا

 
يجب ا

و
 
و العمالء شروع جديدالبدء بما

 
عضاء الفريق ا

 
فضل مع ا

 
سهل وستكون قادًرا على التواصل بشكل ا

 
، فهذا سيجعل عملك ا

خرين
آ
 .اال

Portfolio عمالك
 
 معرض ا

Clusters تجمع 

Programs برامج 

Projects  مشاريع 

Pilot project  مشروع مصغر 

Scale  قياس  – حجم 

Test project  مشروع 

 

حمد ها ال، يشرحبعة الحلقةقم بمتا
 
 نا: من ه هسبيت مهندس ا

 


