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∫UN�«b¼√
تدريبية  دورات عقد خالل من سوق العمل في لالنخراط اخلريجني تأهيل *

مختلفة. مجاالت في
تخصصاتهم. مع وظائف تتناسب على احلصول في اخلريجني مساعدة *

إلى  الوصول في موظفني عن الباحثة واملؤسسات الشركات مساعدة *
ويسر. بسهولة اخلريجني

اخلريجني. النجاح بطلبة خاصة معلومات قاعدة بناء *
عالقة  لتعزيز اتلفة االتصال وسائل عبر اخلريجني الطلبة مع التواصل *

بجامعته الطالب اخلريج
الطلبة أبحاث تسويق *

في  اخلريجني املناسب  والطلبة التخصص اختيار في إرشاد الطلبة اجلدد *
عن وظيفة. للبحث االستعداد كيفية

∫5−¹d�K� ÕU−M�« …bŠË ÂU��√
والتأهيل              التدريب قسم

التوظيف          قسم
الطلبة              أبحاث قسم

والتوجيه اإلرشاد قسم
والبحث         االستطالع قسم

واملعلومات           األرشيف قسم
اخلريجني نادي
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∫qO¼Q²�«Ë V¹—b²�« r��
الالزمة واملهنية اإلدارية املهارات  ملعرفة وتأهيلهم اخلريجني تدريب إلى يهدف
القسم بالعمل املتواصل على املشرف الفريق ويقوم العمل، سوق في لالنخراط
اخلريج شخصية صقل إلى تهدف مختلفة مجاالت دورات في إيجاد مجال في
وقد التي يحملها. الشهادة إلى عمل، إضافةً فرصة على احلصول من لتمكنه

األغراض. جيدة لهذه قاعات ومختبرات صصت خٌ

∫5−¹d)« …bŠË UNOKŽ ÂuIð w²�«  «—Ëb�«
الذاتية، السيرة كتابة على اخلريج إلى تدريب �qLF�UÐ ¡b³K∫ تهدف «bF²�� s� …—Ëœ
واالجنليزية، العربية باللغتني واملراسالت العمل، مقابالت  إلجراء واالستعداد
وأهمية بقانون العمل، وتعريفه الوقت، وإدارة وورقيا، وأرشفة امللفات الكترونيا
املسؤولني مع جيدة عالقة احلفاظ على وكيفية العمل، في اللباس والتخاطب
املهارات من وغيرها العمل، االجنليزية في اللغة استخدام وأهمية وزمالء العمل،

املناسبة. اإلدارية

باملفاهيم الطلبة تعريف إلى الدورة هذه تهدف  ∫qLF�« w� pÐuÝUŠ …—Ëœ
تلك فيه املستخدمة والبرامج احلاسوب استخدام مهارات حول  األساسية
األوفيس كبرامج الوظائف اتلفة لشغل لتأهيلهم اخلريجون  التي يحتاجها
اجلرفيك كبرامج متخصصة أخرى وبرامج االلكتروني والبريد واالنترنت

وغيرها. الشامل وبرنامج واالكسس والفوتوشوب
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∫nOþu²�« r��
في واملؤسسات الشركات مع والتواصل االتصال إلى القسم هذا يهدف
فرص توفير بهدف واخلارجي الداخلي  املستويني وعلى كافة، عملها  مجاالت
الباحثني مساعدة كذلك إلى تتناسب وتخصصاتهم، ويهدف للخريجني عمل
البحث عبء وتخفيف ويسر بسهولة اخلريجني إلى الوصول في موظفني عن
الطلبة. املقابالت مع إلجراء قاعة خصصت كذلك التوظيف. ونفقات إعالنات

اآلتية: الطرق إحدى باستخدام جتري املقابالت أن علما
في وحدة  قاعة املقابالت في املقابالت بإجراء ميثلها من الشركات أو قيام *

اخلريجني
للشركات  خصوصا مكاتبها اخلاصة في املقابالت بإجراء قيام الشركات *

األردن. أو في في فلسطني مقرات التي لها
تستطيع  ال التي الشركات قبل من خاصة الهاتف عبر املقابالت إجراء *

ملقر وحدة اخلريجني. احلضور
فرنس. كون الفيديو تقنية عبر املقابالت إجراء *

والبريد  الكاميرا استخدام خالل من الدردشة  غرف  عبر املقابالت  إجراء *
االلكتروني

∫WŠd²I*« nzUþuK� W³KD�« —UO²š« WO�¬
واالطالع  االلكتروني اخلريجني وحدة موقع بزيارة واملؤسسات الشركات قيام *
ثم ومن  املناسبة األسماء واختيار بالطلبة اخلاصة الذاتية السير على
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االختيار يقع  مبن اخلاصة بامللفات تزويدهم اخلريجني وحدة من الطلب
عليهم.

امللفات  على واالطالع اخلريجني وحدة مقر بزيارة ميثلها من أو الشركات قيام *
املناسبة. اخلاصة بالطلبة واختيار امللفات

املوظفني  من حاجتها وإرسال اخلريجني وحدة بالتواصل مع قيام الشركات *
الطلبة من عدد باختيار اخلريجني وحدة أثرها تقوم على شروط معينة، وفق

املرسلة. الشروط وفق

∫W³KD�« ÀU×Ð√ r��
أبحاث من ينجزون ما الطلبة ومتابعة به ما يقوم تسويق إلى القسم هذا يهدف
جاءت وقد كافة. ااالت وفي تخرجهم وبعد دراستهم اجلامعية خالل ومشاريع
لعدد اخلريجني ووحدة اجلامعة إدارة على القائمني مالحظة بعد الفكرة هذه
والنسيان تتعرض للضياع ما وغالبا الطلبة بها يقوم التي املشاريع  من كبير

لألجيال. من فائدة عليه تشتمل ما الستقاء وتصان حتفظ أن دون بعد اجنازها،

إلى: والنصح اإلرشاد القسم هذا tOłu²�«Ë∫ يقدم œUý—ù« r��
خالل من املناسب، كيفية اختيار التخصص حول الطلبة توجيه ∫œb'« W³KD�«
على إذ الوحدة، مقر في  الطلبة  استقبال خالل من أو خاصة نشرات إعداد
العامة الثانوية ومعدل أهله وتوجيه الشخصية رغبته في يفكر أن الطالب
العمل مجاالت ومعرفة للتخصص،  العمل سوق وحاجة املالي،  األسرة  ووضع

اجلامعي. املرشد مع التواصل وأهمية التخصص، له يتيحها التي
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الباحثة الشركات بعض عناوين إلى توجيهم خالل من ∫Êu−¹d)« W³KD�«
إلجراء االستعداد وكيفية الذاتية السيرة كتابة بكيفية وتعريفهم عمل، عن
تخرجهم عند اخلريجني الطلبة  مع  متكرر بشكل لقاءات  تعقد  إذ املقابالت؛

اخلصوص. بهذا

∫ÀU×Ð_«Ë Í√d�«  UŽöD²Ý« r��
التخصص وعالقة البطالة نسب حول وأبحاث رأي استطالعات إجراء إلى  يهدف
وظيفة على احلصول بفرص واملهنية اإلدارية املهارات وأهمية  العمل، بسوق

العالقة. ذات املواضيع من وغيرها الشهادة اجلامعية، إلى إضافة

∫ U�uKF*«ËnOý—_« r��
∫w�—u�« nOý—_«

مؤرشفة الطلبة مبلفات خاصة جناحا اخلريجني وحدة تضم  ∫W³KD�UÐ ’Uš
يضم طالب لكل ملف حيث يتوفر الكليات والتخصصات، وفق سهلة بطريقة
شهادات عن وصور شخصية، وصورة واالجنليزية، العربية باللغتني الذاتية السيرة

وغيرها. جواز السفر وصورة شهادات اخلبرة عن وصور اجلامعة
التي واملؤسسات بالشركات خاصة ملفات القسم هذا يضم ∫ U�dA�UÐ ’Uš
ومواقع وعناوينها الشركات  أسماء امللفات تضم تعاون،  عالقات بها تربطنا
بالدول اخلاصة السفر بتاشيرات خاصة وملفات بها االلتحاق وشروط عملها 

وغيرها. فيها املوجودة
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»w½Ëd²J�ô∫ ويضم: nOý—_«
ويضم السير الذاتية كافة، تلك ∫X½d²½ô« vKŽ 5−¹d)« ÕU−M�« …bŠË l�u�
حصلوا الذين الطلبة بأسماء وقائمة للمساعدة، للوحدة املتقدمني التي تخص
الصحف في الوظائف املنشورة وإعالنات وظائف، على للحصول مساعدة على
وأخبار صلة، ذات ومواضيع ومقاالت التدريبية، الدورات عن ومعلومات احمللية،
وإعالنات الذاتية، السير ومناذج من عمل اخلريجني، ومجاالت وقصص جناح، الوحدة،

االهتمام. ذات املواضيع من وغيرها مهمة، انترنت وروابط وحدة اخلريجني

∫w½Ëd²J�ô« b¹d³�«
لوحدة املتقدمني بالطلبة االلكتروني اخلاصة البريد عناوين W³KD�UÐ∫ يضم ’Uš
وقوائم معهم، من التواصل تسهل قوائم في استثناء، وحفظها دون اخلريجني

عمل. فرص على للحصول مساعدة حصلوا على الذين بالطلبة خاصة أخرى
كافة مع اتلفة االتصال ووسائل االلكترونية العناوين U�dA�UÐ ∫ يضم ’Uš

الوحدة. مع تعاون عالقات يربطها التي الشركات واملؤسسات

وجدوا، أينما كافة اخلريجني مع املستمر التواصل يهدف إلى ∫5−¹d)« ÍœU½
يرِ جلامعتهم، خَ سفراء يكونوا أن على أهمية والتركيز أمكن حيثما وااللتقاء بهم
اخلريجني بني العالقات وتقوية وجامعتهم، وطنهم خدمة في دورهم وتبيان
ألنشطتها واملعنوي املادي الدعم  وإيجاد رسالتها، نشر  في واملساعدة  فيها، 

أمكن. ما ومشاريعها
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