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يوم اعمالها ٢٠٠٥/٩/٢٦ وبدأت بتاريخ على تأسيسها اجلامعة أمناء مجلس وافق
٢٠٠٥/١٢/٣ بتاريخ السبت

عن النظر بصرف كافة النجاح طلبة خلدمة وجدت
معدلهم جنسهم أو أو تخصصهم تخرجهم أو سنة
عن الباحثة والشركات املؤسسات التراكمي، وخلدمة

خدماتها مجانا، موظفني، وتقدم

للتوظيف النجاح وحدة

للتوظيف التابعة وحدة النجاح تأسيس عام على 3/12/2006 مرور املوافق األحد يوم صادف
النجاح وحدة مدير دراغمه، رافع األستاذ يتقدم  املناسبة  وبهذه  الوطنية، النجاح جلامعة
املصري، صالح ممثلة باألستاذ اجلامعة إلدارة والتقدير بالشكر التوظيف وحدة وأسرة للتوظيف،
حنون، محمد والدكتور اجلامعة، رئيس رامي حمداهللا، الدكتور واألستاذ األمناء، مجلس رئيس
لوحدة املتواصل دعمهم على كافة  اجلامعة وأسرة اإلدارية، للشؤون اجلامعة رئيس نائب
من وظائف على احلصول في مساعدتهم مت الذين للطلبة بالتهنئة كذلك ونتقدم التوظيف،
بافتتاح هذه الوطن وخارجه  في العاملة والشركات املؤسسات كافة  ونهنئ  الوحدة، خالل

لهم. اانية اخلدمات وجدت لتقدمي التي الوحدة

مرور عام على
النجاح افتتاح وحدة

للتوظيف

اقرأ في هذه
الرسالة:

العدد كلمة *
طريقة عمل وحدة *

التوظيف
منجزاتها *

مت طلبة *
مساعدتهم

مع عمل عقود *
متعدده شركات

مقتطفات اخبارية

استيتية تصميم: نفني الرب، ابو حسن د. لغويه: مراجعة اعداد: رافع دراغمه،

بالعمل التحاقهم قبل بهم نلتقي

افتتاحها نبارك جلامعتكم سفراء خير تخرجهمكونوا لهم نبارك

العمل مقابالت اجواء نوفر لهم كونوا مستعدين للعمل
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العدد كلمة

في تسجيلهم حلظة منذ كبيراً اهتماما طلبتها الوطنية النجاح جامعة  تولي
اجلامعية احلياة وخالل العلمية، الشهادات على حصولهم حلظة اجلامعة إلى إحدى كليات
لالنخراط وتأهيله إلعداده يلزم  ما كل  لتوفير اجلامعة  تسعى الطالب يعيشها التي
اتمع بناء في بارز دور لعب من متكنه مختلفة مهنية وتسلمه مناصب العملية باحلياة

الفلسطيني.

متوجهني شهاداتهم ويحملون سنوياً اجلامعة يغادرون الذين ألعداد اخلريجني ونظراً
فقد املستقبل، عن مهنة بحثاً واألجنبية العربية احمللي واملؤسسات اتمع مؤسسات إلى
خريجيها، وذلك متابعة حرصاً منها على للتوظيف، إنشاء وحدة النجاح اجلامعة إدارة ارتأت
ومؤهالتهم تتناسب  عمل فرص على احلصول  في أمكن- ما - ومساعدتهم بتأهيلهم

اجلامعي.  احلرم مغادرتهم أروقة بعد حتى معهم تواصل على وقدراتهم لتبقى العلمية
ميثلونها لها سفراء هم تعدّ الذين اخلريجني الطلبة هؤالء أهمية تدرك جامعة النجاح إنّ
متابعتهم في كبيراً منحهم اهتماماً الضرورة من رأت أنّ لذا تواجدهم، أماكن كل في
من وذلك العمل سوق في االنخراط في مساعدتهم على والعمل عملهم، أماكن ومعرفة
للتعريف والتعليم التربية العمل ومكاتب املؤسسات ووزارات من بالعديد االتصال خالل
وحدة خالل من اجلامعة تسهم وبذلك عمل لهم، فرصة أكبر لتوفير وبقدراتهم بهم 

وبخاصة اخلريجون. شعبنا منها يعاني التي البطالة نسبة من التوظيف بالتخفيف

حذو قد حذت به النجاح تكون رائعاً عمالً يعدّ وحدة للتوظيف، اجلامعة إن تأسيس
من النجاح يجعل متميز عمل وهو اال، هذا في العاملية واملؤسسات اجلامعات من العديد
اهتمامها في العربي الوطن ورمبا فلسطني مستوى الوحيدة على تكون قد التي اجلامعات

املناسب. العمل إيجاد في ومساعدتهم اخلريجني بالطلبة

وهي: األهداف  من عدداً للتوظيف النجاح وحدة وضعت تأسيسها حلظة ومنذ
مختلفة تدريبية دورات عقد خالل من العمل سوق في لالنخراط اخلريجني تأهيل *

العمل. سوق في لالنخراط تؤهلهم
تخصصاتهم. و تتناسب وظائف على احلصول في اخلريجني مساعدة *

خريجي إلى  الوصول في موظفني عن تبحث  التي  واملؤسسات الشركات مساعدة *
املناسب. املوظف ويسر و اختيار بسهولة اجلامعة

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

بجامعته.

دراغمه أحمد رافع
للتوظيف النجاح وحدة مدير
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للتوظيف: وحدة النجاح عمل طريقة

الطالب: يخص فيما أوالً:
النموذج بتعبئة النجاح، جامعة كليات إحدى من اخلريج الطالب يقوم النموذج: تعبئة .1

العنوان على االنترنت على صفحة الوحدة واملنشور على للوظيفة اخلاص بالتقدم
 http://www.najah.edu/career/step1.asp

للشركات السهولة من فيصبح االنترنت على كافة بالطالب اخلاصة املعلومات  تظهر
يلي: مبا الوحدة بتزويد الطالب يقوم ومن ثم إليها، الوصول املهتمة واملؤسسات

واإلجنليزية. العربية باللغتني الذاتية السيرة  *
حديثة. شخصية صورة  *

العالمات. اجلامعية وكشف الشهادات عن مصدقة صور *
وجدت). (إن التدريبية الدورات شهادات عن صور *

وجدت). (إن عن شهادات اخلبرة صور *

الطلبة: تأهيل .2
اخلريجني الطلبة لتأهيل ً كبيرا اهتماماً للتوظيف النجاح وحدة تولي
وحدة إدارة قامت هنا العمل، لذا في سوق االنخراط في مبساعدتهم
اخلريجني النجاح  لطلبة  وتثقيفية تدريبية دورة بإعداد  التوظيف 
األساتذة من نخبة فيها يحاضر بالعمل“، للبدء ً مستعدا بعنوان: ”كن

املتخصصني.
التدريبية: الدورة تتناولها التي املواضيع

واإلجنليزية. العربية باللغتني الذاتية السيرة كتابة كيفية *
إجراء املقابلة؟ عند مستعداً يكون الطالب كيف *

املكتبية. األعمال إدارة *
واخلارجية. الداخلية املؤسسة وبجماهير مبسؤوله *عالقة املوظف

للعمل. واالنتماء املناسب املكان في املناسب اإلنسان *
العربية واإلجنليزية.  باللغتني املراسالت *

القيادة. صفات *
إدارة الوقت. *

والسجالت.   امللفات أرشفة  *
العمل. في االلكتروني والبريد واالنترنت احلاسوب *

التي باألمور لها صلة املواضيع التي من ذلك وغير والتواصل االتصال *
وحدة مقر في الدورة تعقد العمل. عند معرفتها بالطالب يحسن
للدورة املنتسب مينح مناسبة، مختلفة أوقات وفي للتوظيف، النجاح
عشر خمسة الدورة الوحدة، ومدة إدارة من  موقعة مشاركة شهادة

املذكورة.. ااالت متخصصون في فيها أساتذة يحاضر ساعة،

موظفني: الباحثني عن فيما يخص ثانيا:
أنحاء جميع التوظيف في بأمور تعنى التي  تلك  كافة، والشركات املؤسسات  دعوة  *

املوقع: خالل من خريج، عن بالبحث اصصة إلى زيارة الصفحة العالم
اجلامعة خريجي إلى الوصول بإمكانهم إذ   http://www.najah.edu/career/menu.asp

مختلف التخصصات. في
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والوظيفة يتناسب ما واختيار  اخلريجني، بالطلبة اخلاصة السجالت على االطالع *
املطلوبة.

مت الذين للخريجني الكاملة امللفات إلرسال التوظيف  النجاح  وحدة مع االتصال *
في أو للتوظيف النجاح وحدة من خالل معهم املقابالت إلجراء موعد حتديد اختيارهم، أو

مناسبة. يرونها التي األماكن

املوظفني: اختيار طريقة رابعا:
الختيار سهلة طريقة عملها بداية  منذ للتوظيف  النجاح وحدة وضعت
العمل سير  على منها حرصا وذلك عمل فرص لهم تتوفر الذين الطلبة 

اآلتية: اخلطوات وفق الطريقة هذه وتسير مطلقة، بنزاهة
وتبعث خريجني عن بالبحث اخلاص املوقع بزيارة  املعنية الشركة تقوم *
بتزويدها بسير الوحدة اختيارها، ونقوم التي يتم التوظيف باألسماء لوحدة
نحجب وسائل الوحدة في أننا هنا ذكره يجدر ومما ووثائقهم، الذاتية الطلبة
أجل من األول  لسببني؛ االنترنت  على ننشرها وال بالطالب كافة االتصال
إلتاحة اال خاصة في ملفات وأرشفتهم يتم تعيينهم الذين الطلبة معرفة
على احملافظة والسبب اآلخر عمل، فرص على احلصول في من الطلبة لغيرهم

بهن. االتصال خالل من منهم وذلك بعدم إزعاجهم وبخاصة اإلناث طلبتنا
املوجودة امللفات واالطالع على للتوظيف  النجاح وحدة بزيارة  الشركة عن ممثل يقوم  *

امللفات. هذه من عدد اختيار ويتم سهلة، بطريقة لديها واملفهرسة
عرض على  الطالعهم اختيارهم يتم الذين بالطلبة  باالتصال التوظيف وحدة تقوم *
مكان في  أو الشركة مقر في ا إمّ عادة املقابلة وتتم ملقابلتهم، موعد وحتديد العمل 

لذلك.  مناسب مكان خصص حيث التوظيف وحدة كمقر يتم حتديده مناسب

خطوات إلى األمام للتوظيف... النجاح وحدة لها منجزاتها: تشهد

واضحة أهدافها ألن وذلك  جناح؛ من  ستحققه مبا كبيراً األمل كان والدتها، حلظة منذ
سنها حداثة من الرغم وعلى ملحة، إلنشائها  واحلاجة معروف،  املقصود وجمهورها 
من العديد تسجل أن الوطنية النجاح جلامعة التابعة للتوظيف النجاح وحدة استطاعت
األستاذ رافع دراغمه مديرها إنشائها، ويتحدث على مرور عام بعد حتقيقها متّ التي املنجزات

اآلتي: على النحو ويوضحها املنجزات هذه بعض عن

سوق العمل: في لالنخراط اخلريجني تأهيل *

ملساعدة تأهيلية دورات ثماني للتوظيف النجاح وحدة عقدت
”كن الدورة عنوان العمل، سوق لالنخراط في النجاح جامعة خريجي
العديد موضوعاتها  في وتعالج الدورات مستعدا للبدء بالعمل“،
الذاتية السيرة كتابة كيفية نحو: املهمة للطالب اخلريج األمور من
مقابالت إلجراء االستعداد وكيفية واإلجنليزية،  العربية باللغتني
في واالنترنت والبريد األلكتروني احلاسوب استخدام وأهمية العمل،
املؤسسة وبجماهير مبسؤوله املوظف وعالقة وإدارة الوقت، العمل،
وإدارة واالجنليزية، العربية باللغتني واملراسالت واخلارجية، الداخلية
املناسب واللباس  والتواصل، االتصال في اللغة وأهمية  املكتب،
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موضوعات. من ذلك وغير املناسب املكان في املناسب والرجل للعمل، واالنتماء  للعمل، 
وقد مختلفة، تخصصات من وطالبة طالباً وخمسني مائتني بالدورة ما يقارب التحق وقد

املذكورة. في ااالت اجلامعة أساتذة من متخصصة مجموعة أيدي على التدريب تلقوا

املقابالت وإجراء عمل  فرص على احلصول في  اخلريجني مساعدة *
التوظيف: وحدة مقر في

إلجراء خاصة قاعة عملها  بداية ومنذ للتوظيف النجاح  وحدة خصصت
باختيار واملؤسسات التي تقوم الشركات على التسهيل بهدف مقابالت العمل
عدداً الشركات من العديد مع بالتنسيق التوظيف وحدة أجرت وقد املوظف،

املثال: على سبيل في مقرها، منها مقابالت العمل من
ثروت السيد قام الشارقة: ومقرها لإلنشاءات“ مكس ”سيف شركة  -
من لُّهم جُ خريجاً، خمسني شملت مقابالت بإجراء عن الشركة، ممثال العاصي،
العاصي بالترتيبات أشاد السيد وقد واالقتصاد، الهندسة كلية أقسام خريجي

إعداد مستوى ذلك على أكان سواء جرت واالستعدادات التي املقابالت إلجراء أعدت التي
املقابالت. إجراء على مستوى طريقة أم الطلبة ملفات

الشركة، عن ممثال زيد، أبو السيد محمد قام اجلاهزة“: للخرسانة ”السعودية شركة -
املدنية الهندسة قسمي من الهندسة كلية خريجي من عدد مع مقابالت بإجراء 
اجليد اإلعداد من التوظيف  وحدة به قامت ملا  تقديره زيد أبو السيد وأبدى والصناعية،

العربية. الدول في املؤسسات من العديد تفتقدها اخلدمات هذه إن وقال للمقابالت،

األسعد حسن السيد قام السعودية: ومقرها لإلنشاءات“ ”السويح شركة  -
خريجي من الطلبة بعض مع املقابالت من عدد بإجراء الشركة عن ممثال

والكهرباء. والبناء املدنية الهندسة

عن ممثال عفانة، اهللا  رزق السيد أجرى للمقاوالت“: وإخوانه ”علي شركة -
الهندسة كلية خريجي املقابالت لطلبة من من عدداً الشركة التي مقرها دبي،
الهندسة املدنية واملعمارية مهندسني في تخصص إلى الشركة حلاجة وذلك

والبناء.

الطلبة اخلريجني من مقابالت لعدد االقتصادية“ (بولكنز) النجار ”فاروق شركة أجرت -
مجال تسويق اخلدمات في وطالبة) (طالب لطالبني حلاجتها وذلك التسويق، مجاالت في
التوظيف وحدة تبذلها التي باجلهود إعجابه النجار السيد أبدى وقد السكرتارية، وأعمال
التعامل في طريقتها وحسن لهم، تقدمها التي اجلامعة، وباخلدمات رعايتها طلبة في

مقابلة الطلبة. وتسهيل إجراءات

رام دراسات ملركز نابلس املمثل في بيسان مؤسسة في نعيرات الباحث السيد محمد قام -
لتدريبهم وطالبة طالباً عشر خمسة بترشيح للتوظيف النجاح وحدة مع بالتعاون اهللا
علم أقسام من خريجي هم املرشحني الطلبة أنّ علماً مدربني، اخلاصة بإعداد الدورة في
بالطلبة السيد نعيرات اجتمع وقد السياسية والقانون. والعلوم النفس االجتماع وعلم
التي سيتعرفونها وباملوضوعات باملشروع لتعريفهم التوظيف وحدة مقر في املرشحني
والدميقراطية وحل النزاعات وغير والتسامح اإلنسان حقوق مجاالت في وهي التدريب، أثناء
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مما يتصل باملوضوع. ذلك
عشرات املقابالت إجراء أجل من الشركات من عدد مع بالتنسيق التوظيف قامت وحدة لقد

مجاالت مختلفة. اخلريجني في بتوظيف الراغبة الشركات مقرات في للطلبة

تثقيفية: عمل ورشات *

النجاح وحدة عقدت
يوم عمل ورشة للتوظيف

 10/9/2006 املوافق األحد
مقابالت ”إجراء بعنوان
ثالث تناولت العمل“
أسس هي: رئيسية محاور
واستعداد املقابالت إجراء
والشركات الطلبة من كل
وحضر املقابالت، إلجراء
ممثلي من عدد الورشة
والشركات املؤسسات
ومجموعة الفلسطينية
وحدة في سياسة يصبّ ما وذلك من الطلبة اخلريجني واملهتمني واألساتذة الباحثني من

والوظيفة. العمل مجاالت والثقافة في نشر التوعية إلى التوظيف الهادفة

كلمة اإلدارية للشؤون اجلامعة رئيس نائب حنون محمد الدكتور ألقى الورشة وفي بداية
إلى اجلامعة، رئيس اهللا، احلمد رامي  الدكتور األستاذ من والتقدير الشكر فيها  نقل
وحدة نشأة عن حتدث ثم  العمل، ورشة في واملشاركني التوظيف  وحدة على القائمني
تقوم الذي بالعمل أشاد كما أجل حتقيقها، وجدت من التي للتوظيف، واألهداف النجاح
على احلصول في ومساعدتهم العمل سوق لالنخراط في اخلريجني تأهيل في الوحدة به
للبدء مستعدا ”كن تنظمها الوحدة التي التأهيلية الدورات خالل من وذلك عمل فرص
السيرة كتابة الطلبة تعريف منها: الطلبة، تهمّ موضوعات تتناول التي تلك بالعمل“
داخل وظائف على حصلوا قد اخلريجني الكثير من دَ أنّ وأكّ للمقابالت، الذاتية وحتضيرهم
كما الوحدة، تقدمها التي اخلدمات من لإلفادة واملؤسسات الشركات ودعا وخارجه، الوطن

الوحدة. في طلباتهم لتقدمي اخلريجني للطلبة وجه دعوة

كإجراء متعددة أمور في زت تركّ التي العمل أوراق من مجموعة تقدمي الورشة خالل وجرى
بكالوريوس على احلاصلة زهرة“ أبو ”ملا قدمت السيدة و ، لها العمل واالستعداد مقابالت
لذوي العمل ”مقابالت بعنوان عمل ورقة الوطنية، النجاح جامعة في وتشريع فقه
التي تلك ، اتمع الشريحة من بهذه االهتمام ضرورة دت فيها أكّ اخلاصة“، االحتياجات

املائة. في خمسة تقارب نسبة تشكل

ورقة اإلدارية للشؤون اجلامعة رئيس نائب مساعد عنبتاوي، قدم األستاذ صادق ذلك بعد
األمور التي فيها تناول املقابلة“ ملوعد السابقة للمراحل اتلفة األهميات بعنوان“ عمل
حتدث فقد الكرمي، القرآن اللقاء في أدب عن أما إجراء املقابلة، أن يراعيها الطالب عند يجب
بنيّ الكرمي القرآن أمثلة من أعطى حني نابلس، مديرية أوقاف من اشتيوي السيد علي عنه

واملعاملة. التعرف بأدب اإلسالم اهتمام خاللها من
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امللفات تنظيم مهارات موضوع اجلامعة، مكتبة في املوظف دية، أبو خالد األستاذ وتناول
مركز خالل إيجاد من وذلك املقابالت، سجالت حفظ ضرورة دَ في املؤسسة، وأكّ والسجالت

بها. متخصص
مدير دراغمة  رافع األستاذ  حتدث فقد املقابالت،  وإجراء الشركات موضوع يخصّ وفيما
واالستعدادات اإلجراءات وتناول املقابالت. وإجراء عن املؤسسات التوظيف النجاح وحدة

. وبعدها املقابلة وأثناءها إجراء قبل والشركات املؤسسات بها تقوم أن يجب التي

بعنوان عمل ورقة الشبابي“ ”شارك منتدى من األسمر أمجد األستاذ م قدّ ذلك  بعد
وعن ومعوقاته  ومهاراته وعناصره اإليصال أهداف عن  فيها حتدث والتواصل“ ”االتصال

والنقاش. السلوك الفعال في احلوار
ومت االستماع العمل، موضوعات أوراق واحلضور املشاركون ناقش العمل ورشة ختام وفي
أوراق جميع أن ذكره وجدير عليها. والرد احلضور األخوة من واالستفسارات األسئلة لبعض

بسهولة. احلصول عليها مهتم لكل وميكن االنترنت صفحة في منشورة العمل

لعالقة ً تعزيزا رسالتها  حمل  في قدماً املضي على عازمة  للتوظيف النجاح وحدة إن
في العمل ورشات من املزيد لذا تنوي عقد الدراسة وبعد التخرج، بجامعته أثناء الطالب
التخصص عالقة املثال: سبيل على منها  الطالب  على بالفائدة تعود  التي  املوضوعات
عالقة للعمل، املوظف حتفيز في أثر املكافأة في العمل، االلكترونية األرشفة العمل، بسوق

ً...الخ. صغيرا مشروعاً كيف تبدأ اختيار التخصص، بسوء البطالة

وتواصل: اتصال *

واملؤسسات اخلريجني النجاح طلبة على متابعة منها حرصا التوظيف وحدة قامت لقد
خاصة الكترونية بيانات قواعد بإنشاء العالقة، ذات بالطلبةاخلريجني وقائمةالشركات

يومياً ونقوم والشركات، املؤسسات من كثير بعناوين أخرى
وإعالمهم بأنشطة والطلبة الشركات واملؤسسات مبراسلة
في العامة دائرة العالقات تزويد كذلك ومت وفعالياتها، الوحدة
وإعالمهم بأنشطة معهم للتواصل العناوين بهذه اجلامعة
وتوزيعها وفق اخلريجني مللفات إعداد أرشيف مت و اجلامعة.
اإلطالع العمل  ألرباب يتسنى  حتى  والتخصص الكلية
الشهادات الذاتية+ (السيرة وتتضمن بسهولة، عليها

شهادات الدورات واخلبرة). اجلامعية+

االنترنت: على التوظيف وحدة صفحة *

على للتوظيف النجاح بوحدة خاص عنوان انشاء مت
العديد املوقع www.najah.edu/career  ويضم االنترنت

بهم، اخلاصة البيانات لتعبئة اخلريجني بالطلبة خاص بند منها؛ املهمة األمور من
الباحثة واملؤسسات للشركات آخر وبند العمل، سوق متطلبات وفق صمم النموذج وقد
اجلامعة خريجي إلى الوصول من  واملؤسسات الشركات البند هذا نُ ميكِّ إذ خريجني عن
التوظيف وحدة بأنشطة اخلاصة البنود من العديد ذلك إلى وينضاف  ويسر،  بسهولة
وروابط عمل، على فرص احلصول في مساعدتهم مت الذين الطلبة بأسماء وقائمة وأخبارها،

بالعمل. للبدء باالستعداد اخلاصة التدريب دورة ونشرة عن عالقة، ذات مهمة
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وقد املنشورة، واألخبار للمعلومات اليومي بالتحديث التوظيف لوحدة التابع العمل فريق ويقوم
الطالب ليتمكن في الصحف احمللية املنشورة باإلعالنات خاص إضافة بند األخيرة اآلونة في مت
مدته تنتهي وحني صالحيته،  فترة ً طوال اإلعالن منشورا ويبقى أي مكان، في عليها االطالع من
الذين الطلبة بأسماء وقائمة صور، في وفعالياتها الوحدة أنشطة يضم آخر وبند حذفه، يتمّ

بريدية..الخ. وقائمة تعيينهم،
 

مت الذين الطلبة من عدد بأسماء قائمة *
عمل فرص احلصول على في مساعدتهم

مت الذين الطلبة  من عدد بأسماء قائمة يلي  فيما
الوطن داخل عمل  على احلصول في مساعدتهم
ينتظرون الطلبة من عشرات هناك أن علماً وخارجه،
أعداد وهناك سفرهم، تأشيرة أو نتائج مقابالتهم
على احلصول في مساعدتهم مت الطلبة من كبيرة
ذكر أسمائهم: يتم ولم قصيرة عمل لفترات فرص

بها التي يعمل الشركة التخصص االسم 
السعودية السويح- شركة كهربائية هندسة بكالوريوس ظريفة مروان رياض
السعودية السويح- شركة ميكانيك بكالوريوس هندسة برهم حسام فادي
السعودية السويح- شركة كهربائية هندسة بكالوريوس طه نعيم سامي

نابلس للبرمجيات- نت منارة محاسبة  بكالوريوس الصادق  زياد فاطمة
نابلس للخدمات- الراشد مركز تسويق  بكالوريوس النمر علي“ ”محمد رشا

السعودية - السعودية للخرسانة شركة مدنية هندسة بكالوريوس واصف قناديلو فادي م.
الشارقة (يون)- اإلنشائية الهندسة احتاد معمارية هندسة بكالوريوس بكر أبو غالب محمود م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة معمارية هندسة بكالوريوس عطاطرة  محمد عالء م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة مدنية هندسة بكالوريوس فزع احمد حافظ فادي م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة مدنية هندسة بكالوريوس سليمان  أحمد مجدي م.

اجلاهزة- السعودية للخرسانة شركة مدنية هندسة بكالوريوس فولة  عدنان عماد م.
السعودية        

احتاد الهندسةاإلنشائية(يونك)-الشارقة مدنية هندسة بكالوريوس دويكات الباسط عبد م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة معمارية هندسة بكالوريوس شموط سمير سائد م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة هندسة البناء بكالوريوس خنفر حسني مازن م.
احتادالهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة بناء هندسة بكالوريوس البزرة  سميح بهاء م.
احتادالهندسةاإلنشائية(يونك)-الشارقة معمارية هندسة بكالوريوس جمل محمود سامي م.
احتاد الهندسة اإلنشائية(يونك)-الشارقة مدنية هندسة بكالوريوس البوزية محمد باسم م.
احتاد الهندسةاإلنشائية(يونك)-الشارقة مدنية هندسة بكالوريوس الشامي عدنان يوسف م.
احتادالهندسةاإلنشائية(يونك)-الشارقة بكالوريوس هندسة بناء عمرية إبراهيم محمد م.
احتادالهندسةاإلنشائية(يونك)-الشارقة بناء هندسة بكالوريوس متام أبو محمود محمد م.

اجلاهزة- للخرسانة السعودية شركة صناعية هندسة بكالوريوس خرمة إبراهيم شحادة م.
السعودية        

السعودية للمقاوالت- العراب شركة بكالوريوس هندسة مدنية أبوشمه محمد أسامة م.
السعودية للمقاوالت- العراب شركة مدنية هندسة بكالوريوس مساد علي رضوان عالء م.
السعودية للمقاوالت- العراب شركة مدنية هندسة بكالوريوس العيش سبع باسم فتحي م.

شركةارابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس كوع إبراهيم فادي م.
نابلس هوليدي- هابي شركة ديكور بكالوريوس سليمان الرحيم عبد محمد
نابلس هوليدي- شركة هابي ديكور  بكالوريوس علي خطيب  حسن علي
نابلس هوليدي- هابي شركة ديكور بكالوريوس ناصيف حسني احمد
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نابلس        هوليدي- هابي شركة بيانات وقواعد برمجيات دبلوم أنسام ناجح ناصر اصالن
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس ضميدي رياض م.

نابلس الفنية- الشمس مؤسسة صناعية  هندسة بكالوريوس اجلدوعية  عدنان غادة
دبي الهندسية- أرابتك شركة مدنية  بكالوريوس هندسة عامر دريد م.

شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس قاسم مهند م.
شركة أرابتكلإلنشاءات الهندسية-دبي بكالوريوس هندسة مدنية  العيش سبع فتحي م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس حسني الوهاب عبد م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس مسلم مقداد م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس ريان مراد م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس سعيد صالح م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس عودة أبو خالد صالح م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس عكه محمود م.
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة بكالوريوس فقيه مهران
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي هندسة مدنية  بكالوريوس إسماعيل أنيس

دبي وعلمي)- (خطيب الهندسي االحتاد مدنية بكالوريوس هندسة اكبارية محسن أحمد
دبي وعلمي)- (خطيب الهندسي االحتاد معمارية هندسة بكالوريوس عورتاني عمر ”محمد عادل“
دبي وعلمي)- (خطيب الهندسي االحتاد بناء هندسة بكالوريوس السركجي هشام عصام
دبي وعلمي)- (خطيب االحتاد الهندسي معمارية هندسة بكالوريوس عيادة أبو عمر شكري

نابلس للتوزيع- شركة الزملوط اجنليزية لغة بكالوريوس أبو رشيدة راغب سمير وفاء
األساسية-الرام اد الرياضيات مدرسة تدريس أساليب أبو شما حسن فواز منال
الرام األساسية- اد مدرسة تدريس علوم أساليب بكالوريوس بوزية  الرحيم نهاية عبد
الرام األساسية- اد مدرسة اجنليزية  لغة بكالوريوس فقها صادق محمد رنا

اهللا رام القاهرة عمان- بنك محاسبة  بكالوريوس السرغلي  أحمد سمير
نابلس  Zain Technologies هشام حجاوي كلية حاسوب- شبكات دبلوم أبوصفية حمزة

نابلس االنترنت- خلدمات اجلزيرة شركة كمبيوتر هندسة عبد الغني فهمي منى
TDM Systems للكمبيوتر- شركة حاسوب علوم هواش عبده محمود فؤاد

نابلس        
شركة انفنتي تيرز هندسة حاسوب  بهاء عاشور 

جنني للخدمات- الزملوط شركة محاسبة  بكالوريوس الشريدة  مطر علي غالب
نابلس والوئام- احملبة بني أعمال  إدارة دبلوم محمد مدموج بالل إسراء

نابلس املواطن- املستقلة حلقوق الهيئة إدارة أعمال  احلق عبد رشا إبراهيم

شركةسبايرتكنولوجي للدعايةواالعالن تسويق بكالوريوس كمال  فتحي عال
اهللا رام فرع القاهرة عمان- بنك حاسوب  علم بكالوريوس العوض  أحمد خالد

نابلس فرع األردن- بنك برمجيات دبلوم ترابي إبراهيم محمد
قلقيلية القاهرة عمان- بنك ومصرفية مالية علوم هالل حسام مظفر
طولكرم القاهرة عمان- بنك واملصرفية  املالية العلوم دريدي  رشيد سامر

كلية مختبرات حجاوي  هشام كلية دبلوم شبكات حاسوب- جنار  اخضير مثقال
الوطنية النجاح جامعة البصريات-        

نابلس القاهرة عمان- بنك محاسبة مرمش املهدي عبد حلمي
نابلس القاهرة عمان- بنك محاسبة  اهللا  عبد محمد عامر
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للتوظيف النجاح وحدة اعتماد
الشهادات لتدقيق

خريجي خدمة في جهودها املتواصلة ضمن
العديد التوظيف  وحدة تتلقى اجلامعة 
شركات من واملراسالت االتصاالت من 
الوطن وخارجه داخل ومؤسسات مختلفة
املتقدمني الطلبة شهادات في للتدقيق
وقاعدة البيان سجالتها خالل من للوظائف
انتيجرا شركة  بينها ومن  لديها، املوجودة 
الشهادات بتدقيق تقوم التي سكرين
وضمن اإلمارات، دولة في العمل لوزارة
أصبحت الشركة مع اجلارية االتصاالت
لتدقيق معتمدا مصدرا التوظيف وحدة
جامعة خريجي  من الطلبة شهادات 
الشهادات عدد بلغ وقد الوطنية، النجاح
النشرة هذه  تاريخ لغاية تدقيقها مت  التي
التواصل وطالبة، ويتم 150طالبا من أكثر
االلكتروني والهاتف، البريد عبر الشركة مع
محلل مجاهد، آبي رامي السيد أشاد وقد
به تقوم الذي  بالدور الشركة، في  وباحث
الذي السريع وبالتعاون  التوظيف  وحدة

بها. االتصال أثناء تبديه

زيارات:

على ضيفاً يحل العمل وزرة من وفد
التوظيف وحدة

العمل وزارة مكتب من وفد حلّ
وحدة على ضيفاً نابلس في الفلسطينية
عصام السيد من تألّف للتوظيف، النجاح
في احمللية األعمال قسم  رئيس دويكات،
الباحث جوري، ميسرة والسيد الوزارة،
الوفد التقى وقد العمل، مكتب في امليداني
رئيس نائب النتشة، ماهر الدكتور األستاذ
رحب والذي األكادميية، للشؤون اجلامعة
الكبير االهتمام عن لهم وحتدث بالوفد
وداللة جامعة النجاح خلريجيها، توليه الذي
للتوظيف النجاح وحدة افتتاح ذلك متّ على

النجاح. جامعة خريجي ملتابعة

النجاح أن زار الوفد مقر وحدة ذلك وأعقب
دراغمه، رافع باألستاذ والتقى للتوظيف 
بداية وفي للتوظيف. النجاح وحدة مدير
الضيف، بالوفد دراغمه األستاذ اللقاء رحب
الوزارة تبذلها التي اجلهود على وشكره
برامجها خالل من اخلريجني  لتشغيل
مفصالً شرحاً دراغمه السيد وقدم اتلفة.
من املرجوة واألهداف التوظيف وحدة عن
للخريجني مساعدتها وطريقة نشأتها

دبي أرابتك- شركة مدنية هندسة الرحمن عبد محمود أيسر
نابلس البسطامي- مدرسة اساليب تدريس لغة عربية  ابراهيم (محمد نبيل) هنادي

شركةأرابتك لإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية   هندسة فرح  علي طالب بالل
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة قنازع رفيق عماد عميد

نابلس التجارية- شركة الزملوط محاسبة  يوسف غزال  باسم باسمة
للكمبيوتر ميلينيوم شركة ومصرفية مالية إدارة دبلوم علمية سمير سانيا

البريطاني-نابلس الثقافي الس معلومات إدارية أنظمة خليفة  يوسف مرح
اهللا رام عمان- القاهرة بنك حاسوب علم صالحات عايش سيف احمد

شركةأرابتك لإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية   هندسة صبح  صبح نايف نبيل
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية  هندسة عطاطرة جميل خليل
شركةأرابتكلإلنشاءاتالهندسية-دبي مدنية هندسة شريف فهمي جمال مفيد

دبي أربتك- شركة مدنية هندسة مرار زهدي مصعب منر
الشارقة شركة سيف ميكس- مدنية  هندسة فادي سبع العيش 

كليبسال-دبي شركة ميكانيكية هندسة الديك يحيى حسن
كليبسال-دبي شركة كهربائية  هندسة حسان  هادي أنس

الشارقة سيف ميكس- شركة مدنية هندسة سمير عنتر
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التي واجلهود إليها، الطلبات وتقدميهم
اخلريجني تأهيل في  الوحدة  تبذلها
وظائف، على احلصول في ومساعدتهم
في واملؤسسات الشركات ومساعدة
السيد وحتدث خريجي اجلامعة. الوصول إلى
الوزارة تبذلها التي اجلهود عن دويكات
خالل من البطالة  نسبة  من للتخفيف 
توظيفهم في اجلامعات خريجي مساعدة
السيد وألقى وغيرها، احمللية املؤسسات في
”كن املشاركني بدورة الطلبة أمام دويكات
لطبيعة ملخصاً مستعدا للبدء بالعمل“،
الوزارة به تعمل الذي شركاء“ ”برنامج
يقوم باستقبال الذي ذاك بداية العام، منذ

 2001-2005 العام من  اخلريجني الطلبة
احلصول في املساعدة وتسجيلهم بقصد
تسهم شهور تسعة ملدة عمل فرص على
األشهر األربعة في الراتب ثلثي بدفع الوزارة
البرنامج أن دويكات  السيد وذكر  األولى،
أجل التعامل من جاهداً يدأب وما يزال جيد،
سيرة لديها التي الشركات واملؤسسات مع
وحتترم املوظفني وقوانني العمل، حسنة في
للتوجه اخلريجني الطلبة ودعا العمل،
في للتسجيل نابلس في العمل ملكتب

البرنامج.

وفد دراغمه األستاذ شكر اللقاء وفي نهاية
خريجي مبتابعة اهتمامهم على العمل 
يشبه لديكم العمل إنّ  وقال اجلامعات
النجاح وحدة به تقوم الذي العمل طبيعة
السيد وعبر كبيرة، بدرجة للتوظيف
جامعة الهتمام  سعادته عن دويكات
افتتاحها خالل من بخريجيها النجاح
اجلانبان واتفق للتوظيف، النجاح لوحدة
فائدة فيه ملا املستمر التعاون ضرورة على

اخلريجني. للطلبة ونفع

في اجلزائر علمي تشارك مبؤمتر النجاح

الدولي امللتقى عمل في بورقة للتوظيف، النجاح وحدة مدير رافع دراغمه، األستاذ شارك
في أدرار والية في دراية، احمد العقيد جامعة األفريقية، اجلامعة في عقد  الذي الثامن 
الفترة ما في عقد الذي شارك في املؤمتر وقد الشعبية. الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
أوروبية دولة  110 من اختيارهم مت  وباحثة باحثا أربعون  2005 ثاني تشرين   20-23 بني
بعنوان كان الذي للمؤمتر مختلفة مجاالت في عمل بأوراق تقدمت وإسالمية وعربية
والبحث العالي التعليم معالي برعاية املؤمتر وعقد الدولة“ تنمية في ”دور اتمع املدني

اجلزائري. العلمي
العديد من بحضور اإلفريقية اجلامعة رئيس قرقب، عيسى الدكتور املؤمتر وقائع افتتح وقد
اتمع مفهوم خمسة ناقشت في محاور املؤمتر بحث وقد واجلامعات. املؤسسات ممثلي
التنمية، بعث في املدني اتمع  ودور احلكومية، باألجهزة املدني اتمع وعالقة املدني، 
االقتصادية التحوالت ظل في واحلريات التنوع احلضاري، واحلقوق ضوء في واحلريات واحلقوق
اخلدمة بعنوان عمل ورقة دراغمه األستاذ وقدم واحلريات. احلقوق حماية وآليات اجلديدة،
جامعة تلعبه الذي فيها عن الدور املؤسسات الدولية، حتدث في وآلية التوظيف اتمعية
أكان سواء احمللية املؤسسات مع بالتعاون احمللي اتمع تنمية وتطوير في الوطنية النجاح
املناصب لتولي الشابة والقيادات بالكوادر  احمللي اتمع مؤسسات رفد خالل من ذلك
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في الوعي روح تبث التي التثقيفية واملؤمترات اللقاءات من العديد عقد من خالل أم املؤسسات هذه في اتلفة
والزالزل والتغذية الدوائية  والرقابة والبيئة املياه مجاالت والدراسات في البحوث إجراء خالل من أو اتمع،  أفراد
افتتاحها خالل من خريجها مبتابعة اجلامعة عن اهتمام دراغمه السيد  وحتدث مجاالت. من ذلك وغير والبراكني
االتصال خالل من على وظائف احلصول في ومساعدتهم تأهيل اخلريجني تقوم على والتي للتوظيف النجاح لوحدة

االنترنت. على بذلك موقع خاص تخصيص إذ مت املهتمة، واملؤسسات الشركات مع

وتعاونهم اهتمامهم على نشكرهم

دراغمه، مدير وحدة رافع السيد يتقدم اخلريجني، طلبة النجاح خدمة في قدمت املتواصلة التي اجلهود على ثناءً
واملؤسسات للشركات والتقدير بالشكر للتوظيف، النجاح
في للطلبة اتلفة العمل فرص  وفروا الذين وممثليها

بينها: ومن ااالت املتعددة،
اإلمارات، دولة في الهندسية، لإلنشاءات أرابتك شركة -
التوظيف في ووحدة تعاونها خالل من الشركة قامت فقد
املدنية، الهندسة خريجي طالبا من عشرين من أكثر تعيني
التواصل مت وللذين الشركة على للقائمني فالشكر موصول
وريبس دميللو، شيله وهم: التوظيف عملية خالل معهم

أحمد. ورياز حساينر، وموادبا منزز،

مت إذ الشارقة، ومقرها (يونك)، اإلنشائية الهندسة احتاد -
املدنية تخصصات الهندسة في عشر مهندساً ثالثة تعيني
ويشار فيه، دائرة املوارد البشرية مدير فاخرة رامز عمر وللسيد والتقدير لرئيس االحتاد فالشكر والبناء، واملعمارية
اجلاهزة في للخرسانة سيف مكس شركة العاصي، مدير املهندس ثروت خالل من االحتاد بدأت مع العالقة قد أنّ إلى
العديد وإجرائه املاضي في الصيف التوظيف لوحدة زيارته وعلى الكبيرة، على جهوده نشكره الذي ذاك الشارقة،

منهم. كبير عدد تعيني مت  الذين للطلبة املقابالت من

الهندسة مجاالت  طالب في أربعة بتعيني قامت وقد دبي، ومقرها وعلمي)، (خطيب الهندسي االحتاد شركة -
الفواعره والسيد هاني السيدان وبخاصة فيها، والعاملني الشركة على والبناء، فالشكر للقائمني واملعمارية املدنية

الشركة. في البشرية املوارد دائرة من وسام اخلشان

االجنليزية، واللغة احملاسبة مجاالت في ثالثة من اخلريجني تعيني فقد مت فلسطني، ومقرها للتوزيع، الزملوط شركة -
بيننا. الوصل حلقة كان الذي عودة ماجد السيد بالشكر ونخص الزملوط شركة على القائمني لذا نشكر

مجاالت في مهندسني أربعة بتعيني  قامت التي السعودية،  ومقرها  اجلاهزة، للخرسانة السعودية شركة -
إلى بزيارة قام الذي زيد أبو محمد السيد وبخاصة الشركة على القائمني ونشكر والبناء، الصناعية الهندسة

املاضي. الصيف في التوظيف أثناء زيارته لوحدة من الطلبة في عدداً والتقى التوظيف وحدة

واحملاسبة احلاسوب علم في الطلبة اخلريجني سبعة من بتعيني البنك قام فقد فلسطني، بنك القاهرة عمان، -
الذي دراغمه معن السيد بالشكر ونخص عمان القاهرة بنك على القائمني نشكر لذا واملصرفية، املالية والعلوم

إجراءات التوظيف. خالل بالوحدة وتواصل اطالع على بقي

املدنية الهندسة خريجي من طالب ثالثة قامت بتعيني التي السعودية، تلك ومقرها العراب للمقاوالت، شركة -
السيدان وبخاصة تعاونهما على الشركتني هنا ونشكر عمان، ومقرها روافد للتوظيف شركة مع بالتعاون وذلك
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وحدة مع لتعاونهما النادي أبو وعادل أيوب يوسف
التوظيف.

دبي، ومقرها الهندسية،  للمشاريع احلبتور  شركة  -
واثني مهندساً عشرين أسماء باختيار قامت حني وذلك
إنهاء جار على والعمل فروعها، في محاسبا للعمل عشر
احلبتور شركة  على القائمني ونشكر االختيار، إجراءات
شؤون دائرة مدير بازي، هاني حسن السيدان وبخاصة
تعاون من أبدياه ما على قليط عباس والسيد املوظفني

واهتمام.

ومقرها الشهادات، لتدقيق سكرين انتيجرا شركة -
الشهادات تدقيق في التوظيف وحدة اعتماد على والتقدير بالشكر الشركة على للقائمني األمارات، نتقدم دولة
جوندارد، فيرا وباحثاً، والسيدة محلالً مجاهد، أبو رامي السيد بالشر النجاح، ونخص بخريجي اخلاصة اجلامعية
في النجاح مبساعدة خريجي  اهتمامهم وعلى معنا املستمر تواصلهم على والتدقيق، البحث قسم مسؤولة

اإلمارات. دولة في العمل وزارة مع بالتعاون العربية لإلمارات دخول تأشيرات احلصول على

الهندسة تخصصات من مهندسني ستة بتعيني قامت فقد السعودية، ومقرها  للخرسانة، السويح شركة -
ممثل األسعد، حسن للسيد خاص وشكر الطلبة، مساعدتها على الشركة ونشكر والكهرباء، وامليكانيك املدنية

الطلبة. من مع العديد لقاءات وأجرى املاضي الصيف في التوظيف لوحدة بزيارة قام الذي الشركة،

التوظيف وحدة  بزيارة ملقر عنها،  ممثالً عفانه اهللا رزق السيد حني قام وذلك دبي، ومقرها وأوالده، علي شركة -
تزال وما  واالقتصاد، والبناء واملعمارية املدنية الهندسة تخصصات من الطلبة مع املقابالت  من  العديد وأجرى

تعاونهم. الشكر اجلزيل على فلهم منهم، سفر لعدد ت تأشيرا الستصدار جارية االستعدادات

الفراس شركة نشكر لذا مدني، مهندس تعيني مت  فقد ظبي، أبو واملقاوالت، ومقرها للصيانة الفراس شركة -
على الوطنية، النجاح جامعة ابن مشير أبوشارب، املهندس بالشكر ونخص عرارعلى تعاونها، بالسيد أحمد ممثلة

اخلريجني. لزمالئه عمل فرص عن البحث املستمرة لنا من خالل مساعدته

في للعمل الهندسة خريجات من طالبات سبعة بتعيني قامت التي فلسطني، تلك الطفل، إنقاظ مؤسسة -
الشكر. جزيل املؤسسة تلك لفترات محدودة، فإلى مختلفة هندسية مشاريع

واملؤسسات كذلك لعشرات الشركات موصول والشكر -
الطلبة من العديد تعيني في  مبساعدتنا قامت التي
الفلسطينية، االتصاالت شركة بينها: من اخلريجني،
ومؤسسة الرام، في األساسية اد جوال، ومدرسة وشركة
ميلينيوم، وشركة البسطامي، ومدرسة الفنية، شمس
سباير وشركة األردن، وبنك البريطاني، الثقافي والس
وجمعية املواطن، حلقوق املستقلة والهيئة تكنولوجي،
للكمبيوتر، سيستمز دي أي وشركة والوئام، احملبة بيت
هوليدي، هابي وشركة للكمبيوتر، تايرز انفنتي وشركة
االتيرة حسام االنترنت، ومجموعة خلدمات اجلزيرة وشركة
ومقرها اكسس وشركة تكنولوجي، زين ومركز القانونية،
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التوظيف. خلدمات الهدف وشركة للتكييف، الصايغ وشركة الشارقة،

كل مت قدّ للشركات واملؤسسات التي  ً وعذرا معها، بالتواصل قمنا املؤسسات والشركات التي من العيد وهناك
لكثرتها. حصرها عن املقام ويضيق ، النجاح جامعة في للخريجني ونفع خير

احلبتور شركات مع جديدة عمل عقود
مكس وكليبسال وسيف

بتخريج حتتفل للتوظيف النجاح وحدة
دورة: من الثامنة الدفعة

بالعمل للبدء مستعدا كن
النجاح جلامعة التابعة للتوظيف النجاح وحدة انهت
التدريبية الدورة  ٢٠٠٦/١٢/٥ الثالثاء يوم الوطنية
التي بالعمل" للبدء مستعدا "كن بعنوان الثامنة 
وقد .٢٠٠٦/١١/٢٥ املوافق السبت  يوم بدأت قد  كانت
خريحي من وطالبة طالبا وعشرون ثالثة التحق بالدورة
خمس بواقع مختلفة، تخصصات من النجاح جامعة
من مجموعة فيها بالتدريس قام تدريبية، ساعة عشرة
مجاالت في  اخلبرة وذوي املتخصصني اجلامعة أساتذة
باللغتني: الذاتية السيرة كتابة كيفية منها: مختلفة،
إلجراء مقابالت االستعداد وكيفية واإلجنليزية، العربية
والبريد واالنترنت احلاسوب استخدام وأهمية العمل، 
املوظف وعالقة الوقت، وإدارة العمل، في األلكتروني
واخلارجية، الداخلية املؤسسة وبجماهير مبسؤوله
وإدارة املكتب، واالجنليزية، العربية باللغتني: واملراسالت
املناسب والتواصل واللباس االتصال في وأهمية اللغة
في املناسب االنسان ووضع للعمل  واالنتماء للعمل،
كل من حضره للخريجني بسيطا حفال التوظيف وحدة أقامت  وقد عالقة. ذات أخرى ومواضيع املناسب املكان
مدير وحدة النجاح دراغمه، رافع املؤسسات، والسيد في امللفات واألرشفة توثيق مادة مدرس دية، أبو خالد األستاذ
الطلبة تأهيل في التوظيف وحدة بها تقوم التي التدريبية الدورة أهمية عن دية أبو السيد وحتدث للتوظيف.
سرية املعلومات. وكذلك املؤسسات واالرشيف في التوثيق أهمية على وركز العمل سوق لالنخراط في اخلريجني
الدورة إن يوسف طالل الطالب حني قال في خريج، والالزمة لكل طالب باملهمة محمود الدورة أمل الطالبة ووصفت

الذاتية. السيرة للمقابالت وكتابة االستعداد مجال في وبخاصة ضرورية

مساعدة للتوظيف استطاعت النجاح وحدة دراغمه أن السيد فقد قال اجلديدة، التعيينات موضوع يخص وفيما
جروب بيتا موعة التابعة شركة كليبسال وقعت فقد اجلاري، األسبوع خالل اخلريجني الطلبة من  عدد جديد
سيف شركة أصدرت كما  وامليكانيك، املدنية الهندسة قسمي خريجي من طالبني مع عمل عقدي دبي  في
الطلبة ويقوم واملدنية املعمارية الهندسة من خريجي تأشيرات لطلبة أربع الشارقة اجلاهزة في للخرسانة مكس
بإجراءات دبي في الهندسية للمشاريع احلبتور شركة وتقوم  الشركة، في عملهم مهام الستالم باالستعداد 

محاسبني. وعشرة مدنياً مهندساً عشر أحد استقبال

وأعلن عليهم، الشهادات بتوزيع وقاما للطلبة اخلريجني وظائفهم دية وأبو السيدان دراغمه بارك احلفل وفي ختام
التاسعة. التدريبية للدورة الطلبة استقبال في البدء دراغمه السيد
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إعـــــــالن
النجاح للتوظيف عن وحدة صادر

تناسب عمل فرص على في احلصول اخلريجني الطلبة نساعد
تبحث التي والشركات املؤسسات ونساعد تخصصاتهم
بسهولة... األكفاء اخلريجني إلى الوصول في عن موظفني

وحدة تدعو الوطنية: النجاح جامعة كليات خريجي إلى
النجاح الوطنية وكلية جامعة النجاح للتوظيف خريجي
التكنولوجية حجاوي  هشام  وكلية  النجاح  مجتمع
اخلاص النموذج وتعبئة االنترنت موقع الوحدة على لزيارة
كما مناسبة، وظيفة على احلصول في للمساعدة بالتقدم
بالعمل“ للبدء مستعدا لدورة: ”كن للتسجيل تدعوهم

العمل. في سوق لالنخراط ملساعدتهم

وخارجه: الوطن داخل العاملة واملؤسسات الشركات  إلى
من لإلفادة ندعوكم  ويسر، بسهولة اجلامعة خريجي إلى الوصول بوسعكم إذ موظفني، البحث عن عناء  عليكم نوفر

النجاح للتوظيف. وحدة لكم تقدمها التي اانية اخلدمات
دائماً األفضل تكونوا نسعى ألن

دراغمه رافع
للتوظيف النجاح وحدة مدير

نبــــارك 
بالتهنئة للتوظيف النجاح  وحدة تتقدم
الذين اخلريجني للطلبة الصادقة واملباركة
أن عليهم وتتمنى  عمل، فرص على  حصلوا
وجدوا، أينما النجاح جلامعة يكونوا سفراء خيرٍ
وإعالمنا معنا التواصل بقاء إلى وندعوهم
يحالفهم احلظ لم ملن ونأسف أخبارهم، بآخر
فرصة على احلصول  في السابقة الفترة في
في باخلير أخرى وافرة لهم فرصاً متمنني عمل،

املستقبل.
 

طلبة وجدت خلدمة وحدة النجاح للتوظيف
التخرج عن سنة النظر كافة بصرف النجاح

التراكمي.. املعدل أو اجلنس أو التخصص أو

املعلومات، من ملزيد
النجاح االنترنت اخلاص بوحدة موقع لزيارة ندعوكم
بنا االتصال www.najah.edu/career  أو للتوظيف

 092394972 هاتف على
مبنى ،career@najah.edu الكتروني بريد
جامعة اجلامعي القدمي، احلرم األنشطة الطالبية-

فلسطني. نابلس، الوطنية، النجاح


