قن��وات اتصال وبناء عالقات إس��تراتيجية دائمة مع الش��ركاء ذي العالقة ،من مؤسس��ات القطاع العام
والخاص واملؤسس��ات املانحة ومؤسس��ات املجتمع املدن��ي والنقابات املهني��ة وجمعيات األعمال
والخريجين وش��ركات التوظيف ،واملحافظة ىلع هذه العالق��ات وتمتينها وتطويرها لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية للمكتب والجامعة .وتشتمل النشاطات والشراكات (التشبيك) ،ىلع تقديم الخدمات اآلتية:
			
• التدريب بهدف التوظيف.

• فرص التطوع.

				
• التشغيل الجزئي.

• املعرض الوظيفي.

					
• التوظيف.

• مواقع وشركات التوظيف.

			
• الشركات املمولة والداعمة.

• املنحة الدراسية.

جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا

متابعة الخريجـين
توفي��ر برامج التدري��ب العملي ( )Internshipلطلبة الجامعات لتس��ليحهم بالخب��رة العملية واملهارات
املطلوب��ة يف مختلف القطاعات املتوفرة يف س��وق العمل .تنظيم فعاليات األس��بوع الوظيفي يف
الجامعة لتشبيك الطلبة والخريجين مع مؤسسات القطاع العام والخاص .تشبيك طلبة الجامعة الحاليين
مع الخريجين مما يحفز الطلبة ىلع بناء مس��اراتهم الوظيفية بطريقة مناس��بة .هي عملية التواصل
املس��تمر ما بين الجامعة وخريجيها ،وإبقاء الخريجين ىلع اتص��ال دائم مع الجامعة وكلياتها ملتابعة
الوض��ع الوظيف��ي لهم ومدى موائم��ة مخرجات الجامعة مع حاجة الس��وق وزيادة والئه��م وانتمائهم
للجامعة ،وتشتمل متابعة الخريجين ،ىلع تقديم الخدمات اآلتية:
			
• قاعدة بيانات الخريجين.

• متابعة الوضع الوظيفي للخريجين.

				
• البيانات والدراسات.

• قصص نجاح.

• تنظيم لقاءات الخريجين (مؤتمر الخريجين ،منتديات الخريجين).
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مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
إن فكرة تأس��يس مكتب اإلرش��اد الوظيفي ومتابعة الخريجين /صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية
يف الجامع��ات األردنية جاءت بنا ًء ىلع توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاني بن الحس��ين املعظم،
بهدف مساعدة الطلبة ىلع اتخاذ قرارات صحيحة بما يتعلق بحياتهم ومساراتهم الوظيفية من خالل
تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم لالنخراط يف سوق العمل.

 .2توفي��ر الفرص لطلبة الجامع��ة والخريجين لبن��اء قدراتهم ومهاراتهم من خالل ال��دورات التدريبية
املتناسبة مع متطلبات سوق العمل.
 .3تعزيز املواطنة الفاعلة عند طلبة الجامعة عبر مش��اركتهم يف برامج ومش��اريع تطوعية ذات أثر
إيجابي ىلع مجتمعاتهم املحلية.
 .4تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص واملنظمات غير الحكومية والدولية والجامعة.

تستحق جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وهي تتربع ىلع عرش التميز أن نحكي قصة روعتها وتميزها

اإلرشاد الوظيفي

وأن نقدمه��ا لكم بكل فخ��ر واعتزاز .فجامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا هي مؤسس��ة تعليمية رائدة،

يهدف اإلرش��اد الوظيفي بأش��كاله كافة إلى توجيه وإرش��اد الطالب خالل مراحل الدراس��ة املختلفة،

تجمع بين التميز واالبتكار يف مجاالت الدراس��ة .حيث تركز ىلع منح الطلبة مس��توى عال من التدريس
يف التخصصات جميعها ،مما يؤهلهم للمس��اهمة يف بناء املجتمع ومواكبة التطور العاملي املستمر.
وتقدم الجامعة مجموعة من التخصصات األكاديمية التي صممت خصيصًا لتالئم ميول الشباب يف هذه
املرحلة ،ولتمكنهم من تحقيق أهدافهم وبناء مس��تقبلهم ىلع أسس أكاديمية متينة .وهو ما يحقق
رؤى س��مو األميرة سمية بنت الحسن املعظمة ،رئيس مجلس أمناء الجامعة يف تشجيع اإلبداع وتخريج
كفاءات متميزة يف تخصصات فريدة تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده عالم التكنولوجيا واملعرفة.

الختيار التخصص املناس��ب واملهنة املناسبة للطالب بنا ًء ىلع قدراته واستعداداته العقلية والبدنية
وميوله التعليمية والوظيفية ،وأشكال اإلرشاد الوظيفي هي:
			
• اإلرشاد الوظيفي الفردي.

• اإلرشاد الوظيفي الجمعي.

		
• اإلرشاد الوظيفي الفردي اإللكتروني.

• التوجيه الجمعي.

التدريـــب
يه��دف التدريب إلى تطوير مهارات وقدرات الطلبة وتمكينهم خالل مراحل الدراس��ة ،بحيث تتالءم مع
متطلبات س��وق العمل املحلي والخارجي وتس��اعدهم يف إيجاد فرص عمل ،م��ن خالل توفير دورات
وورش عمل تدريبية متخصصة وفرص تطوع ومحاضرات توعية .ويتم التركيز حالياَ لطلبة الجامعة ىلع
ما يلي:
			
• مهارات التوظيف والعمل.

• تدريب مهارات الريادة والعمل الذاتي.

		
• تدريب مهارات االتصال والتواصل.

• التدريب ىلع اللغات.

		
• التدريب ىلع تطبيقات الحاسوب.

• تعريف الطلبة بالشهادات املهنية.

• البرامج التوعوية واملجتمعية والتطوع.

النشاطات والشراكات (التشـبيك)
عقد الندوات بحضور مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات؛ لتوعية وتمكين الطلبة من التخطيط
ملس��اراتهم الوظيفية وتوفير فرص العمل التطوعي لطلبة الجامعة من خالل تشبيكهم مع مؤسسات
املجتمع املدني واملنظمات غير الربحية .حيث تهدف هذه النش��اطات والشراكات (التشبيك) إلى فتح

األهـداف
يتمحور الهدف الرئيس��ي ملكتب اإلرشاد باملساهمة يف توفير بيئة جامعية مناسبة للتعلم ،واكتساب
الخب��رات واملهارات التي ترفع من قابلية الطلبة للتش��غيل .ويتفرع عن ه��ذا الهدف ،األهداف الفرعية
اآلتية:
 .1توفير خدمات اإلرش��اد الالزمة للطلبة من خالل تقديم املش��ورة والنصح؛ ملس��اعدتهم ىلع فهم
املؤهالت واالحتياجات املتعلقة بمساراتهم الوظيفية وفق متطلبات سوق العمل يف األردن.

