هذه النشــاطات والرشاكات (التشــبيك) إىل فتح قنوات

متابعة اخلريجـني

اتصــال وبنــاء عالقــات إســراتيجية دائمــة مــع الرشكاء

توفــر برامــج التدريــب العمــي ( )Internshipلطلبــة

ذي العالقــة ،مــن مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص

اجلامعات لتسليحهم باخلربة العملية والمهارات المطلوبة

والمؤسســات المانحــة ومؤسســات المجتمــع المــدين

يف مختلــف القطاعات المتوفرة يف ســوق العمل .تنظيم

والنقابــات المهنيــة وجمعيــات األعمــال واخلريجــن

فعاليــات األســبوع الوظيفي يف اجلامعة لتشــبيك الطلبة

ورشكات التوظيــف ،والمحافظــة عــى هــذه العالقــات

واخلريجني مع مؤسسات القطاع العام واخلاص .تشبيك

وتمتينهــا وتطويرهــا لتحقيــق األهــداف اإلســراتيجية

طلبة اجلامعة احلاليني مع اخلريجني مما يحفز الطلبة عىل

للمكتــب واجلامعــة .وتشــتمل النشــاطات والــراكات

بنــاء مســاراتهم الوظيفية بطريقة مناســبة .هــي عملية

(التشبيك) ،عىل تقديم اخلدمات اآلتية:

التواصــل المســتمر مــا بــن اجلامعــة وخريجيهــا ،وإبقاء

• التدريب بهدف التوظيف.

اخلريجني عىل اتصــال دائم مع اجلامعة وكلياتها لمتابعة

• فرص التطوع.

الوضــع الوظيفــي لهم ومــدى موائمة مخرجــات اجلامعة

• التشغيل اجلزيئ.

مــع حاجة الســوق وزيــادة والئهــم وانتمائهــم للجامعة،

• المعرض الوظيفي.

وتشتمل متابعة اخلريجني ،عىل تقديم اخلدمات اآلتية:

• التوظيف.

• قاعدة بيانات اخلريجني.

• مواقع ورشكات التوظيف.

• متابعة الوضع الوظيفي للخريجني.

• الرشكات الممولة والداعمة.

• البيانات والدراسات.

• المنحة الدراسية.

• قصص نجاح.

• تنظيم لقاءات اخلريجني (مؤتمر اخلريجني ،منتديات
اخلريجني).
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مكتب اإلرشاد الوظيفي
ومتـــابعــــــة اخلـريجـيــــن

مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة اخلريجني
إن فكــرة تأســيس مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة
اخلريجــن /صنــدوق الملك عبد اللــه الثاين للتنميــة يف اجلامعات
األردنيــة جــاءت بنا ًء عىل توجيهــات جاللة الملك عبــد الله الثاين

األهـداف

• اإلرشاد الوظيفي اجلمعي.

يتمحور الهدف الرئييس لمكتب اإلرشــاد بالمساهمة يف

• اإلرشاد الوظيفي الفردي اإللكرتوين.

توفــر بيئــة جامعية مناســبة للتعلم ،واكتســاب اخلربات

• التوجيه اجلمعي.

والمهارات اليت ترفع من قابلية الطلبة للتشغيل .ويتفرع

التدريـــب

عن هذا الهدف ،األهداف الفرعية اآلتية:

بــن احلســن المعظم ،بهدف مســاعدة الطلبة عــى اتخاذ قرارات

 .1توفــر خدمــات اإلرشــاد الالزمــة للطلبــة مــن خــال

صحيحــة بمــا يتعلق بحياتهــم ومســاراتهم الوظيفية من خالل

تقديــم المشــورة والنصــح؛ لمســاعدتهم عــى فهــم

تقديــم العديد من اخلدمات والربامج التدريبية لتطوير مهاراتهم

المؤهــات واالحتياجــات المتعلقــة بمســاراتهم

وتهيئتهم لالنخراط يف سوق العمل.

الوظيفية وفق متطلبات سوق العمل يف األردن.

تســتحق جامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا وهــي ترتبــع

 .2توفــر الفــرص لطلبــة اجلامعــة واخلريجــن لبنــاء

عــى عــرش التمــز أن نحيك قصــة روعتهــا وتمزيهــا وأن نقدمها

قدراتهــم ومهاراتهــم مــن خــال الــدورات التدريبيــة

لكــم بــكل فخــر واعــزاز .فجامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا

المتناسبة مع متطلبات سوق العمل.

مجاالت الدراســة .حيــث تركز عىل منح الطلبة مســتوى عال من
التدريــس يف التخصصــات جميعها ،مما يؤهلهم للمســاهمة يف
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هــي مؤسســة تعليميــة رائــدة ،تجمــع بــن التمــز واالبتــكار يف

Skills for
your Success

PSUT 17th

WORKSHOP

Monday 21 March, 2022

Date:

3:30 – 5:00 pm

Time:

Hanan Al-Abbasi

General Manager at Partners
& Beyond / Jordan Branch

Online at Zoom App

بنــاء المجتمع ومواكبة التطور العالمي المســتمر .وتقدم اجلامعة

C A R E E R

Fair 2022

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻋـﺸــﺮ
آذار 2022

ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ

لتالئــم ميول الشــباب يف هــذه المرحلــة ،ولتمكنهم مــن تحقيق

متمــزة يف تخصصــات فريــدة تواكــب التطور التكنولــويج الذي

PSUT CAREER WEEK 2022

مجلــس أمنــاء اجلامعــة يف تشــجيع اإلبــداع وتخريــج كفــاءات

PSUT

Alumni

Dynamics lead at Atos

Success

Stories
Anas Hijjawi
Founder and CEO at MobilezNation

PSUT CAREER WEEK 2022

يحقــق رؤى ســمو األمرية ســمية بنت احلســن المعظمــة ،رئيس

يهــدف اإلرشــاد الوظيفــي بأشــكاله كافــة إىل توجيــه

Workshop

وإرشاد الطالب خالل مراحل الدراسة المختلفة ،الختيار

Date: Sunday 27 March, 2022
Time: 1:00 – 2:00 pm
Room # 921

التخصص المناســب والمهنة المناســبة للطالب بنا ًء عىل

Ayat Almalahmih
Talent
Acquisition Expert

قدراته واســتعداداته العقلية والبدنية وميوله التعليمية

Meeting
ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح

والوظيفية ،وأشكال اإلرشاد الوظيفي هي:

ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻴﺮة ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

Date: Wednesday 23 March, 2022
Time: 6:30 - 8:00 pm
Online at Zoom App
ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

PSUT CAREER WEEK 2022

PSUT Graduation

Projects
Exhibition

5
th

• اإلرشاد الوظيفي الفردي.

C.V. Writing
WORKSHOP

ﻣﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج

Tereq Hammad
CEO Human Capital Department

Be sure to attend March 29 th, 2022
11:00 - 14:00

PSUT CAREER WEEK 2022

يشهده عالم التكنولوجيا والمعرفة.

Eyad Al Basheer
COO at Tamatem Inc.

 .4تعزيــز الــراكات بــن القطــاع العــام واخلــاص

اإلرشاد الوظيفي

!Let’s Create SUCCESS STORIES Together

Sawsan Ashour

إيجايب عىل مجتمعاتهم المحلية.

Your future is waiting...

Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

أهدافهم وبناء مســتقبلهم عىل أســس أكاديميــة متينة .وهو ما

مشــاركتهم يف برامــج ومشــاريع تطوعيــة ذات أثــر

والمنظمات غري احلكومية والدولية واجلامعة.

”وﻇﻴﻔﱵ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﱵ“

مجموعــة مــن التخصصــات األكاديميــة الــي صممــت خصيصــا ً

 .3تعزيــز المواطنــة الفاعلــة عنــد طلبــة اجلامعــة عــر

Monday 28 March, 2022

Date:

5:00 – 6:30 pm

Time:

Online at Zoom App

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻣﮑﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ /ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
Career Guidance and Alumni Office/ Deanship of Admissions and Registration

يهــدف التدريــب إىل تطويــر مهــارات وقــدرات الطلبــة
وتمكينهــم خــال مراحــل الدراســة ،بحيــث تتــاءم مــع
متطلبات ســوق العمل المحيل واخلاريج وتســاعدهم يف
إيجــاد فــرص عمل ،من خالل توفــر دورات وورش عمل
تدريبيــة متخصصــة وفرص تطــوع ومحــارضات توعية.
ويتم الرتكزي حاليا َ لطلبة اجلامعة عىل ما ييل:
• مهارات التوظيف والعمل.
• تدريب مهارات الريادة والعمل الذايت.
• تدريب مهارات االتصال والتواصل.
• التدريب عىل اللغات.
• التدريب عىل تطبيقات احلاسوب.
• تعريف الطلبة بالشهادات المهنية.
• الربامج التوعوية والمجتمعية والتطوع.
النشاطات والرشاكات (التشـبيك)
عقد الندوات بحضور مجموعة من الرشكات من مختلف
القطاعــات؛ لتوعيــة وتمكــن الطلبــة مــن التخطيــط
لمســاراتهم الوظيفيــة وتوفــر فــرص العمــل التطوعــي
لطلبــة اجلامعــة مــن خــال تشــبيكهم مــع مؤسســات
المجتمــع المــدين والمنظمــات غري الربحيــة .حيث تهدف

