أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ا رﺷﺎد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اردن

ا
ﻟ
ﻮ
ﻇ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﻴ
ﻔ
ﺔ
اﻟﻤﻬــــﻨﺔ

اﻟﻌـــﻤﻞ

اﻟﻔــﺮﺻﺔ

اﻟﻮﻇــــﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻬــــﻨﺔ

اﻟﻌـــﻤﻞ

اﻟﻔــﺮﺻﺔ

فهرس
مقدمة

٦

مشروع تعزيز قدرات اإلرشاد الوظيفي للشباب

٧
٧

هدف املشروع
املؤسسات الشريكة للمشروع

ما هو اإلرشاد الوظيفي/املهني؟

الحاجة املتزايدة لإلرشاد الوظيفي/املهني يف األردن
اإلرشاد الوظيفي/املهني للعاملين و الباحثين عن عمل

٧
٧
8
٨

اإلرشاد الوظيفي /املهني ألصحاب العمل

٩
١٠

نبذة

١١
1١

وزارة العمل
رؤية الوزارة
رسالة الوزارة
مهام الوزارة
املستفيدون
ممثلو وزارة العمل ملشروع اإلرشاد الوظيفي ()٢٠٢٠-٢٠١٧
مديريات/أقسام التشغيل واإلرشاد املهني و أهدافها
إنجازات مديريات/أقسام التشغيل واإلرشاد املهني
الخدمات التي تقدمها مديريات  /أقسام التشغيل واإلرشاد املهني
مديريات التشغيل املستهدفة للمشروع
خطوات مطابقة الباحثين عن العمل مع أرباب العمل

١١
11
١١

١٢

١٣
13
13
١٤
١٤

صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية

١٥
١٦

رؤية الصندوق

١٦

نبذة عن الصندوق
رسالة الصندوق
أهداف الصندوق
املستفيدون
ممثلو صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ملشروع اإلرشاد الوظيفي
مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
فكرة تأسيس مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين

١٦
١٦
١٧
١٧
١٨
١٨

فهرس
األهداف
الخدمات التي توفرها مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
إنجازات مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين املستهدفة للمشروع
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البترا
الجامعة األملانية األردنية
جامعة الحسين بن طالل
كلية العقبة الجامعية
قصص نجاح وأفضل املمارسات لإلرشاد الوظيفي  /املهني
مديرية تشغيل عمان األولى

١٨
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢١
٢١
٢١
٢١
٢٢
٢٣

األكاديمية األردنية للتوحد

٢٣
٢٤

مديرية تشغيل عمان الثانية/سحاب

٢٥

مصنع جرش لأللبسة واألزياء
مؤسسة صباح املبيضين للخدمات

٢٥
٢٦
٢٦

مصنع السماح

٢٧

مستودع أدوية الفياصل

مديرية تشغيل الزرقاء

مديرية تشغيل إربد
املستشفى اإلسالمي
مدارس السرمد
مديرية تشغيل العقبة
مصنع كتاكيت

٢٨
٢٨
٢٩
٣٠
٣٠

فهرس
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

٣٢

جامعة البلقاء التطبيقية

٣٤

ندوة الخريجين يف جامعة البلقاء التطبيقية

٣٤
٣٥

ماسترز للدعاية واإلعالن

٣٥

فندق فورسيزون  -عمان

٣٥

الجامعة األملانية األردنية

36

مجموعــة SMT

36

جامعة البترا

جامعة الحسين بن طالل

٣٧

جمعية سفراء البترا

٣٧
٣٧

كلية العقبة الجامعية

38

ندوة الخريجين
أراء بعض املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي/املهني

39

المقدمة
يصنــف األردن مــن الــدول ذات الدخــل املتوســط يف منطقــة الشــرق األوســط .كمــا يعانــي األردن مــن ارتفــاع معــدالت فقــد
بلــغ معــدل البطالــة ( 1)%18.6يف عــام  .2018و بلغــت نســبة املتعطليــن مــن فئــة الشــباب 3)%5.34( 2يف نفــس العــام ..وقــد
ب ّينــت العديــد مــن الدراســات التــي درســت وضــع ســوق العمــل يف األردن أن أســباب ارتفــاع معــدالت البطالــة تعــود إلــى
عــدم التوافــق بيــن مخرجــات قطــاع التعليــم و احتياجــات ســوق العمــل .و قــد تــم التأكيــد يف اإلســتراتيجية الوطنيــة
للتشــغيل  ٢٠٢٠-٢٠١١ىلع ضــرورة اســتحداث فــرص عمــل بأعــداد تتناســب مــع عــرض العمــل يف الســوق األردنــي مــن أجــل
تحســين مســتويات التشــغيل خاصــة بيــن فئــة الشــباب و التــي تشــكل مــا يقــارب  %٧٠مــن عــدد االســكان.
كمــا تعــزى املعــدالت املرتفعــة للبطالــة بيــن الشــباب إلــى قضايــا ومشــاكل تتعلــق بــكل مــن الباحثيــن عــن عمــل و أصحــاب
العمــل .إن عــدم قــدرة الباحــث عــن عمــل يف الحصــول ىلع وظيفــة مناســبة تعــود إلــى عــدم الفهــم الــكايف لطبيعــة
ســوق العمــل و متطلبــات الفرصــة و املهــارات الالزمــة إذ يفتقــر الباحثــون عــن عمــل إلــى الوســائل التوجيهيــة الالزمــة
ملســاعدتهم يف الحصــول ىلع معلومــات واضحــة عــن ســوق العمــل ،و احتياجــات فــرص العمــل ،و طبيعــة بيئــة العمــل،
ممــا يــؤدي إلــى حــدوث فجــوة بيــن توقعاتهــم و الواقــع الوظيفــي و الــذي يعــد ســببًا رئيســيًا إلرتفــاع معــدالت الــدوران
الوظيفــي .كمــا يفشــل العديــد مــن أصحــاب العمــل يف توفيــر بيئــة العمــل املالئمــة أو التدريــب الــازم لشــغل الفرصــة
خاصــة للموظفيــن الجــدد.
مــن هنــا جــاءت الحاجــة إلــى نشــر مفهــوم اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي خاصــة لفئــة الشــباب ،وذلــك للمســاعدة يف نشــر
املعلومــات املتعلقــة بطبيعــة ســوق العمــل ،و احتياجــات الفــرص ،و زيــادة الخيــارات الوظيفيــة أمــام الباحثيــن عــن عمــل،
فعالــة لإلرشــاد الوظيفــي تزيــد مــن كفــاءة املطابقــة الوظيفيــة و العمــل كوســيط بيــن
و ضــرورة ايجــاد و تطبيــق آليــة ّ
الباحثيــن عــن عمــل و أربــاب العمــل .وتحديــد احتياجــات كل منهــم.
و قــد بــادرت وزارة العمــل مــن خــال مديريــات و مكاتــب الشــغيل ،وصنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة مــن خــال
مكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي بتطبيــق أنشــطة اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي لفئــة الشــباب لحــل جميــع العوائــق واملشــكالت
املتعلقــة بالتشــغيل ،و املســاهمة يف خفــض معــدالت البطالــة.
كمــا تعتبــر هــذه املجلــة مــن أحــد الجهــود واملســاهمات يف نشــر مفهــوم اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي وخطــوات تطبيقــه
وفوائــده لــكل مــن الباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل ومشــاركة بعــض قصــص النجــاح واملمارســات الجيــدة يف املواقــع
التجريبيــة التــي تــم مــن خاللهــا تطبيــق مفهــوم اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي.

 -1املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة
 -٢فئة الشباب:األفراد الذين تتراوح أعمارهم من  ٣٠-١٨سنة
 -٣املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة
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مشروع تعزيز قدرات اإلرشاد الوظيفي للشباب
يعــد مشــروع «تعزيــز قــدرات اإلرشــاد الوظيفــي للشــباب» جهــد مشــترك بيــن كل مــن وزارة العمــل ( )MOLو صنــدوق امللــك
عبــداهلل الثانــي للتنميــة ( )KAFDو الوكالــة الياباينــة للتعــاون الدولــي ( ،)JICAو قــد تــم تمويــل املشــروع مــن ِقبــل الوكالــة
اليابانيــة للتعــاون الدولــي ()JICA

هدف املشروع

يهــدف املشــروع إلــى تحســين نوعيــة وكميــة اإلرشــاد الوظيفــي/

املهنــي للشــباب والــذي يتــم تقديمــه مــن خــال مديريات/أقســام
التشــغيل ( )EOsومكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن
( )CGOsاملشــاركة باملشــروع وذلــك مــن خــال تســهيل التعــاون
بيــن مديريات/أقســام التشــغيل ومكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي
و متابعــة الخريجيــن ،باإلضافــة إلــى املؤسســات الحكوميــة

املؤسسات الشريكة للمشروع
 .1وزارة العمــل و خمســة مــن مديريــات التشــغيل التــي
تعمــل تحــت مظلــة وزارة العمــل (مديريــة تشــغيل
عمــان األولــى ،و مديريــة تشــغيل عمــان الثانيــة/
ســحاب ،و مديريــة تشــغيل الزرقــاء ،و مديرية تشــغيل
إربــد ،و مديريــة تشــغيل العقبــة).

واألكاديميــة والقطــاع الصناعــي و املجتمــع املحلــي مــن أجــل

 .2صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة و مكاتــب

تشــجيع تشــغيل الشــباب مــن خــال اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي

اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف ســتة

الــذي توفــره مديريات/أقســام التشــغيل ومكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي

جامعــات (جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا األردنيــة،

و متابعــة الخريجيــن املشــاركة يف املشــروع .كمــا يهــدف املشــروع

و جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،و جامعــة البتــرا ،و

أيضــا إلــى تعزيــز القــدرات التســويقية ملوظفــي مديريات/أقســام

الجامعــة األملانيــة األردنيــة ،و جامعــة الحســين بــن

التشــغيل ومكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن مــن أجــل

طــال ،و كليــة العقبــة الجامعيــة (تحــت مظلــة

تطويــر فــرص وعــروض العمــل و تعزيــز أنشــطة اإلرشــاد الوظيفــي/

جامعــة البلقــاء التطبيقيــة)).

املهنــي يف املؤسســات التعليميــة مثــل الجامعــات واملــدارس
الثانويــة.

ما هو املقصود باإلرشاد الوظيفي/املهني؟

يعــرف اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي وفقــا للمبــاديء التوجيهيــة لإلرشــاد الوظيفي/املهنــي التــي تــم تطويرهــا مــن خــال
املشــروع بأنــه دعــم الباحثيــن عــن عمــل لتطويــر الوعــي الذاتــي لديهــم ،وتطويــر مهاراتهــم وتعريفهــم بالطــرق املناســبة
للقيــام بأنشــطة البحــث عــن فــرص العمــل لتمكينهــم مــن اختيــار الفرصــة املناســبة ممــا يعنــي تعزيــز احتماليــة حصولهــم

ىلع الفرصــة املناســبة بأنفســهم  ،كمــا يقــدم التوجيــه واإلرشــاد الوظيفي/املهنــي الدعــم للباحثيــن عــن عمــل ليتمكنــوا
مــن حــل املشــكالت املتعلقــة بأنشــطة البحــث عــن فــرص العمــل بطريقــة مناســبة بنــاء ىلع وعيهــم الذاتــي.
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الحاجــة املتزايــدة لإلرشــاد الوظيفــي/
املهنــي يف األردن

تــزداد أهميــة اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي يومــا بعــد يــوم
و مــن املتوقــع أن يكون أداة اســتراتيجية يف األردن و دول
العالــم مــن أجــل تســهيل التنميــة الوطنية املســتدامة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تــزداد أهميــة اإلرشــاد الوظيفــي/
املهنــي يف دول العالــم بيــن العامليــن مــن أجــل تحقيق
حيــاة مهنيــة متكاملــة و تحســين نوعيــة حيــاة الفــرد
مــن خــال التركيــز ىلع قدراتــه وشــخصيته وقيمــه
واهتماماتــه.

مطابقــة املهــارات واحــدة مــن املجــاالت التــي يمكــن أن يســهم
فيهــا املرشــدون الوظيفيــون بشــكل كبيــر .حيــث يتعيــن ىلع
املرشــدين الوظيفييــن العمــل بجــد للمســاهمة يف تحقيــق
نتائــج أفضــل ملطابقــة املحصلــة التعليميــة مــع متطلبــات
القطاعــات الصناعيــة مثــل برنامــج « مــن املدرســة إلــى العمــل».
باختصــار ،يســاهم اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي يف زيــادة
إنتاجيــة القطاعــات الصناعيــة والتنميــة الوطنيــة مــن خــال
فعالــة بيــن العامليــن والصناعــات وكذلــك زيــادة
توفيــر مطابقــة ّ
ســعادة األشــخاص العامليــن مــن خــال دعــم تحقيــق الــذات يف
الحيــاة املهنيــة.

تشــمل بعــض جوانــب اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي
ىلع خدمــة التشــغيل مــن خــال التركيــز ىلع آليــة
مطابقــة الفــرص كمــا ورد يف «رؤيــة واســتراتيجية األردن
الوطنيــة  .»2025حيــث تشــير اإلســتراتيجية إلــى ضــرورة
تحديــث ثقافــة املؤسســات واملمارســات املؤسســية
يف القطاعــات الصناعيــة األردنيــة لتشــجيع الشــباب
ىلع العمــل وفقــّا ملهاراتهــم .ومــن املتوقــع أن يقــدم
املرشــدون الوظيفيــون خدماتهــم يف مطابقــة فــرص
العمــل لفئــة لشــباب يف مختلــف القطاعــات .و تعتبــر

املصدر:اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل ٢٠٢٠- ٢٠١١

اإلرشاد الوظيفي/املهني للعاملين و الباحثين عن عمل
يتــم تقديــم خدمــات اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي للمسترشــدين ســواء كانــوا أفــرادًا عامليــن أو باحثيــن عــن عمــل مــن خــال
جلســات فرديــة أو جماعيــة،إذ يســاعد اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي األفــراد ىلع فهــم ذاتهــم و معرفــة قدراتهــم و مهاراتهــم،
و معرفــة الفــرص املناســبة لهــم ،و تحديــد املهــارات التــي يحتاجونهــا للحصــول ىلع الفرصــة املناســبة أو تحقيــق التطــور
و اإلرتقــاء يف الســلم الوظيفــي ،ممــا يســاهم يف رفــع معــدل الثبــات و اإلســتقرار و تقليــل معــدالت الــدوران الوظيفــي.
يتم تقديم اإلرشاد الوظيفي/املهني للمسترشدين من خالل تطبيق ست خطوات قياسية موضحة يف الجدول التالي:

خطوات قياسية لتقديم اإلرشاد الوظيفي/املهني

1

فهم الذات

2

فهم الوظيفة

دعم املسترشد لفهم أنواع الدورات واملهن ،واملسارات الوظيفية.

3

تجربة التنوير

دعم املسترشدون الذين ليس لديهم خبرات عملية سابقة/دعم
املسترشد لتوعيته بسوق العمل.

4

8

اتخاذ قرار لتحديد هدف و خطة الحياة
املستقبلية

دعم املسترشد لفهم ذاته والحصول ىلع التطوير الوظيفي الالزم ملهنة املستقبل.

دعم املسترشد الختيار فرصة عمل من بين الخيارات املبنية ىلع
اإلرشاد الوظيفي.

5

والبحث عن وظيفة  ،وتنمية القدرات

دعم املسترشد لتنفيذ قراره بالعمل ،أو التدريب ،أوالدراسة ،أواملسار
الوظيفي..... ،الخ.

6

التأقلم مع الوظيفة الجديدة

دعم املسترشد لتقييم عملية اإلرشاد الوظيفي والتكيف مع الوظيفة جديدة.

تنفيذ القرار ،و تحديد الوظيفة،

اإلرشاد الوظيفي/املهني ألصحاب العمل
يتمثــل اإلرشــاد الوظيفي/املهنــي ألصحــاب العمــل يف تقديــم النصــح و اإلرشــاد ألصحــاب العمــل لتحســين و تطويــر
بيئــة العمــل ،و تحســين أداء املوظفيــن ،و اقتــراح األســاليب و املنهجيــات التــي يحتاجهــا أصحــاب العمــل لحــل بعــض
العقبــات التــي تواجههــم مــع املوظفيــن و العامليــن يف بيئــة العمــل ،كمــا أن لإلرشــاد الوظيفي/املهنــي نتائــج
تعــود بالنفــع ىلع أصحــاب العمــل منهــا:

تسهيل مطابقة فرص العمل من خالل
 -١تقديــم مرشــحين ذوي مؤهــات أكاديميــة وخبــرات
عمليــة مناســبة بنــا ًء ىلع طلــب الشــركات مــن خالل
عقــد جلســات إرشــاد وظيفي/مهنــي للباحثيــن عــن
عمــل.
 -٢توفيــر الوقــت والجهــد ىلع أصحــاب العمــل مــن
خــال العمــل مســاعدتهم يف إجــراء مقابــات فرديــة

زيادة انتاجية وأرباح الشركة من خالل
 -١تقديــم جلســات إرشــاد وظيفي/مهنــي فرديــة
أو جماعيــة للباحثيــن عــن عمــل الذيــن تــم قبولهــم
مــن خــال مرشــدين وظيفييــن مدربيــن و معتمديــن.
مما يؤدي إلى تحسين آدائهم الوظيفي .
 -٢الحفــاظ ىلع اإلســتقرار واإلســتمرارية يف العمــل
وتقليــل معــدل الــدوران يف الشــركة.
 -٣تقديــم املشــورة والنصــح ألصحــاب العمــل يف
أي مســألة تتعلــق يف بيئــة العمــل ،اإلستشــارات

أو جماعيــة للباحثيــن ومســاعدتهم يف اختيــار

القانونيــة التــي تؤمــن حقــوق العامــل مــن ناحيــة

الباحثيــن عــن عمــل األكثــر مالئمــة للفرصــة.

وحقــوق صاحــب العمــل مــن ناحيــة اخــرى .
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وزارة العمل
و
مديريات التشغيل المستهدفة

نبذة
خاصــا ليقــوم
تأسســت وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف عــام 1951م والتــي ضمــت قســمًا خاصــا للعمــال والتــي ضمــت قســمًا ً
باإلشــراف ىلع التنظيــم النقابــي للعمــال ،ويف عــام 1960م تأسســت أول دائــرة للعمــل تنفيــذًا ألحــكام قانــون العمــل رقــم
( )21لســنة 1960م حيــث أضيفــت تســمية العمــل إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،وتقديــرًا مــن الحكومــة للــدور الكبيــر الــذي
تقــوم بــه القــوى العاملــة يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية،فقــد تــم إنشــاء وزارة العمــل كــوزارة مســتقلة يف
عــام 1976م بموجــب نظــام تنظيمهــا رقــم ( )40لســنة 1976م.
وتتولــى الــوزارة منــذ إنشــائها مســؤولية تحقيــق األهــداف العامــة لشــؤون العمــل والعمــال يف اململكــة ،وملواكبــة
التطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة فقــد تــم إصــدار قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة 1996م ووضــع نظــام تنظيــم إداري للــوزارة
رقــم ( )38لســنة 1994م وتعديالتــه.
ُتعــد وزارة العمــل مــن الــوزارات الخدميــة التــي تســعى إلــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن ،ومــن أبــرز الخدمــات التــي تقدمهــا
الــوزارة خدمــات اإلشــراف ىلع شــؤون العمــل والعمــال ،واملســاهمة يف تنظيــم ســوق العمــل األردنــي ،و تشــبيك األردنييــن
بفــرص العمــل األردنييــن داخــل اململكــة وخارجهــا .كمــا تقــدم وزارة العمــل خدمــات التشــغيل واإلرشــاد الوظيفــي  /املهنــي
لـ ٍّ
ـكل مــن أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل مــن خــال مديريــات  /أقســام التشــغيل التابعــة لهــا واملنتشــرة يف جميــع
مناطــق اململكــة بهــدف زيــادة نســب تشــغيل األردنييــن وخفــض معــدالت البطالــة.

رؤية الوزارة
سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة يف ظل بيئة عمل مستقرة وآمنة.

رسالة الوزارة
تنظيــم ســوق العمــل وتطويــره ضمــن أفضــل املمارســات وضمــان تكافــؤ الفــرص مــن خــال اســتخدام عمالــة وطنيــة مؤهلــة
ومنتجــة وإيجــاد منظومــة متكاملــة مــن املعاييــر والسياســات واألدوات الرقابيــة وفــق نهــج تشــاركي مــع املؤسســات
الرســمية املعنيــة والقطــاع الخــاص والشــركاء االجتماعييــن.

مهام الـوزارة
-١اإلشــراف ىلع شــؤون العمــل والعمــال وممارســة جميــع الصالحيــات واملســؤوليات املتعلقــة بتلــك الشــؤون واملنصــوص
عليهــا يف ســائر التشــريعات.
-٢رعايــة العمــال األردنييــن خــارج اململكــة وتنميــة عالقــات العمــل مــع الــدول املســتقبلة لهــم وتنظيــم الشــؤون املتعلقــة
بالعامليــن األجانــب داخــل اململكــة واإلشــراف عليهــم وتحديــد شــروط عملهم.
-٣تنظيــم ســوق العمــل ووضــع التعليمــات الالزمــة لتشــبيك الباحثيــن عــن عمــل مــع فــرص العمــل املتوفــرة يف القطــاع
الخــاص داخــل األردن و خارجــه.
-٤تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
-٥املســاهمة واملشــاركة يف أعمــال اللجنــة الثالثيــة وذلــك لتمكيــن اللجنــة مــن القيــام باملهــام والصالحيــات املنيطــة
بهــا والــواردة يف نظــام اللجنــة الثالثيــة لشــؤون العمــل رقــم ( )21لســنة  2012وقانــون العمــل.
-٦تتولى الوزارة تشبيك األردنيين بفرص العمل داخل اململكة وخارجها.
-٧تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية وبما يخدم قطاع العمل.

املستفيدون
تســـتهدف وزارة العمـــل جميـــع ااألردنييـن حيـث يتـم تقديـم مجموعـة متنوعـة مـــن خدمـات التشـغيل مثـل التشـبيك مـع
القطـــاع الخـاص وفـرص العمـل واملطابقـة الوظيفيـــة وجلسـات اإلرشـاد الوظيفـي  /املهنـي.
كمــا يتــم تشــبيك و توجيــه األردنييــن الباحثيــن عــن عمــل مــع الجهــات التــي تقــدم خدمــات عديــدة مثــل مؤسســة التدريــب
املهنــي و صنــدوق التنميــة و التشــغيل.
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ممثلو وزارة العمل لمشروع اإلرشاد الوظيفي ( )٢٠٢٠ -٢٠١٧

األسم
السيد عبداهلل الجبور

املسمى الوظيفي
مساعد األمين العام للعمليات
املدير العام للمشروع

الدكتور عون النهار

مدير مديرية التشغيل املركزية
مدير املشروع

اآلنسة دينا حماد

رئيس قسم التشغيل واإلرشاد املهني -
مديرية التشغيل املركزية.
املشرف العام/منسق املشروع

معلومات اإلتصال
وزارة العمل – شارع عيسى الناعوري بناية رقم 11

www.mol.gov.jo

(سجل)
املنصة الوطنية للتشغيل اإللكتروني
ّ

www.sajjil.gov.jo

رئيس قسم التشغيل و اإلرشاد املهني  /مديرية التشغيل املركزية :
هاتف رقم 06-5602666 ext.233 :
بريد الكتروني dina.hammad@mol.gov.jo :
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مديريات  /أقسام التشغيل واإلرشاد المهني وأهدافها
تأسســت مديريــات التشــغيل املســتهدفة (مديريــة تشــغيل عمــان األولــى ،مديريــة تشــغيل عمــان الثانيــة  /لــواء ســحاب،
مديريــة تشــغيل الزرقــاء ،مديريــة تشــغيل إربــد ،مديريــة تشــغيل العقبــة) عــام  2008بهــدف تقديــم خدمــات التشــغيل و
اإلرشــاد الوظيفــي  /املهنــي للباحثيــن عــن عمــل و أصحــاب العمــل .حيــث يوجــد يف كل مديريــة قســمين :قســم التشــغيل
و اإلرشــاد املهنــي و قســم العالقــات املحليــة.
وقــد جــاء إنشــاء مديريــات  /أقســام التشــغيل لغايــات تقديــم خدمــات التشــغيل لجميــع األردنييــن ،كمــا يعــد تشــبيك
الباحثيــن عــن عمــل بفــرص العمــل أحــد أهــم األدوار ملديريــات التشــغيل ،لذلــك تــم إنشــاء مديريــات  /أقســام التشــغيل يف
 ١٢محافظــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب ،لتســهيل وصــول الخدمــات للجميــع.

إنجازات مديريات /أقسام التشغيل واإلرشاد المهني
تقــوم مديريــات  /أقســام التشــغيل واإلرشــاد املهنــي بالتشــبيك مــع القطــاع الخــاص لغايــات توفيــر فــرص عمــل لألردنييــن.
(ســجل) حيــث يتــم تســجيل بيانــات كل مــن
كمــا قامــت وزارة العمــل بإطــاق املنصــة الوطنيــة للتشــغيل األلكترونــي
ّ
الباحثيــن عــن عمــل و أصحــاب العمــل ىلع املنصــة لغايــات املوائمــة الوظيفيــة والبحــث عــن فــرص العمــل و تســجيل فــرص
العمــل الشــاغرة مــن أجــل تســهيل املطابقــة الوظيفيــة.
كمــا تقــوم املديريــات بتوجيــه الباحثيــن عــن عمــل للخدمــات املقدمــة مــن الشــركاء مثــل خدمــات التدريــب املهنــي التــي
تقدمــه مؤسســة التدريــب املهنــي و الشــركة الوطنيــة للتشــغيل .كمــا تقــدم خدمــات اإلرشــاد املهنــي والتــي تعقدهــا
بالتعــاون مــع الجامعــات األردنيــة و املــدارس ومؤسســات املجتمــع املحلــي.

الخدمات التي تقدمها مديريات /أقسام التشغيل واإلرشاد المهني
خدمات مقدمة للباحثين عن عمل
-1جلســات إرشــاد مهني/وظيفــي فرديــة وجماعيــة تهــدف إلــى تثقيــف وتوعيــة وتوجيــه الباحثيــن عــن العمــل وإرشــادهم
ـم معرفــة الفــرص املناســبة لهــم ،و تزويدهــم باملعلومــات املتعلقــة بســوق
إلــى اكتشــاف مهاراتهــم وميولهــم ،ومــن َثـ َّ
العمــل و آليــات التخطيــط الوظيفــي.
-2رفع قدرات الباحثين عن العمل وتطوير مهارتهم من أجل دمجهم يف سوق العمل.
-3توجيه الباحثين عن عمل للحصول ىلع الدورات التدريبية التي تناسب ميولهم وقدراتهم.
-4توجيــه الباحثيــن عــن عمــل الــى الخدمــات التــي يقدمهــا الشــركاء مثــل مراكــز اإلقــراض بهــدف إنشــاء مشــاريعهم
الرياديــة.
-5تشبيك الباحثين عن عمل و فرص العمل املتوفرة بين القطاع الخاص داخل وخارج األردن.
-6توجيــه الباحثيــن عــن عمــل للتســجيل ىلع املنصــة الوطنيــة للتشــغيل اإللكترونــي ( )Sajjilو التــي ترفــد الباحثيــن
بالفــرص املتوفــرة يف ســوق العمــل.
خدمات مقدمة ألصحاب العمل و مؤسسات املجتمع املحلي
-1توفير خدمة اإلعالن عن فرص العمل ىلع املنصة الوطنية للتشغيل اإللكتروني ( )Sajjilمجانًا.
-2توفيــر قاعــدة بيانــات تتضمــن الباحثيــن عــن عمــل واملوائمــة مــع فــرص العمــل لــدى أصحــاب العمــل مــن خــال تقديــم
جلســات اإلرشــاد املهنــي /الوظيفــي للباحثيــن قبــل ترشــيحهم لفــرص العمــل.
-3تقديــم جلســات إرشــاد وظيفــي  /مهنــي للعامليــن يف مــكان عملهــم؛ ممــا يســاهم يف رفــع مســتوى اإلنتاجيــة
واالســتقرار وخفــض معــدالت الــدوران الوظيفــي.
-4تقديــم االستشــارات املجانيــة ألصحــاب العمــل يف عــدة مجــاالت منهــا تطويــر بيئــة العمــل ،وحقــوق العامليــن ،وأصحــاب
العمــل ،واألنظمــة الدخليــة ،و أنظمــة املــوارد البشــري.
-5تقديم ندوات وزيارات وورشات عمل لشركات القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املحلي.
-6املعارض و األيام الوظيفية واملقابالت الوظيفية.
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مديريات التشغيل المستهدفة للمشروع
املديرية

العنوان

رقم الهاتف

عدد املستفيدين

مديرية تشغيل عمان األولى

العبدلي مقابل وزارة التربية و التعليم

٠٦ - ٥٦٧٥٧٩١

5 , 177

مديرية تشغيل عمان الثانية
/سحاب

سحاب  /مدينة امللك عبداهلل الثاني
الصناعية

٠٦ - ٤٠٢٤٨٦٨

2 , 470

مديرية تشغيل الزرقاء

الزرقاء الجديدة /شارع  ٣٦عمارة رقم ٨١

٠ ٥ - ٣٨ ٥ ٤ ٠ ٨ ٥

2 , 777

٠ ٢ - ٧٢ ٦ ١ ٥ ٢ ٩

3,686

٠٣ - ٢ ٠ ٣٠ ٤٤٦

1,184

مديرية تشغيل إربد
مديرية تشغيل العقبة

إربد شارع السينما  /بناية األحوال املدنية و الجوازات
 /الطابق الثاني

مديرية تشغيل العقبة  /املنطقة السكنية الخامسة /
مقابل محكمة بداية العقبة

( شبا ط ) ٢ ٠ ٢ ٠ ،

خطوات مطابقة الباحثين عن العمل مع أرباب العمل
اإلعالن عن فرص العمل على
المنصة الوطنية للتشغيل “"Sajjil
مديريات  /أقسام التشغيل

أرباب
العمل

الباحثون
عن عمل

معلومات عن فرص
العمل الشاغرة

التسجيل على ”“Sajjil

تقديم اإلستشارة

مطابقة الباحثون عن
عمل و أرباب العمل
باستخدام المعلومات
الموجودة على المنصة
الوطنية للتشغيل ”“Sajjil
وفرص العمل
المتوفرة

أرباب
العمل

ترشيح الباحثين عن عمل المؤهلين
من قِبل مديريات التشغيل ألرباب العمل

إرشاد
وظيفي/مهني
(إذا تطلب األمر)

الباحثون
عن عمل

املصدر :مشروع اإلرشاد الوظيفي
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النجاح في
مطابقة
الوظائف

متابعة عملية
التشغيل

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
و
مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
المستهدفة

نبذة عن الصندوق
«فإننــا نــود إنشــاء صنــدوق خــاص يكــون بمثابة مظلــة مؤسســية يســاهم بدعــم الجهــود التنمويــة واالجتماعيــة والتعليمية
[ ]...بحيــث يكــون هــذا الصنــدوق املبــادر يف تحفيــز تنميــة شــاملة تعتمــد ىلع مشــاريع تســخر طاقــات املواطنيــن لإلنتــاج
واإلبــداع وتقــوم بمســاعدة الفئــات العاملــة يف إنجــاح املشــاريع» عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين 6 ،كانــون األول .٢٠٠١
ضمــن توجيهــات جاللــة امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين املعظــمُ ،أســس صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة
بموجــب قانــون رقــم ( )١٣لســنة ( ٢٠٠١والــذي أصبــح فيمــا بعــد قانــون رقــم ( )٣٧لســنة  )٢٠٠٤بهــدف تعزيــز التنميــة
املســتدامة للبــاد .ويســعى الصنــدوق ،بالشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص ،إلــى تنفيــذ مشــاريع وبــؤر تنمويــة خصوصًا
يف املناطــق التــي تعانــي مــن الفقــر والبطالــة.
ويف إطــار جهــوده الحثيثــة لتســخير الطاقــات البشــرية بالشــكل األمثــل ،يوفــر الصنــدوق فــرص التدريــب والدعــم املهنــي
للشــباب األردنــي ترجمــة لتوجيهــات جاللــة امللــك نحــو تفعيــل أســس املواطنــة بحيــث يتشــارك أبنــاء الوطــن يف تعزيــز
أهــداف التنميــة املســتدامة الشــاملة يف اململكــة .ويف محاولــة لتحويــل التحديــات إلــى فــرص ،يســعى الصنــدوق إلــى
اســتقطاب الطاقــات الشــبابية مــن املبدعيــن وتنميــة مواهبهــم وتشــجيعهم ىلع الريــادة واالبتــكار إلعدادهــم لســوق
العمــل وتحمــل املســؤولية االجتماعيــة.

رؤية الصندوق
يسعى صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية الى املبادرة بتحفيز التنمية الشاملة.

رسالة الصندوق
مؤسســة أهليــة تســعى لتوزيــع عــادل ملكاســب التنميــة بيــن املحافظــات مــن خــال دعــم جهــود زيــادة اإلنتاجية وتأســيس
مشــاريع رياديــة إنتاجيــة للمواطنيــن ودعــم الجهــود الراميــة الــى زيــادة الوعــي املجتمعي.

أهداف الصندوق
·دعم البرامج واألنشطة التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية الوطنية ورفع قابلية التشغيل.
·املساهمة يف تأسيس مشاريع وشركات تنموية ريادية يف مختلف محافظات اململكة وتوفير وسائل الدعم
واإلستشارات الفنية لتطويرها.
·املساهمة يف بناء قدرات املواطنين بما يعزز مستوى كفاءاتهم وقدراتهم اإلنتاجية.
وتنمي مواهبهم.
·دعم األنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات اإلبداع والتميز لدى الشباب األردني
ّ
·تحفيز ريادة األعمال من خالل دعم برامج اإلبتكار والبحث والتطوير.

·تفعيل أسس املواطنة بحيث يتشارك أبناء الوطن يف تعزيز أهداف التنمية املستدامة الشاملة يف اململكة.
·توفير فرص التدريب والدعم املهني للشباب األردني.
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املستفيدون:
تســتهدف برامــج ومشــاريع صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة األفــراد واملجموعــات والشــركات واملؤسســات
العامــة والخاصــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي مــن خــال االســتثمار األمثــل لطاقــات أبنــاء الوطــن وإمكاناتهــم الكامنــة،
وتعزيــز إنتاجيتهــم ،بتدريبهــم وتأهيلهــم ،ودعــم أنشــطة اإلبــداع والتم ّيــز بمختلــف أشــكالها ،وصــوالً إلــى مســتوى متم ّيــز
املؤهلــة ،ضمــن إطــار عمــل يحقــق مبــادئ الصنــدوق املتمثلــة يف :الشــفافية ،اإلنتاجيــة ،التعلــم،
يف املــوارد البشــر ّية
ّ
الفعــال.
االســتدامة ،روح الفريــق والتمويــل
ّ

ممثلو صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ملشروع اإلرشاد الوظيفي

القسم

األسم
الدكتور ليث العتوم

املسمى الوظيفي
مديــر برنامــج رفــع قابليــة التشــغيل  /صنــدوق امللــك
عبــداهلل الثانــي للتنميــة

مدير املشروع
laith@kafd.jo
06-5822820 ext. 3495

صندوق امللك عبداهلل
الثاني للتنمية
السيد خالد املناصير

منسق مشروع  /صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية
مشرف املشروع
khaled.m@kafd.jo

17

مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين
ظهــرت فكــرة مكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن كإحــدى توصيـــات ملتقــى شبـــاب األردن الــذي عقد تحت رعايـــة
جاللـــة امللــك عبــداهلل الثانــي املعظــم ،حيــث أكــدت التوجيـــهات امللكيــة الســامية ىلع أهميــة إيجــاد حلقــة للتواصــل
والشــراكة بيــن الطلبــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تســاعد ىلع دعــم ورعايــة التميــز واإلبــداع ،وإيجــاد اآلليــات
والبرامــج يف الجامعــات لربــط الخريجيــن بســوق العمــل وتعريفهــم به.تأسســت مكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة
الخريجيــن بتاريــخ  ،٢٠٠٣ -١٠-١٥وتفضــل صاحــب الجاللـــة امللــك عبد اهلل الثـــاني بن الحســـين املـــعظم بافتتـــاحها رسميـــا
يـــوم اإلثنيــن .٢٠٠٤-3-٢٩

فكرة تأسيس مكاتب اإلرشاد الوظيفي و متابعة الخريجين
تدريــب وتأهيــل طلبــة الجامعــات إلكســابهم مهــارات مهنيــة وشــخصية بهــدف العثــور ىلع وظيفــة تتناســب مــع ميولهــم
وكفاءاتهــم ،ومســاعدتهم ىلع اتخــاذ قــرارات صحيحــة بمــا يتعلــق بحياتهــم ومســاراتهم الوظيفيــة مــن خــال تقديــم
خدمــات تتعلــق باإلرشــاد املهنــي والتدريــب واألنشــطة الالمنهجيــة بمــا فيهــا األعمــال التطوعيــة لتطويــر مهاراتهــم
وتهيئتهــم لإلنخــراط يف ســوق العمــل .وبالشــراكة مــع الجامعــات األردنيــة تــم اســتحداث ( )٢٧مكتبــا لإلرشــاد الوظيفــي
ومتابعــة الخريجيــن يف مختلــف الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة.

األهداف
يتمحــور الهــدف الرئيســي ملكاتــب اإلرشــاد باملســاهمة يف توفيــر بيئــة جامعيــة مناســبة للطلبــة للتعلــم واكتســاب
الخبــرات واملهــارات التــي ترفــع مــن قابليتهــم للتشــغيل .ويتفــرع عنــه جملــة مــن األهــداف الفرعيــة التاليــة:
·عقد جلسات إرشاد وظيفي للطلبة ملساعدتهم ىلع معرفة احتياجات سوق العمل والتخصصات املشبعة وكذلك
اإلحتياجات املتعلقة بمساراتهم الوظيفية وفق متطلبات سوق العمل األردني.
· عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات والخريجين لبناء قدراتهم ومهاراتهم.
·تعزيز املواطنة الفاعلة عند طلبة الجامعات عبر مشاركتهم يف برامج ومشاريع تطوعية ذات أثر ايجابي ىلع
مجتمعاتهم املحلية.
· تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والجامعات واملنظمات غير الحكومية والدولية.
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الخدمات التي توفرها مكاتب اإلرشاد الوظيفي و متابعة الخريجين
يحــق لطلبــة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة االســتفادة مــن خدمــات مكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن والتــي
تشــمل:
·حجز مواعيد محددة لطلبة الجامعات من أجل عقد جلسات إرشادية فردية لتحديد شخصياتهم ومهاراتهم
وطموحاتهم واهتماماتهم.
·توفير مجموعة من الورش والبرامج التدريبية الحياتية والتقنية يف عدة مجاالت.
·عقد ندوات بحضور مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات لتوعية وتمكين الطلبة من التخطيط ملساراتهم
الوظيفية.
·توفير برامج التدريب العملي ( )internshipلطلبة الجامعات لتزويدهم بالخبرة العملية واملهارات املطلوبة يف
مختلف القطاعات املتوفرة يف سوق العمل.
·تنظيم فعاليات اليوم الوظيفي يف الجامعات لتشبيك الطلبة والخريجين مع مؤسسات القطاع العام والخاص.
·تشبيك طلبة الجامعات الحاليين مع الخريجين مما يحفز الطلبة ىلع بناء مساراتهم الوظيفية بطريقة مناسبة.
·توفير فرص العمل التطوعي لطلبة الجامعات من خالل تشبيكهم مع مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات غير
الربحية.

إنجازات مكاتب اإلرشاد الوظيفي و متابعة الخريجين
·إدراج مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ضمن معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
·دمج عمل متابعة الخريجين يف الجامعات مع خدمات ونشاطات مكاتب اإلرشاد الوظيفي لضمان متابعة وتطوير
قاعدة البيانات الخاصة بهم.
·إعداد خطة لتطوير عمل مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ،حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع ( )27جامعة
حكومية و خاصة لتطوير وتوحيد عمل املكاتب من خالل تطوير النظام اإلداري ونموذج الخدمات وتوحيد وتطوير
مرافق وتجهيزات املكاتب.
·عدد الفرص التي وفرتها مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين لطلبة الجامعات ( )180000فرصة ضمن
الخدمات التي تقدمها مكاتب اإلرشاد الوظيفي و متابعة الخريجين.

19

مكاتب االرشاد الوظيفي و متابعة الخريجين المستهدفة للمشروع
مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين

العنوان

رقم الهاتف

جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية

إربد

027201000

جامعة البلقاء التطبيقية

السلط

05 349 1111

جامعة البترا

عمان

065799555

الجامعة األملانية األردنية

مادبا

064294444

جامعة الحسين بن طالل

معان

032179000

كلية العقبة الجامعية

العقبة

032019625

جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية
تــم إنشــاء مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن  /صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة يف جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا األردنيــة يف عــام  ،٢٠٠٤وكان يحمــل اســم «مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة لإلرشــاد
والتأهيــل املهنــي» ،وكان نشــاطه مقتصــر ىلع تقديــم بعــض الخدمــات لطلبــة الجامعــة .أمــا يف العــام  ٢٠١٥فقــد وقعــت
جامعــة العلــوم و التنكولوجيــا األردنيــة مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة مــن أجــل تطويــر مكتــب
اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن ،نتــج عــن هــذه املذكــرة وضــع خطــط اعمــال لهــذه املكاتــب وفــق أكثــر معاييــر
العمــل يف مجــال اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن تطــورًا يف العالــم.
حصــل مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن  /صنــدوق امللــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة يف عمــادة شــؤون الطلبــة
بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا االردنيــة ىلع املرتبــة االولــى بيــن جميــع املكاتــب يف جميــع الجامعــات االردنيــة وأعتبــر
قصــة نجــاح يف عــام .٢٠١٧
بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يســتخدمون خدمــات مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن  ٥,١٧٠طالبــا و طالبــة يف العــام
٢٠١٩

جامعة البلقاء التطبيقية
تــم تأســيس مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن و البــدء بتطبيــق أنشــطة اإلرشــاد الوظيفــي يف جامعــة البلقــاء
التطبيقيــة يف العــام ( .)٢٠١٧يقــدم املكتــب خدماتــه للعديــد مــن الطــاب يف الجامعــة لتطويــر مهاراتهــم و تأهيلهــم
لإلنخــراط يف ســوق العمــل .وقــد بلــغ عــدد الطلبــة املســتفيدين مــن خدمــات املكتــب  ٢,٤٤٨طالبــا و طالبــة يف العــام
.٢٠١٩
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جامعة البترا
تــم انشــاء مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة البتــرا يف الســنة الدراســية  .٢٠٠٤- ٢٠٠٣يقــدم
املكتــب العديــد مــن الخدمــات ،والــدورات التدريبيــة وجلســات اإلرشــاد الوظيفــي الالزمــة للطــاب؛ مــن أجــل رفــع مســتوى
مهاراتهــم وإعدادهــم لالنخــراط يف ســوق العمــل .بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يســتخدمون خدمــات املكتــب  1,735طال ًبــا
وطالبــة يف العــام .2109

الجامعة األملانية األردنية
تــم تأســيس مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف الجامعــة األملانيــة يف العــام  .٢٠٠٩يقــدم املكتــب العديــد
مــن الخدمــات و الــدورات التدريبيــة للطــاب لتأهيلهــم لإلنخــراط يف ســوق العمــل .و قــد بلــغ عــدد الطــاب الذيــن اســتفادوا
مــن خدمــات املكتــب  ٨٩٤طالبــا و طالبــة يف العــام .٢٠١٩

جامعة الحسين بن طالل
تــم انشــاء مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة الحســين بــن طــال يف العــام  .2004يقــدم املكتــب
العديــد مــن األنشــطة اإلرشــادية و الــدورات التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطويــر مهــارات الطلبــة ،وقــد بلــغ عــدد الطلبــة
الذيــن اســتفادوا مــن الــدورات التدريبيــة و أنشــطة اإلرشــاد الوظيفــي التــي يقدمهــا املكتــب  1,692طالبــا و طالبــة يف
العــام .2019

كلية العقبة الجامعية
تــم تأســيس مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف كليــة العقبــة الجامعيــة يف العــام  .2017كمــا تــم البــدء
بتطبيــق أنشــطة اإلرشــاد الوظيفــي يف العــام نفســه .يقــدم املكتــب خدماتــه لطــاب الكليــة لرفــع مســتوى مهاراتهــم و
تهيئتهــم لإلنخــراط يف ســوق العمــل .وقــد بلــغ عــدد الطلبــة املســتفيدين مــن خدمــات املكتــب  323طالبــا و طالبــة يف
العــام .2019
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قصص نجاح و أفضل الممارسات
لإلرشاد الوظيفي/المهني من خالل
مديريات التشغيل ومكاتب اإلرشاد
الوظيفي ومتابعة الخريجين

مديرية تشغيل عمان األولى
األكاديمية األردنية للتوحد
لقــد واجهنــا صعوبــات يف العثــور ىلع موظفيــن جــدد لديهــم الخلفيــة التعليميــة و املهارات
املناســبة .لقــد اســتخدمنا خدمــات شــركات التوظيــف الخاصــة مــن قبــل و لكنهــا لــم تكــن
فعالــة ىلع اإلطــاق .لذلــك نصحنــا أحــد أصدقائنــا الذيــن اســتخدموا خدمــات مديريــات/
ّ

أقســام التشــغيل باإلتصــال بهــم حتــى قمنــا باإلتصــال بمديريــة تشــغيل عمــان األولــى.

استفســر موظفــو مديريــة تشــغيل عمــان األولــى بعنايــة حــول متطلباتنــا مــن الباحثيــن عــن
ـحا ممــن تتوافــق مؤهالتهــم مــع متطلباتنــا .يف النهايــة
عمــل و قــد قامــوا بإرســال  43مرشـ ً

قررنــا تشــغيل  ١٥شــخص منهــم.

أســتطيع القــول بــأن خدمــات مديريات/أقســام التشــغيل ممتــازة .حيــث أن لديهــم قاعــدة

بيانــات ضخمــة مــن الباحثيــن عــن عمــل و شــبكات مــع الجامعــات .كمــا أننــا تلقينــا العديــد

السيد اسامة العنزي
مدير الرقابة الداخلية

مــن اإلستفســارات عــن الفــرص الشــاغرة مــن مديريات/أقســام التشــغيل األخــرى حيــث تــم
تحميــل البيانــات الخاصــة بالفــرص الشــاغرة ىلع املنصــة الوطنيــة للتشــغيل ممــا يعنــي
قــدرة مديريــات و أقســام التشــغيل األخــرى ىلع رؤيتهــا و العمــل ىلع توفيــر الباحثيــن عــن

عمــل املناســبين .يعمــل موظفــو مديريات/أقســام التشــغيل ىلع تزويدنــا بأفضل املرشــحين،
ممــا يجعــل شــغل الفــرص الشــاغرة أمــرًا ســه ً
ال .ســوف نســتخدم خدمــات مديريــات  /أقســام
التشــغيل مــرة أخــرى كلمــا احتجنــا إلــى موظفيــن جــدد.

لقــد واجهنــا العديــد مــن الصعوبــات يف العثــور ىلع الباحثيــن عــن عمــل الذيــن يلبــون
متطلباتنــا .كمــا أن الباحثيــن عــن العمــل لــم يكــن لديهــم علــم بأننــا نبحــث عــن موظفيــن جدد.
بعــد أن تواصلنــا مــع مديريــة تشــغيل عمــان األولــى ،اســتغرق األمــر أربعــة أيــام فقــط إلجــراء
مقابــات وظيفيــة مــع الباحثيــن عــن عمــل املرشــحين و تعييــن موظفيــن جــدد .كانــت العمليــة
ســريعة جــدًا بســبب الخدمــات التــي تقدمهــا مديريــات /أقســام التشــغيل .نأمــل أن تســتمر
السيد صهيب جرادات

خدماتهــم إلــى األبــد.

مدير السكن الداخلي

لقــد عثــرت ىلع معلومــات عــن الفــرص الشــاغرة يف األكاديميــة األردنيــة للتوحــد ىلع صفحــة
الفيســبوك الخاصــة بمديريــة تشــغيل عمــان األولــى ،لذلــك قمــت بزيارتهــم وقــد كانــت هــذه
هــي املــرة األولــى لــي الســتخدام خدمــات مديريات/أقســام التشــغيل .قــدم لــي أحــد موظفــي
مديريــة تشــغيل عمــان األولــى معلومــات تفصيليــة عــن الفرصــة الشــاغرة وحــدد لــي موعــدًا
للمقابلــة الوظيفيــة.

السيد عبداهلل الجازي
بكالوريوس ارشاد
وصحة نفسية

اعتــدت البحــث عــن وظيفــة شــاغرة بمفــردي ولكننــي أشــعر بأنــه مــن األســهل العثــور ىلع
فرصــة مــن خــال مديريــات /أقســام التشــغيل ،حيــث لديهــم العديــد مــن الخيــارات حــول فــرص
العمــل الشــاغرة وبذلــك تتمكــن مــن العثــور ىلع الفرصــة األنســب منهــم .أنــا أشــعر بالرضــا التام
عــن خدمــات مديريــات /أقســام التشــغيل.
لقــد بحثــت عــن وظيفــة لفتــرة طويلــة .يف بعــض األحيــان كنــت أقوم بزيــارة الشــركات شــخص ًيا
وأحظــى بفرصــة ملقابلــة موظفــي املــوارد البشــرية ،لكننــي لــم أنجــح يف الحصــول ىلع
وظيفــة .عثــرت ىلع إعــان عــن فرصــة عمــل ىلع صفحــة الفيســبوك الخاصــة بمديرية تشــغيل
عمــان األولــى .قــدم لــي موظفــو املديريــة معلومــات تفصيليــة عــن هــذه الفرصــة بمــا يف ذلــك
شــرط اإلقامــة يف الســكن الداخلــي.
أعمــل حاليــا كمقــدم رعايــة .درســت يف املرحلــة الجامعيــة تخصصــا يختلــف عــن طبيعــة
وظيفتــي الحاليــة ،إنهــا وظيفــة إنســانية فأنــا ال احتــاج الــى شــهادة خاصــة للقــدرة ىلع
مســاعدة النــاس  ،حيــث ان كان لديــك شــخص مريــض يف املنــزل ،فإنــك تعتنــي بــه.

السيد محمد الشلول

بكالوريوس صحافة وإعالم

لقــد كانــت جهــود موظفــي مديريــة تشــغيل عمــان األولــى كبيــرة بالنســبة لــي .فهــي توفــر
الوقــت وتقلــل الجهــود املبذولــة وغيــر الضروريــة للحصــول ىلع فرصــة عمــل إذ لديهــم العديــد
املعلومــات عــن فــرص العمــل الشــاغرة.
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مستودع أدوية الفياصل
ســؤال :متــى كانــت املــرة األولــى التــي يتعامــل فيهــا
«مســتودع أدويــة الفياصــل» مــع مديريــة تشــغيل عمــان
األولــى؟
الدكتــور كمــال :لقــد تواصــل معنــا أحــد موظفــي مديريــة
تشــغيل عمــان األولــى ودعانــا لحضــور املعــرض الوظيفــي
يف كانــون األول  ٢٠١٨يف فنــدق الفورســيزون – عمــان .حيــث

د .رامي كمال

أنــه حصــل ىلع معلومــات اإلتصــال الخاصــة بنــا مــن غرفــة

املدير العام

تجــارة عمــان.
ســؤال :هــل قمتــم بالتعامــل مــع وزارة العمــل أو أي مــن
مديريات/أقســام التشــغيل للحصــول ىلع مرشــحين لفــرص
العمــل الشــاغرة لــدى شــركتكم قبــل حضوركــم املعــرض
الوظيفــي يف كانــون األول  ٢٠١٨؟

الدكتــور كمــال :يف الحقيقــة كان معــرض التوظيــف هــذا
هــو أول تجربــة لنــا للعمــل مــع وزارة العمــل و مديريــات/
أقســام التشــغيل  .لقــد أجرينــا مقابــات وظيفيــة مــع أكثــر
مــن  ٥٠باحــث و باحثــة عــن عمل مــن املرشــحين املؤهلين،
وقــد قمنــا بتشــغيل اثنيــن منهــم .أحدهــم صيدلــي واآلخر
منــدوب مبيعــات.

د .وليــد ثلجــي :لقــد تلقينــا دعمــا كبيــرًا مــن وزارة العمــل و
مديريــة تشــغيل عمــان األولــى يف املعــرض الوظيفــي ،لقــد
قدمــوا لنــا مجموعــة جيــدة مــن الباحثيــن عــن عمــل مــن حيــث
مؤهالتهــم .لقــد اعتدنــا أن نعلــن عــن معلومــات فــرص العمــل
الشــاغرة لدينــا مــن خــال الصحــف اليوميــة و صفحــة الفيــس
بــوك الخاصــة بنــا ،إال أننــا كنــا نواجــه العديــد مــن الصعوبات يف
العثــور ىلع موظفيــن مؤهليــن .كانــت فرصــة جيــدة أن نتلقــى

د .وليد ثلجي

دعــوة مــن وزارة العمــل لحضــور هــذا املعــرض الوظيفــي.

ضابط ارتباط للمستشفيات

سؤال :أما زال هؤالء املوظفون ىلع رأس عملهم حتى اآلن؟
د .رامــي كمــال :نعــم إنهــم ال يزالــون ىلع رأس عملهــم.
أحدهــم يــزور الصيدليــات و األطبــاء يف عياداتهــم ،واآلخــر يــزور
املستشــفيات للترويــج و بيــع منتجاتنــا الدوائيــة.
ســؤال :كيــف يمكنــك تقييــم الباحثيــن عــن عمــل املرشــحين و
املدعوييــن للمعــرض الوظيفــي مــن حيــث املؤهــات واملهــارات
و التحلــي بأخالقيــات العمــل؟
د .رامــي كمــال :نشــعر أن الباحثيــن عــن عمــل الذيــن تقدمهــم
مديريــات  /أقســام التشــغيل أكثــر إرضــاء لنــا مــن أولئــك الذيــن
يأتــون عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .نحــن ً
أيضــا قــادرون
ىلع اســتقبال العديــد مــن الباحثيــن عــن عمــل مــن مديريــات /
أقســام التشــغيل .إذا أعلنــا عــن معلومــات فــرص العمــل الشــاغرة
ـددا قليـ ً
ـدا من املرشــحين
ـا جـ ً
يف الصحــف  ،فعــادة مــا نتلقــى عـ ً
ألن الباحثيــن عــن عمــل نــادرًا مــا يقــرؤون الصحيفــة وإعالننــا يف
الصحيفــة ال يســتطيع الوصــول إلــى الباحثيــن عــن عمــل .يف
حيــن أن مديريــات  /أقســام التشــغيل لديهــا كميــة هائلــة مــن
املعلومــات حــول الباحثيــن عــن عمــل.
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د .وليــد ثلجــي :نشــعر أن الباحثيــن عــن عمــل يف الوقــت
الحاضــر ال يثقــون يف معلومــات الفــرص الشــاغرة املنشــورة
ىلع وســائل التواصــل اإلجتماعــي ،لذلــك فهــم يــزورون
مديريات/أقســام التشــغيل ألنهــم يشــعرون أنهــم يقدمون
لهــم خدمــات التشــغيل بطــرق فعالــة و آمنــة إليجــاد فرص
عمــل حقيقيــة.
د .رامــي كمــال :أود أن أشــير إلــى نقطــة أخرى ،نحن ســعداء
بالخدمــات التــي تقدمهــا لنــا مديريات/أقســام التشــغيل.
يتواصــل موظفــو مديريات/أقســام التشــغيل عــن كثــب مع
الشــركات عــن طريــق الهاتــف والزيــارات امليدانيــة لتلبيــة
احتياجاتهــم .كمــا أن املعــرض الوظيفــي يف كانــون األول
كان دليــا ىلع ذلــك .لقــد تــم تزويدنــا بأكثــر مــن  ٥٠باحث
عــن عمــل تتطابــق مواصفاتهــم مــع متطلباتنــا لفــرص
العمــل ،ىلع الرغــم مــن أننــا نحتــاج إلــى موظفيــن اثنيــن
فقــط .سنســتمر بالتواصــل و التعامــل مــع مديريات/أقســام
التشــغيل للحصــول ىلع الباحثيــن عــن عمــل.

مديرية تشغيل عمان الثانية  /سحاب
مصنع جرش لأللبسة واألزياء
يتميــز موظفــوا مديريــة تشــغيل عمــان الثانيــة بالصــدق والجديــة مــع أصحــاب
العمــل والباحثيــن عــن عمــل.
تعــد الخدمــات التــي تقدمهــا مديريــة التشــغيل ممتــازة .كلمــا احتجنــا إلــى
موظفيــن نتواصــل مباشــرة معهــم .يتــم تزودوننــا باملوظفيــن املرشــحين
املناســبين ملتطلبــات فــرص العمــل الشــاغرة يف غضــون بضعــة أيــام ممــا يســهم
يف تقليــل جهودنــا ووقتنــا يف ايجــاد باحثيــن عــن عمــل.

السيدة االء العوايشة
مدير املوارد البشرية

كمــا يتابــع موظفــو مديريــات /أقســام التشــغيل عمــل و تطــور املوظفيــن الذيــن تــم تعينهــم مــن خــال مديريــة التشــغيل.
يقــوم موظفــو املديريــة بالتواصــل معنــا بعــد شــهر واحــد مــن تعييــن املوظفيــن ،للتحقــق ممــا إذا كان املوظفــون مــا
دائمــا معنــا .يف حالــة حــدوث أي مشــاكل مــع موظفينــا  ،يمكننــا
زالــوا يعملــون معنــا .نشــعر بالراحــة ألن مديريــة التشــغيل
ً
التواصــل مــع مديريــة التشــغيل للحصــول ىلع الحــل األنســب.
تزودنــا مديريــة التشــغيل ً
أيضــا باإلستشــارات لتحســين بيئــة العمــل .اعتدنــا أن نعانــي مــن الغيــاب املتكــرر للعامليــن.
لذلــك  ،طلبنــا املســاعدة مــن مديريــة التشــغيل لحــل هــذه املشــكلة ،و قــد قامــوا بعقــد دورات داخــل املصنــع للموظفيــن
حــول أخالقيــات العمــل ومهــارات االتصــال .أمــا بالنســبة لزيــادة عــدد املوظفــات  ،فقــد تمــت تقديــم النصيحــة لنــا بافتتــاح
حضانــة يف مصنعنــا وقــد عملنــا بهــذه النصيحــة .ممــا أدى إلــى تحســن بيئــة العمــل وزيــادة إنتاجيــة املوظفــات .لقــد
أصبحنــا أحــد املصانــع الجاذبــة للعامــات اإلنــاث .ال يمكنــك توقــع مثــل هــذه الخدمــات مــن املنظمــات األخــرى املعنيــة.
كنــت أعمــل بوظيفــة خياطــة يف مصنــع يف الزرقــاء لكننــي تركــت العمــل يف املصنــع
بســبب عــدم التــزام اإلدارة بدفــع رواتــب املوظفيــن .بعــد ذلــك زرت مديريــة تشــغيل عمــان
الثانيــة للبحــث عــن فرصــة عمــل .كان املوظفــون لطفــاء يف تعاملهــم معــي .بعــد عــدة
أيــام تــم التواصــل معــي لحضــور مقابلــة وظيفيــة ونجحــت يف الحصــول ىلع فرصــة عمــل
يف شــركة جــرش .كنــت فرحــة ألن موظفــي مديريــة التشــغيل اهتمــوا بطلبــي و تعاملــوا
معــه بجديــة.
السيدة عبير قنداح
موظفة تعبئة

أعمــل اآلن عاملــة ىلع خطــوط التغليــف .أحــب عملــي بســبب بيئــة العمــل الجيــدة.
تعتبرنــي مديرتــي مــن أحــد املوظفيــن الجيدييــن الذيــن يمتــازون بعالقاتهــم الجيــدة مــع
زمالئهــم اآلخريــن ومشــرفيهم .أنــا فخــور بنفســي.

خدمة اإلستشارات ألصحاب العمل
تعتبــر شــركة جــرش أحــد املصانــع النشــطة التــي توظــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
يشــترط القانــون األردنــي (املــادة رقــم  )13تشــغيل مــا بيــن  1إلــى  ٪4مــن إجمالــي
عــدد املوظفيــن ً
وفقــا لعــدد املوظفيــن .عملــت شــركة جــرش ىلع تحســين بيئــة
العمــل يف املصنــع مثــل املداخــل واملصاعــد دورات امليــاه لتناســب املوظفيــن
مــن ذوي اإلعاقــة.

حضانة تابعة للمصنع
درســت وزارة العمــل ســبب تــردد اإلنــاث يف العمــل يف املصنــع .و تــم التوصــل أن أحــد
األســباب هــو عــدم وجــود حضانــة يف مــكان العمــل .و نظــرًا لرغبــة شــركة جــرش بتعييــن
عــدد مــن املوظفــات الجــدد .نصحناهــم بإنشــاء حضانــة يف املصنــع.
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السيد سراج جواودة
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أخبرنــي أصدقائــي أن مديريــة تشــغيل الزرقــاء قــد أعلنــت

الدكتور محمد مازن الشوابكة
املدير العام

كان أول تعامــل لنــا مــع مديريــة تشــغيل الزرقــاء مــن خــال
املعــرض الوظيفــي الــذي تــم عقــده يف يف غرفــة تجــارة
الزرقــاء .فقــد تمــت دعوتنــا للمشــاركة يف هــذا املعــرض.
بصراحــة  ،يف ذلــك الوقــت كنــت أخشــى التعامــل مــع
املؤسســات الحكوميــة ألننــي لــم أســمع أي تقييــم إيجابــي
حــول الخدمــات املقدمــة.
كنــا بحاجــة إلــى تعييــن موظفيــن جــدد يف ذلــك الوقــت
لذلــك قررنــا املشــاركة يف املعــرض الوظيفــي .لقــد غيــرت
هــذه التجربــة وجهــة نظــري الســلبية حــول جــودة الخدمــات
التــي تقدمهــا مديريات/أقســام التشــغيل .قــام موظفــو
مديريــة تشــغيل الزرقــاء بتوفيــر الدعــم لنــا و املســاعدة يف
تشــغيل موظفيــن جــدد .إذ أرشــدونا إلــى كيفيــة الحديــث

عــن املؤسســة و فــرص العمــل الشــاغرة للباحثيــن عــن عمــل

فعــال يف املعــرض الوظيفــي .إضافــة إلــى تقديــم
بشــكل ّ
النصــح و اإلرشــاد حــول قانــون العمــل وحقــوق كل مــن
أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل عنــد توقيــع العقــود مــع

عــن معــرض وظيفــي ىلع صفحــة الفيســبوك الخاصــة
بهــم  .ذهبــت إلــى املعــرض الوظيفــي وتقدمــت بطلــب

إلــى مؤسســة صبــاح املبيضيــن لإللتحــاق بوظيفــة عامــل
بعــد  3أيــام مــن املعــرض الوظيفــي طلبــوا منــي مباشــرة
العمــل  .بــدأت العمــل يف وظيفــة عامــل .وقــد تمــت

ترقيتــي إلــى مشــرف موقــع بعــد فتــرة مــن بــدء العمــل.
أعجــب املديــر بأدائــي يف العمــل .و قــد كنــت ســعيدا جــدا

بذلــك .وفــر لــي موظفــو مديريــة تشــغيل الزرقــاء الدعــم و
املســاعدة أثنــاء املعــرض الوظيفــي .اســتقبلوني و رحبــوا
بــي عنــد املدخــل و قدمــوا لــي املســاعدة يف عمليــة
التســجيل يف املنصــة الوطنيــة للتشــغيل اإللكترونــي.
ســألوني عــن نوعيــة فــرص العمــل التــي أرغــب يف
التقديــم لهــا ووجهونــي إلــى الجنــاح الــذي يضــم شــركات
ســعيدا
الخدمــات نظــرًا إلهتمامــي بهــذا القطــاع .كنــت
ً
باملشــاركة يف هــذا املعــرض الوظيفــي ألن الفــرص
الشــاغرة كانــت فرصــا حقيقيــة  ،ىلع عكــس الكثيــر مــن
املعــارض الوظيفيــة األخــرى التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل
منظمــات مختلفــة.

املوظفيــن الجــدد.

نســتخدم اآلن خدمــات مديريــة تشــغيل الزرقــاء كلمــا احتجنــا

إلــى موظفيــن جــدد .فقــد وجدنــا أن عملــة العثــور ىلع
باحثيــن عــن عمــل جــدد مــن خــال مديريــة تشــغيل الزرقــاء

أســرع بكثيــر مــن اســتخدام وســائل اخــرى مثــل موقــع الشــركة

أو وســائل التواصــل اإلجتماعــي أو أي مصــادر أخــرى .توفــر لنــا
مديريــة تشــغيل الزرقــاء باحثيــن عــن عمــل مؤهليــن تتطابــق
مؤهالتهــم و خبراتهــم مــع متطلبــات الفــرص لدينــا ،ذلــك

ألن مديريــة تشــغيل الزرقــاء توفــر جلســات إرشــاد وظيفــي

 /مهنــي للباحثيــن عــن عمــل قبــل ترشــيحهم للمقابلــة

الوظيفيــة مــع املؤسســة .كمــا أن اإلســتقرار الوظيفــي
للموظفيــن الذيــن تــم تعيينهــم مــن خــال مديريــة تشــغيل

الزرقــاء أىلع مقارنــة بأولئــك الذيــن تــم تشــغيلهم مــن خــال

وســائل التشــغيل األخــرى .يف الواقــع لــم يتــرك العمــل لــدى
مؤسســتنا أي مــن املوظفيــن الجــدد الذيــن تــم تشــغيلهم
عــن طريــق مديريــة تشــغيل الزرقــاء .نشــعر بالرضــا التــام

تجــاه هــذه الخدمــات.
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لقــد حصلــت ىلع وظيفــة يف مؤسســة صبــاح املبيضيــن
مــن خــال املعــرض الوظيفــي الــذي نظمتــه مديريــة
تشــغيل الزرقــاء .قابلــت املديــر أثنــاء املعــرض الوظيفــي
وتقدمــت بطلــب للحصــول ىلع فرصــة شــاغرة .بعــد بضعــة
أيــام مــن املعــرض الوظيفــي ،تمــت دعوتــي إلجــراء املقابلة
الوظيفيــة .
قمــت بإبــاغ مديريــة تشــغيل الزرقــاء بأننــي وجــدت فرصــة
عمــل يف مؤسســة صبــاح املبيضيــن .تناقــش موظفــو
مديريــة تشــغيل الزرقــاء معــي حــول تفاصيــل العقــد الــذي
أبرمتــه مــع املؤسســة مثــل الراتــب والضمــان االجتماعــي
وبيئــة العمــل .تقــوم مديريــة تشــغيل الزرقــاء بمتابعــة
املوظفيــن وأصحــاب العمــل بعنايــة.

مصنع السماح
أدرك أن األفــراد يف األردن لديهــم أفــكار ســلبية حــول جــودة الخدمــات الحكوميــة .لكنــي
أود القــول بــإن هــؤالء األشــخاص لديهــم تحيــز فقــط ألنهــم لــم يســتخدموا أ ًيــا مــن خدمــات
مديريــات  /أقســام التشــغيل بعــد.
يف الواقــع  ،لقــد خدمــت يف مديريــة عمــل الزرقــاء ملــدة  17عامــا .و أنــا أعلــم أن املســؤولين
يف مديريات/أقســام التشــغيل يقدمــون العــون لــكل مــن أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن
عمــل .بعــد تقاعــدي  ،عملــت مديــرًا ملصنــع الســماح ،و بصفتــي املديــر العــام ،فــإن العثــور
ىلع موظفيــن جــدد يتوافقــون مــع متطلبــات الفــرص هــو أحــد املهــام املوكلــة إلــي و هــو
يف نفــس الوقــت مــن أحــد الواجبــات الصعبــة للغايــة ،لذلــك بــدأت عندهــا يف اســتخدام

خدمــات التشــغيل التــي تقدمهــا مديريــات  /أقســام التشــغيل مثــل تعييــن موظفيــن جــدد.

السيد نايف الطراونة
املدير العام

عندمــا نحتــاج إلــى موظفيــن جــدد  ،فإننــا نســتخدم عــدة مصــادر لإلعــان عــن الفــرص الشــاغرة لدينــا مثــل املوقــع
اإللكترونــي الخــاص بشــركتنا و وســائل التواصــل اإلجتماعــي و مديريات/أقســام التشــغيل .تســاعدنا مديريات/أقســام
التشــغيل كثي ـ ًرا يف الحصــول ىلع موظفيــن جــدد .إذ يتوفــر لــدى مديريات/أقســام التشــغيل قاعــدة بيانــات ضخمــة مــن
الباحثيــن عــن عمــل .عندمــا تتلقــى مديريات/أقســام التشــغيل طلبــات لتقديــم باحثيــن عــن عمــل مؤهليــن ألصحــاب العمــل
 ،فإنهــم يلجــأون ىلع الفــور الــى املنصــة الوطنيــة للتشــغيل اإللكترونــي وتزويــد أصحــاب العمــل بالباحثيــن املرشــحين
وفقــا لطلباتهــم .أمــا بالنســبة لإلعــان عــن الفــرص الشــاغرة ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي  ،فإننــا نتلقــى العديــد مــن
اإلتصــاالت مــن الباحثيــن عــن عمــل داخــل األردن وخارجــه ولــن نتمكــن مــن التعامــل معهــم.
كمــا أن هنــاك جانــب ايجابــي آخــر الســتخدام خدمــات مديريات/أقســام التشــغيل وهــو الشــعور باألمــان .لقــد وظفنــا يف
الســابق العديــد مــن العمــال الذيــن يــزورن املصنــع للبحــث عــن وظيفــة أو مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي .و لكنهــم
لــم يحترمــوا قواعــد املصنــع ،كمــا أنهــم لــم يتبعــوا تعليمــات مديريهــم ومشــرفيهم .وعندمــا تحدثنــا إليهــم لتحســين
ســلوكهم شــعر ذويهــم بالغضــب .لــم نواجــه مثــل هــذه الحــاالت مــع املوظفيــن الذيــن تــم تشــغيلهم مــن خــال مديريــات/
أقســام التشــغيل .إذا واجهنــا أيــا مــن هــذه القضايــا  ،فســوف نستشــير موظفــي مديريــة التشــغيل حيــث ســيقدمون لنــا
املشــورة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه الحــاالت.
درســت نظــم معلومــات محاســبية واعمــل اآلن يف مصنــع الســماح مديــر مراقبــة الجــودة .اعتقــد
ان هنــاك اختــاف كبيــر بيــن تخصصــي والواجبــات التــي اؤديهــا يف املصنــع .بالرغــم مــن
ذلــك أشــعر بالراحــة يف العمــل يف هــذا املصنــع بســبب بيئــة العمــل الجيــدة .يعاملنــا صاحــب
املصنــع والهيئــة اإلداريــة بلطــف .أدركــت ان ميــول الشــخص يلعــب دورًا هامــا يف عمليــة اختيــار
الوظيفــة.
السيدة كرام الدعجة
مديرة ضبط الجودة

بصفتــي مديــرة االنتــاج تعــد مراقبــة بيئــة العمــل مــن أهــم الواجبــات املوكلــة لــي .أتحــدث الــى
املوظفيــن عــن قــرب ملعرفــة اي خالفــات واضطرابــات داخــل املصنع.لقــد قمنــا بالتعديــل يف
النظــام الداخلــي للمصنــع لتحســين بيئــة العمــل .نحــن نؤمــن بــأن بيئــة العمــل املريحــة مــن
شــأنها أن تحفــز العامليــن وتزيــد مــن انتاجهــم ووالئهــم لصاحــب العمــل والشــركة.

السيدة وفاء يعقوب
مديرة االنتاج
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مديرية تشغيل إربد
المستشفى اإلسالمي

بدأنــا بالتعــاون مــع مديريــة تشــغيل إربــد منــذ شــباط (فبرايــر)  .٢٠١٩عندمــا نحتــاج
إلــى شــغل بعــض الفــرص الشــاغرة  ،فإننــا نتواصــل مــع مديريــة تشــغيل إربــد  ،التــي
تزودنــا بدورهــا بقائمــة مــن املرشــحين الذيــن يتوافقــون مــع متطلباتنــا .لقــد وظفنــا ١٥
ـحا حتــى االن بفــرص مختلفــة مثــل الطــب و التمريــض و الخدمــات .قبــل أن نقــوم
مرشـ ً
بالتعــاون مــع مديريــة تشــغيل إربــد  ،اعتدنــا أن نعلــن عــن الفــرص الشــاغرة لدينــا مــن
خــال املوقــع اإللكترونــي للمستشــفى أو الفيســبوك أو مــن خــال بعــض العالقــات
الشــخصية ،و لذلــك توجــب علينــا أن نســتقبل جميــع الباحثيــن عــن عمــل الذيــن تقدمــوا
للفرصــة مــع العلــم أنــه يتــم رفــض البعــض قبــل وصولــه إلــى مرحلــة املقابــات
الوظيفيــة.
يتميــز الباحثــون عــن عمــل الذيــن ترشــحهم مديريــة تشــغيل اربــد بأنهــم أكثــر جديــة
و التزامــا و حماســا للعمــل  .تمتلــك مديريــات  /أقســام التشــغيل قاعــدة بيانــات ضخمــة

السيدة ريم الشوحة
املدير اإلداري

للباحثيــن عــن عمــل يمكــن البحــث فيهــا باســتخدام املؤهــات وســنوات الخبــرة حســب
متطلبــات أربــاب العمــل.

بــدأت ألعمــل يف املستشــفى اإلســامي منــذ أبريــل  .٢٠١٩تعرفــت ىلع خدمــات مديريــة
تشــغيل إربــد عــن طريــق الفيســبوك وبعــض األصدقــاء .زرت مكتــب مديريــة تشــغيل إربــد و
قمــت بتســجيل بياناتــي وتقديــم ســيرتي الذاتيــة .بعــد مــرور شــهرين تلقيــت اتصــاال مــن
مديريــة تشــغيل إربــد للتقديــم لفرصــة شــاغرة يف املستشــفى اإلســامي .تقدمــت لهــذه
الفرصــة  ،و تــم قبولــي .كانــت عمليــة الحصــول ىلع فرصــة عمــل مــن خــال مديريــة تشــغيل
إربــد مرضيــة و مريحــة.
أشــعر بالفخــر النــي أعمــل يف هــذا املستشــفى .يتعامــل طاقــم اإلدارة بأســلوب مذهــل مــع
املوظفيــن .ال نشــعر أن هنــاك فجــوة بالتواصــل بيــن الهيئــة اإلداريــة واملوظفيــن .إن تبــادل
السيدة أسيل غرايبة
ممرضة

معــا كعائلــة واحــدة .هــذه ليســت قصــة
التحيــات الصباحيــة يجعلنــي أشــعر أننــا
جميعــا نعمــل ً
ً
فريــدة مــن نوعهــا  ،ولكــن هــذا التفاعــل البســيط ســيؤثر بشــكل إيجابــي ىلع شــعور و أداء
املوظفيــن.

بعــد تخرجــي يف الجامعــة نصحنــي أحــد أقاربــي بزيــارة مديريــة تشــغيل إربــد للحصــول
ىلع فرصــة عمــل .وعندمــا زرتهــم تــم تســجيل بياناتــي ،ويف غضــون شــهر تلقيــت
ً
اتصــال مــن مديريــة تشــغيل إربــد ،وأبلغونــي بوجــود فرصــة شــاغر يف املستشــفى
اإلســامي ،فتقدمــت للحصــول ىلع الفرصــة الشــاغرة ،وبعــد عــدة أيــام حصلــت عليهــا.
عندمــا زرت مديريــة تشــغيل إربــد تحــدث معــي املوظفــون يف املديريــة حــول خطتــي
املهنيــة املســتقبلية ،ونصحونــي بتلقــي بعــض الــدورات التدريبيــة لتطويــر مهاراتــي.
شــعرت يف الفتــرة األولــى مــن بدايــة العمــل بالقلــق والتوتــر؛ فقــد كانــت هــذه َ
أول
تجربــة لــي لإللتحــاق بســوق العمــل بعــد التخــرج ،إال أن هــذه املشــاعر ســرعان مــا
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السيد أحمد الجراح
ممرض عمليات

اختفــت ،وأصبحــت أســتمتع بتعلــم املهــارات العمليــة كل يــوم نتيجــة الدعــم واإلرشــادات التــي يقدمهــا لــي رئيــس القســم،
إضافــة إلــى الدعــم املعنــوي الــذي تقدمــه لنــا الســيدة ريــم الشــوحة والطاقــم اإلداري يف املستشــفى.

إرشادات لتحسين بيئة العمل
يواجــه املستشــفى اإلســامي مشــكلة مشــتركة مــع أصحــاب العمــل اآلخريــن ؛ حيــث يميــل املوظفــون إلــى تــرك العمــل
يف املستشــفى بســبب الســعي للحصــول ىلع راتــب أفضــل .مــن ناحيــة أخــرى  ،تســهام األنشــطة الفريــدة التــي يقــوم
بهــا املستشــفى يف جعــل املوظفيــن يشــعرون بالراحــة للعمــل لديهــم وذلــك مــن خــال العمــل املســتمر ىلع تحســين
بيئــة العمــل .بمجــرد تطبيــق هــذه األنشــطة  ،عــاد العديــد مــن األشــخاص الذيــن تركــوا العمــل يف املستشــفى إلــى العمــل
فيــه مــرة أخــرى ،ألنهــم أدركــوا أن بيئــة العمــل كانــت جيــدة يف هــذا املستشــفى.

يوم التغيير العالمي
يتــم تطبيــق هــذا النشــاط ىلع نطــاق واســع يف القطــاع الصحــي .إذ يغيــر املوظفــون مناصبهــم ووظائفهــم ملــدة يــوم
واحــد مــن أجــل معرفــة واجبــات الزمــاء اآلخريــن يف املستشــفى .يشــجع هــذا النشــاط املوظفيــن ىلع فهــم كيفيــة
ارتبــاط عملهــم مــع بعضهــم البعــض كفريــق واحــد يف املستشــفى.

الموظف المثالي للشهر
يعبــيء املرضــى املقيمــون يف املستشــفى بتعيئــة تقييــم للموظفيــن قبــل مغــادرة املستشــفى .يعطــى املوظفــون
نجــوم مقابــل التقييــم االيجابــي .يف نهايــة الشــهر  ،يتــم حســاب عــدد «النجــوم»  ،ويتــم منــح املوظــف مكافــأة ً
وفقــا
لعــدد «النجــوم» .هــذا النشــاط يحفــز املوظفيــن كثيــرًا ىلع تطويــر أنفســهم لتقديــم خدمــات أفضــل للمرضــى.

مدارس السرمد
قدمت مديرية تشغيل ٕاربد الدعم لنا يف العديد من املجاالت:
ااإلعالن عن فرص العمل الشاغرة:عنــد توفـــر فـــرص شـــاغرة لدينـــا نتواصـــل مـــع مديريـــة تشـــغيل ٕاربـــد ،ومــن ثــم يعلــن موظفــو
املديريـــة عـــن الفرص الشـاغرة لدينـا ىلع صفحـة الفيسـبوك الخاصـة بهـم ىلع لوحـة األعالنات
يف املديرية .كمـــا يفرز موظفو املديريـــة طلبـــات الباحثيـــن عـــن عمـل ً
وفقـــا ملتطلبات الفرص ،
موهالتهـم
ثـــم يزودوننا بقائمـــة تحتـوى ىلع ٔاسـماء و بيانـات الباحثيـن عـن عمـل الذين تتطابـق ٔ
مـــع متطلبـــات الفــرص إلجـــراء املقابــات الوظيفيــة .توفـــر هـــذه الخدمـــة وقتنـــا وجهودنـــا يف
عمليـة التوظيـف.
 تقديم جلسات اإلرشاد الوظيفي/املهني للموظفين والطالبقـــدم املرشـــدون الوظيفيـون يف مديريـة تشـغيل ٕاربـد العديـد مـــن جلسـات اإلرشـاد الوظيفـي/

لسيد فراس درويش
املدير العام ملدارس
السرمد

املهني ملوظفينـــا بهـــدف زيـــادة انتاجيتهــــم و رفــــع مســــتوى والئهــــم وتثقيفهــــم حــــول
ٔاخالقيــــات العمــــل .و لــــم تقتصــــر هــذه الجلســــات ىلع املوظفين بـل شـــملت الطالب و ذلـك
رويتهـــم حـــول مســـتقبلهم الوظيفـــي و ميولهـــم املهنـــي و زيـــادة معرفتهـم
بهـــدف توســـيع ٔ
بمتطلبـات ســـوق العمـل.
ٕان املوظـف الناجـح هـو ٔاحـد ٔاسـباب نجـاح األعمـال .نحـن نهتـم بموظفينـا و نسـتمع إلقتراحاتهـم
و مشــكالتهم ،نريـــد ٔان يشـــعر موظفونـــا بالســـعادة والراحـــة ،ألن هـــذا ســـيزيد مـــن والئهـــم و

انتاجيتهـــم .نحـــن نعتقـــد ٔان اإلســـتمرار يف تطويـر مهـــارات املوظفين سـيزيد مـــن انتاجيتهـم،
لذلـــك وظفنا مدربًا مختصًا يتمثل دوره يف توفيـــر الـــدورات التدريبيـــة الالزمة للموظفيـــن لزيـــادة
مهاراتهـــم ومعارفهـم.كمـــا ٔاننـا نعمـل دائمـا تحسـين بي ٔيـة العمـل يف مدرسـتنا وتحسـين ٔاوضـاع
املوظف مثـــل الرواتـــب والترقيـات.
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مديرية تشغيل العقبة
مصنع كتاكيت
ً
موظفــا يف املصنــع ،تــم تشــغيل الغالبيــة العظمــى منهــم عــن
يوجــد لدينــا ٧٥
طريــق مديريــة تشــغيل العقبــة .يهتــم موظفــو مديرية تشــغيل العقبــة بمعرفة
متطلبــات فــرص العمــل الشــاغرة لدينــا ثــم يرســلوا لنــا املرشــحين املناســبين
بعــد تقديــم اإلرشــاد الوظيفــي  /املهنــي لهــم.
قبــل أن نتعــاون مــع مديريــة تشــغيل العقبــة وظفنــا العديــد مــن املوظفيــن
باســتخدام طــرق متعــددة مثــل وســائل التواصــل اإلجتماعــي .يف الواقــع،
اســتطعنا تشــغيلهم لكنهــم كانــوا يتركــون العمــل بعــد بضعــة أيــام .عــاد ًة
مــا نوفــر تدري ًبــا للموظفيــن الجــدد؛ لــذا فــإن اســتقالة املوظفيــن الجــدد بعــد
انتهــاء التدريــب مباشــرة ســتمثل خســارة كبيــرة لنــا مــن حيــث الوقــت وتكاليــف
تنميــة املــوارد البشــرية.

السيد سامر حسب اهلل
مدير الصيانة واإلنتاج

أمــا املوظفــون الذيــن يتــم تشــغيلهم مــن خــال مديريــة تشــغيل العقبــة
فيســتمرون معنــا فتــرة طويلــة ،عــاوة ىلع كونهــم ســريعي التعلــم .نحــن
ســعداء للغايــة بكفــاءة موظفينــا ،كمــا أننــا راضــون عــن خدمــات مديريــة
تشــغيل العقبــة .نحــن نوصــي بشــدة أصحــاب العمــل اآلخريــن بالتواصــل مــع
مديريــة تشــغيل العقبــة والحصــول ىلع مشــورتهم.

أعمــل منسـ ً
تخرجــي يف الجامعــة ســجلت يف مديريــة
ـقا للمــوارد البشــرية .بعــد ُّ
تشــغيل العقبــة ،ولكــن لحســن الحــظ وجــدت فرصــة عمــل مــن خــال أقاربي يف
مدينــة عمــان يف متجــر للبيــع بالتجزئــة .عملــت يف املتجــر منــدوب مبيعــات
ملــدة  3أشــهر ونصــف ،ولكننــي تركــت هــذا العمــل؛ ألننــي لــم أشــعر بأنــي
أمتلــك املهــارات الالزمــة ألدائــه بشــكل جيــد .ثــم قــررت العــودة إلــى مدينــة
العقبــة؛ ألن عائلتــي تعيــش هنــاك.
بــدأت يف البحــث عــن فــرص عمــل والتقــدم لهــا ،لكننــي لــم أحصــل ىلع
أي فرصــة .ويف غضــون ذلــك اتصــل بــي موظفــو مديريــة تشــغيل العقبــة
وأبلغونــي بتوفــر فرصــة شــاغرة يف مصنــع كتاكيــت .أرشــدني املرشــد الوظيفي
يف مديريــة تشــغيل العقبــة إلــى كيفيــة إعــداد نفســي للمقابلــة ،كمــا قــدم
ـدر الجهــود التــي تبذلهــا مديريــة تشــغيل العقبــة
لــي نصائــح أخــرى مفيــدة .أقـ ّ

ـدا احتياجــات ٍّ
كل مــن الباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب
وأحترمهــا؛ فهــم يعرفــون جيـ ً
العمــل مــن أجــل تقديــم أفضــل مطابقــة وظيفيــة.
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السيد أحمد املومني
بكالوريوس إدارة وتسويق
منسق موارد بشرية

أعمــل موظفــة اســتقبال يف مصنــع كتاكيــت .يف الواقــع ،بــدأت العمــل
قيمنــي املديــرون بأننــي مــن املوظفيــن
كعاملــة يف خــط اإلنتــاج .بعــد فتــرة َّ
النشــطين ،ثــم تمــت ترقيتــي إلــى موظفــة اســتقبال ،كمــا تــم تكليفــي ببعــض
مهــام املــوارد البشــرية.
لقــد وجــدت هــذه الفرصــة الوظيفيــة مــن خــال مديريــة تشــغيل العقبــة .قبــل
أن أزور مديريــة تشــغيل العقبــة حاولــت التقديــم لفــرص العمــل بنفســي عــدة
مــرات ،لكننــي لــم أنجــح ىلع اإلطــاق .عندمــا أخبرنــي بعــض أصدقائــي بأنهــم
اآلنسة آالء الشمايلة
دبلوم تكنولوجيا إدارة
مكتبات وتكنولوجيا التعليم
موظفة استقبال

عثــروا ىلع فــرص عمــل مــن خــال مديريــات  /أقســام التشــغيل بــادرت بزيارتهــم
والتســجيل يف املنصــة الوطنيــة للتشــغيل اإللكترونــي (.)SAJJIL
ًً مــن مديريــة تشــغيل العقبــة ،وأبلغونــي
بعــد مــرور ثالثــة أشــهر تلقيــت اتصــال
ً
صراحــة ،كنــت أعتقــد أن ظــروف
بوجــود فرصــة شــاغرة يف مصنــع كتاكيــت.
ـدم لــي املرشــد الوظيفــي
العمــل يف القطــاع الخــاص صعبــة ،ولكــن بعــد أن قـ َّ
يف مديريــة تشــغيل العقبــة معلومــات كافيــة عــن طبيعــة العمــل ،وأهميتــه،
ومزايــا العمــل يف القطــاع الخــاص اقتنعــت وتشــجعت للعمــل يف مصنــع
كتاكيــت .أنصــح جميــع األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن عمــل بزيــارة مديريــات /
أقســام التشــغيل.

نصائح لتطوير بيئة العمل
صندوق اإلقتراحات
يضــع مصنــع كتاكيــت صنــدوق اقتراحــات يف مــكان ال توجــد فيــه كاميــرات .إذا كان
لــدى املوظــف اقتراحــات أو رســالة يريــد إيصالهــا إلــى مديــره أو زمالئــه فإنــه يســتخدم
صنــدوق اإلقتراحــات .يشــعر املوظفــون بارتيــاح للعمــل يف مصنــع كتاكيــت؛ ألن اإلدارة
تهتــم بآرائهــم ومقترحاتهــم .كمــا أن وجــود صنــدوق اإلقتراحــات أدى إلــى تقليــل معــدل
تــرك العمــل وزيــادة اإلســتقرار الوظيفــي يف مصنــع كتاكيــت.

جلسات اإلرشاد الوظيفي/المهني
يوفــر املرشــدون الوظيفيــون جلســات إرشــاد وظيفــي للباحثيــن عــن عمــل إلعــداد
أنفســهم لســوق العمــل.

استشارات ألصحاب العمل
يعمــل ضبــاط التســويق عــن كثــب مــع أربــاب العمــل للتشــاور معهــم حــول الوظائــف
الشــاغرة وتحســين بيئــة العمــل.
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جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية
السيد عبد الرحمن الزرعيني
أنــا بطبعــي شــخص نشــيط جــدا و أحــب املشــاركة يف األعمــال التطوعيــة .بعــد التحاقــي بالجامعــة ســمعت عــن مكتــب
اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن و قمــت بزيارتــه ،شــعرت عندهــا أنــه املــكان األفضــل إلســتثمار جهــودي وطاقتــي
لخدمــة املجتمــع.
مــن خــال مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا األردنيــة اســتطعت أن أنشــيء
فريقــي الخــاص والــذي تمــت تســميته «فريــق  .»KAFDبدأنــا املشــاركة يف املهــام التطوعيــة يف مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي
و متابعــة الخريجيــن يف جامعتنــا .كانــت مهمتنــا األولــى هــي تعريــف و إبــاغ الطــاب الجــدد بخدمــات مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن وإرشــادهم لزيارتــه .لقــد قــدم لنــا موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن
الكثيــر مــن الدعــم .
بعــد عملــي مــع مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن كمتطوع،اكتســبت العديــد مــن املهــارات والقــدرات و املعارف
ً
باحثــا عــن عمــل مميــز و مناســب لشــغل العديــد مــن الوظائــف ،حتــى لــو لــم تكــن لهــا عالقــة بمجــال
الجديــدة ،ممــا جعلنــي
دراستي.
يعمــل موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا األردنيــة بجــد مــن أجــل
تطويــر مهــارات الطــاب ودعمهــم و تأهيلهــم لإللتحــاق بســوق العمــل.

من اليمين السيد رأفت سمارة  /نظم إدارة أمن /معلومات
من اليسار السيد عبد الرحمن الزرعيني  /هندسة جينات

السيد رأفت سمارة
يقــدم مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنــي الدعــم والتوجيــه للعديــد
مــن الطــاب .خــال فتــرة دراســتي يف الجامعــة حصلــت ىلع شــهادة  )MCSA( Microsoftيف أمــن املعلومــات ،وبعدهــا بــدأت
متطوعــا وتقديــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف مجــال أمــن
بمشــاركة معرفتــي مــع زمالئــي مــن خــال العمــل مدر ًبــا
ً
شــبكات اإلنترنــت وتطويــر الشــبكات يف مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن.
تخرجــت يف الجامعــة عــام  2018بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف ،ثــم بــدأت يف تأســيس عملــي الخــاص .قــدم لــي موظفــو
مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجيــن الكثيــر مــن الدعــم والتوجيــه للبــدء يف مشــروعي الخــاص .اآلن أملــك شــركة
تدريــب معتمــدة لـــتقديم التدريــب يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة .قــد دربنــا طــاب الجامعــة ىلع مشــاريع
حقيقيــة للحصــول ىلع خبــرة جيــدة ،كمــا أننــا نوظــف بعــض الطــاب بعــد االنتهــاء مــن فتــرة التدريــب.
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خــال فتــرة دراســتي يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،حصلــت ىلع
جلســات اإلرشــاد الوظيفــي مــع الســيدة فاتــن املرشــدة الوظيفيــة .ســاعدتني هــذه
الجلســات كثي ـ ًرا ىلع فهــم نفســي واكتشــاف ميولــي و معرفــة املجــاالت املناســبة
للعمــل بعــد التخــرج .حضــرت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة واألنشــطة يف مكتــب
اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن .بعــد تخرجــي قــدم لــي موظفــو مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن الدعــم و التوجيــه الالزميــن كمــا ســاعدوني يف العثــور
ىلع وظيفــة مناســبة .بــدأت متدربــة ثــم تــم تعيينــي كموظــف رســمي يف الشــركة
التــي أعمــل فيهــا اآلن.
اآلنسة ياقوت العجلوني
إدارة سياسات صحية

أنصــح جميــع الطــاب باإلهتمــام بالبريــد اإللكترونــي أو الرســائل التــي يتلقونهــا مــن
مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن .إن األنشــطة والــدورات التدريبيــة التــي
يعقدهــا املكتــب تــؤدي إلــى رفــع مســتوى مهــارات الطــاب ومعرفتهــم ،ممــا يمنحهــم
فرصــا جيــدة للمنافســة يف ســوق العمــل بعــد التخــرج.
ً

عندمــا التحقــت بجامعــة العلــوم و التكنولوجيــا األردنيــة قمــت بزيــارة مكتــب
اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن هنــاك  ،ســاعدتني املرشــدةة الوظيفيــة
يف اكتشــاف ميولــي ونقــاط القــوة يف شــخصيتي .لقــد شــجعني حديثــي معهــا
بشــدة وجعلنــي أشــعر بالثقــة.
ً
فريقــا للعمــل التطوعــي ضــم  ٢٠٠متطــوع .كان هــدف فريقنــا هــو
لقــد أنشــأت
زيــادة الوعــي حــول أهميــة تخصصنــا يف املجتمــع (الطــب البيطــري) ،وكيــف يمكننا
املســاهمة يف حمايــة صحــة البشــر وكذلــك الحيوانــات .لقــد قــدم لنــا فريــق عمــل
مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعةالعلــوم و التكنولوجيــا
األردنيــة الدعــم و اإلرشــاد الالزميــن إلنشــاء الفريــق و إدارتــه .بدأنــا املشــاركة يف

اآلنسة هديل صقر
طب بيطري

األنشــطة الجامعيــة كمتطوعيــن  ،كمــا بدأنــا بتنظيــم بفعاليــات توعويــة و دوريــة
يف املــدارس والجامعــات واملجتمــع املحلــي .كمــا قدمنــا العديــد مــن اللقاحــات
للحيوانــات الضالــة .لقــد عملنــا بجــد لتوســعة نشــاط فريقنــا حتــى أصبــح يضــم
العديــد مــن األفــراد يف بعــض الــدول العربيــة مثــل فلســطين (جامعــة النجــاح)
ومصــر (جامعــة الســادات) والعــراق (جامعــة بغــداد) واملغــرب (مركــز الحســن) .أود
ً
حقــا أن أشــكر موظفــي مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن ىلع الدعــم

الــذي قدمــوه ،بفضلهــم تطــورت مهاراتــي و اكتشــفت نفســي و ميولــي وحياتــي
املهنيــة .أنصــح جميــع الطــاب الجــدد بزيــارة مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة
الخريجيــن للحصــول ىلع املشــورة و اإلرشــاد.
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ندوة الخريجين في جامعة البلقاء التطبيقية
نظــم موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة بتنظيــم نــدوة للخريجيــن
لطــاب جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف ديســمبر  .٢٠١٩كان الهــدف الرئيســي مــن هــذه النــدوة هــو تزويــد الطــاب باملعرفــة
الالزمــة حــول كيفيــة إعــداد أنفســهم و االســتعداد لســوق العمــل .تمــت دعــوة  6مــن خريجــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة
للتحــدث إلــى الطــاب و تقديــم املشــورة لهــم حــول كيفيــة تطويــر أنفســهم مــن خــال الحديــث عــن تجربتهــم الشــخصية.
بعــد تخرجــي مــن الجامعــة عملــت يف إحــدى الشــركات و حصلــت ىلع خبــرة جيــدة ،إال أننــي
انتقلــت بعدهــا للعمــل يف شــركة العالونــة للصرافــة و التــي تنتمــي لقطــاع تجــاري مختلــف
عــن القطــاع الــذي اكتســبت فيــه خبــره عمليــة .بــدأت العمــل يف شــركة العالونــة كموظــف
مبتــديء ،واصلــت العمــل ىلع تطويــر مهاراتــي حتــى أصبحــت اآلن مشــرف يف قســم
ـودا كبيــرة لتحســين مهاراتــي مــن خــال تلقــي العديــد
املــوارد البشــرية .لقــد بذلــت جهـ ً
مــن الــدورات التدريبيــة  .بصفتــي مشــرف يف قســم املــوارد البشــرية  ،أتلقــى العديــد مــن
الســير الذاتيــة مــن الباحثيــن عــن عمــل لوظيفــة واحــدة .ىلع الرغــم مــن أن هــؤالء الباحثيــن
عــن عمــل لديهــم العديــد مــن ســنوات الخبــرة  ،إال أنهــم غيــر قادريــن ىلع التنافــس مــع
أفــراد آخريــن لديهــم ســنوات خبــرة أقــل ،ذلــك ألنهــم ال يســتطيعون إظهــار مهاراتهــم
السيد محمد الكفراوي
مشرف قسم املوارد
البشرية

وكفاءاتهــم لهــذا املنصــب.
«مــن أجــل أن تســتطيع التنافــس و التفــوق ىلع اآلخريــن  ،يجــب عليــك أن تعمــل ىلع
تحســين مهاراتــك مــن خــال تلقــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة الالزمــة».
كونــي أحــد خريجــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،أود أن أخبــر طــاب جامعتــي أنــه يجــب
عليهــم العمــل يف أي وظيفــة لتحســين مهاراتهــم مــن أجــل القــدرة ىلع الفــوز وتحقيــق
أهدافهــم .ال تظــل بــدون وظيفــة حتــى تجــد الوظيفــة التــي تطمــح أن تعمــل بهــا.
«أحب ما تفعل حتى تفعل ما تحب».

أدركــت بعــد نــدوة اليــوم أن العديــد مــن الطــاب ال يدركــون األمــور التــي يجــب عليهــم فعلهــا
بعــد التخــرج .هــؤالء الطــاب لــم يكــن لديهــم الوعــي لتحديــد أهدافهــم املســتقبلية .لذلــك ،
حاولــت اليــوم التحــدث مــع العديــد مــن الطــاب لتغييــر طريقــة تفكيرهــم وتشــجيعهم ىلع
التفكيــر باملســتقبل بشــكل أعمــق.
يواجــه الطــاب مشــكة أخــرى فهــم ال يعرفــون كيــف يعبــرون عــن أنفســهم بشــكل صحيــح.
أثنــاء حديثــي مــع أحــد الطــاب وجــدت أنــه يفتقــد الحمــاس إلــى الحديــث لذلــك بــدأت
بطــرح بعــض األســئلة عليــه حتــى بــدأ يشــعر باإلرتيــاح و الرغبــة يف التحــدث و التعبيــر عــن
نفســه .يف نهايــة الحديــث أعجبــت بشــخصيته و أســلوب تفكيــره و اعتمــاده ىلع ذاتــه
لتحقيــق هدفــه و اســتكمال دراســته الجامعيــة ،فهــو يــدرس ويعمــل يف الوقــت نفســه،
لذلــك شــجعته ىلع اإلســتمرار يف هــذا الطريــق للوصــول إلــى غايتــه.
تحدثــت إلــى الطــاب حــول أهميــة تحســين املهــارات العلميــة و العمليــه املتعلقــة يف
مجــال الدراســة و مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة حيــث أن معظــم الفــرص الشــاغرة يف ســوق
العمــل تتطلــب إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة.
آمــل أن تســتمر الجامعــة بعقــد هــذا النــوع مــن النــدوات بشــكل دوري مــن أجــل العمــل
ىلع تغييــر عقليــة الطــاب بشــكل إيجابــي .يجــب ىلع الطــاب إعــداد أنفســهم بشــكل
جيــد للحصــول ىلع فــرص أفضــل يف الحيــاة .و مــن أجــل تحقيــق ذلــك فــإن مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن هــو املــكان املناســب الــذي يجــب أن يــزوروه الطــاب أثنــاء
فتــرة دراســتهم يف الجامعــة.
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السيد خالد لطفي
نادي السيارات امللكي

جامعة البترا
تعانــي العديــد مــن الشــركات يف القطــاع الخــاص مــن عــدم التوافــق بيــن متطلباتهــا لفــرص العمــل و مهــارات طلبــة
الجامعــات واســتعدادهم لإلنخــراط يف ســوق العمــل .لذلــك قــام مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة
البتــرا بالعديــد مــن األنشــطة التعاونيــة مــع شــركات القطــاع الخــاص لتوفيــر فــرص التدريــب لطــاب الجامعــة مــن أجــل
تعزيــز كفاءاتهــم و رفــع مســتوى مهاراتهــم .لذلــك فــإن «منســق الشــراكات و األنشــطة» يف جامعــة البتــرا عــادة مــا يــزور
الشــركات يف القطــاع الخــاص ملعرفــة املهــارات و اإلحتياجــات األساســية لفــرص العمــل يف القطــاع الخــاص و يعمــل ىلع
تصميــم برامــج و دورات تدريبيــة لتزويــد الطلبــة بهــذه املهــارات.

ماسترز للدعاية واإلعالن

السيد نديم منصور (املالك)
يمكننــا يف شــركة ماســترز للدعايــة و اإلعــان أن نقــدم لخريجــي جامعــة البتــرا فــرص تدريبيــة يف مجــال الوســائط
الرقميــة .وبعــد انهــاء التدريــب يمكننــا اختيــار أفضــل املتدربيــن و توظيفهــم يف شــركتنا .نحــرص ىلع اســتقرار و ســعادة
موظفينــا و نســتمر يف تحســين مهاراتهــم مــن خــال توفيــر العديــد مــن الــدورات التدريبيــة داخــل أو خــارج األردن ،كمــا
أننــا نوفــر لهــم بيئــة عمــل مريحــة ،و نظــام ســاعات العمــل املرنــة و العمــل بشــكل جزئــي ،كمــا أننــا نعتمــد نظــان الرواتــب
الثابتــة باإلضافــة إلــى العمــوالت ملوظفــي املبيعــات .نفتخــر يف شــركة ماســترز للدعايــة و اإلعــان باملشــاركة يف املعارض
الوظيفيــة التــي تنظمهــا جامعــة البتــرا للحصــول ىلع فرصــة ايجــاد أفضــل الطــاب للعمــل معنــا.

فندق فورسيزون – عمان
السيدة رنيم عريضة (مساعد مدير املوارد البشرية)
انطالقــا مــن توجهنــا الدائــم نحــو دعــم طــاب الجامعــات فأننــا نوفــر بشــكل مســتمر العديــد مــن فــرص العمــل بــدوام
جزئــي .ســيكون التعامــل مــع جامعــة البتــرا فرصــة ممتــازة بالنســبة لنــا ،بمجــرد حصولنــا ىلع قوائــم الخريجيــن و بياناتهــم
يمكننــا توظيــف مــن تتوافــق مؤهالتــه و متطلبــات الفــرص لدينــا .كمــا أننــي اعتقــد أن املشــاركة يف املعــارض الوظيفيــة
التــي تقيمهــا جامعــة البتــرا ســيكون عمــل تعاونــي جيــد بيــن فندقنــا و الجامعــة .نحــن يف فنــدق فورســيزون نهتــم
بتطويــر موظفينــا و رفــع مســتوى مهاراتهــم لذلــك نقــدم العديــد مــن فــرص التدريــب لجميــع موظفينــا بمجــرد بــدء العمــل
معنــا.

تعاقــدت جامعــة البتــرا مــع فنــدق فورســيزونز و شــركة ماســترز للدعايــة و اإلعــان مــن أجــل اإلعــداد لبرامــج التدريــب
لطالبهــا وخريجيهــا .بمجــرد إنهــاء فتــرة التدريــب فإنــه مــن املتوقــع أن يحصــل الطــاب و الخريجــون ىلع املهــارات العمليــة
و الكفــاءات الالزمــة لإلنخــراط يف ســوق العمــل و الحصــول ىلع الوظيفــة املناســبة يف القطــاع الخــاص.
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الجامعة األملانية األردنية

مجموعة SMT
يقــدم مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف الجامعــة األملانيــة األردنيــة
العديــد مــن األنشــطة الفعالــة لدعــم الطالب.فقــد أســس شــبكة عالقــات قويــة جــدًا
مــع شــركات القطــاع الخــاص ،وهــم بمثابــة حلقــة وصــل بيــن طــاب الجامعــة و أربــاب
العمــل.
يحتــاج أصحــاب العمــل إلــى باحثيــن عــن عمــل مؤهليــن تتطابــق مؤهالتهــم مــع
متطلبــات محــددة لفــرص العمــل ،لذلــك تقــوم الجامعــة األملانيــة األردنيــة بتخريــج
العديــد مــن الباحثيــن عــن عمــل املؤهليــن تأهيــا عاليــا لتلبيــة متطلبــات أربــاب
العمــل يف القطــاع الخــاص.
يتواصــل موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف الجامعــة األملانيــة
مــع الخريجيــن ملتابعــة وضعهــم الوظيفــي و التحقــق مــن بيئــة العمــل .تعتبــر هــذه
الخدمــة ممتــازة  ،فهــي تســاعد الطــاب ىلع البقــاء ىلع املســار الصحيــح يف عمليــة
العثــور ىلع فرصــة عمــل.
يســتخدم موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن قوائــم الخريجيــن
القدامــي كمرجــع للخريجيــن الجــدد لإلســتفادة مــن تجاربهــم و خبراتهــم يف ســوق
العمــل ،مــن خــال عقــد الكثيــر مــن الفعاليــات و النــدوات التــي اعتــدت حضورهــا
بصفتــي خريــج مــن الجامعــة األملانيــة األردنيــة.
بصفتــي ممثــل ملجموعــة  SMTحضــرت «نــدوة الخريجيــن» التــي عقدتهــا الجامعــة يف
 ٢١أبريــل ، ٢٠١٩قدمــت فرصــا تدريبيــة بســعر خــاص جــدًا لطــاب كليــة التكنولوجيــا
و املعلومــات .كمــا أننــا ىلع اســتعداد لتقديــم التوجيــه الــازم لخريجــي هــذه
الكليــة فيمــا يتعلــق بحياتهــم املهنيــة املســتقبلية وتزويدهــم بــأي دورات تدريبيــة
يحتاجــون إليهــا لتحســين مهاراتهــم أثنــاء فتــرة الدراســة.
« إن كونــك خريجــا مــن الجامعــة األملانيــة األردنيــة هــي نقطــة قــوة تســاعدك يف
الحصــول ىلع فرصــة عمــل»

36

السيد مالك املالعبة
مدير تطوير األعمال

جامعة الحسين بن طالل

جمعية سفراء البترا الثقافية

اعتــدت املشــاركة يف األنشــطة التطوعيــة أثنــاء فتــرة الدراســة يف املدرســة .و كنــت
أحلــم بتوســيع مشــاركتي و إنجازاتــي يف األنشــطة التطوعيــة أثنــاء دراســتي يف
الجامعــة لكننــي واجهــت العديــد مــن التحديــات يف البدايــة.
عندمــا تعرفــت ىلع الخدمــات التــي يقدمهــا مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة
الخريجيــن للطــاب قمــت بزيارتــه ،لقــد ســاعدني موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي
و متابعــة الخريجيــن ىلع اكتشــاف ميولــي و تحديــد أهــدايف .بــدأت املشــاركة يف
الفعاليــات التــي يعقدهــا املكتــب ،ممــا أدى إلــى تطــور مهاراتــي وقدراتــي و ثقتــي
بنفســي بســرعة كبيــرة ،كمــا أننــي بــدأت أجيــد التحــدث يف املناســبات العامــة.
بعدهــا أتيحــت لــي الفرصــة للمشــاركة يف األنشــطة التطوعيــة التــي ينظمهــا
املكتــب داخــل و خــارج الحــرم الجامعــي .مــن خــال تجاربــي مــع مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن تغلبــت ىلع جميــع التحديــات التــي واجهتهــا مــن
قبــل.
بعــد تخرجــي مــن جامعــة الحســين بــن طــال أنشــأت جمعيتــي الخاصــة بهــدف
تقديــم الدعــم للشــباب و قــد ســميتها «جمعيــة ســفراء البتــرا الثقافيــة» .أنــا اآلن
أصغــر مالكــة جمعيــة ثقافيــة لدعــم الشــباب يف منطقــة معــان و البتــرا .لقــد تعلمــت
آداب التعامــل مــع األشــخاص املســؤولين يف جامعتــي ومجتمعــي ،و حصلــت ىلع كل
املعــارف واملهــارات الالزمــة إلنشــاء جمعيتــي مــن خــال انتســابي لألنشــطة التــي
يعقدهــا مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة الحســين بــن
طــال .لقــد حققــت جمعيتــي صــدى واســع ،ومشــاركة فعالــة يف املجتمــع ،و قــد
اســتطعت تحقيــق األهــداف التــي أطمــح إليهــا مــن خــال جمعيتــي و املتمثلــة يف
تطويــر قــدرات الشــباب لخلــق جيــل مبــدع.
لقــد حققــت حلمــي بفضــل الدعــم والتشــجيع الــذي حصلــت عليــه مــن مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن.

اآلنسة غيداء السيدات
هندسة مدنية
مالكة «جمعية سفراء البترا
الثقافية»

ندوة الخريجين

عقــد مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف جامعــة الحســين بــن طــال نــدوة للخريجيــن يف  6نوفمبــر .٢٠١٩
تمــت دعــوة  9مــن خريجــي الجامعــة ممــن يعملــون يف القطــاع الخــاص مــن أجــل تبــادل خبراتهــم العمليــة مــع طــاب

الجامعــة وتوجيههــم إلــى مــا يجــب عليهــم القيــام بــه أثنــاء فتــرة الدراســة للقــدرة ىلع اإلنخــراط يف ســوق العمــل
بســهولة ،وتطويــر حياتهــم املهنيــة يف املســتقبل .حضــر النــدوة مــا يقــارب  ٥٣٠طالبــا و طالبــة مــن جامعــة الحســين بــن

طــال ،وقــد أجــرى الطــاب العديــد مــن املناقشــات الجيــدة مــع الخريجيــن واســتفادوا مــن تجربتهــم و خبرتهــم العمليــة.
و قــد أوضحــت مديــرة مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن و املرشــدة الوظيفيــة الســيدة رابعــة كريشــان للطــاب

الخدمــات التــي يقدمهــا لهــم املكتــب مثــل كيفيــة إعــداد أنفســهم للمشــاركة يف ســوق العمــل و العديــد مــن الخدمــات
األخــرى.

يف نهايــة الجلســة  ،عبــأ طــاب جامعــة الحســين بــن طــال نمــوذج اختبــار هولنــد ،وضحــت املرشــدة الوظيفيــة النتائــج،

وكيفيــة اســتخدامها لتطويــر مهاراتهــم وخبراتهــم ليكونــوا مســتعدين لإلنخــراط يف ســوق العمــل.
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كلية العقبة الجامعية
يــزور موظفــو مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف كليــة العقبــة الجامعيــة الشــركات يف القطــاع الخــاص
ملعرفــة متطلبــات الفــرص الشــاغرة و العقبــات التــي تواجههــم يف عمليــة البحــث عــن الباحثيــن عــن عمــل املؤهليــن ،كمــا
تهــدف هــذه الزيــارات إلــى توســيع شــبكة عالقاتهــم و الترويــج إلــى تشــغيل خريجيهــا املؤهليــن.
زار الســيد عامــر الحرازنــة املرشــد الوظيفــي يف مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن يف كليــة العقبــة الجامعيــة
العديــد مــن الشــركات للترويــج لخدمــات مكاتــب اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريبيــن و اإلســتماع الحتياجاتهــم .ترغــب
بعــض الشــركات يف القطــاع الخــاص بزيــادة نســبة تشــغيل العمالــة املحليــة ،لكنهــم يواجهــون بعــض العقبــات يف العثــور
ىلع موظفيــن مؤهليــن يف بعــض املجــاالت ،كمــا يعانــي بعضهــم مــن ارتفــاع معــدل الــدوران الوظيفــي .قــام الســيد عامــر
الحرازنــة املرشــد الوظيفــي بتوضيــح أهميــة اإلرشــاد الوظيفــي يف إنتــاج خريجيــن مؤهليــن تأهيـ ً
ا جيــدًا لســوق العمــل ،و
يف خفــض معــدل الــدوران يف املؤسســات .كمــا قــام الســيد عامــر بذكــر التخصصــات التــي تقدمهــا كليــة العقبــة الجامعية.
وافقــت العديــد مــن الشــركات ىلع إمكانيــة توفيــر فــرص التدريــب لطــاب كليــة العقبــة الجامعيــة وتوظيــف أفضــل الطــاب
بعــد انتهــاء البرنامــج التدريبي.

تحدث مع المرشد الوظيفي

سوف نس متع كل!
اإلرشاد الوظيفي
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أراء بعض املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي/املهني
لقــد تمكنــت مــن التعــرف ىلع مهاراتــي وقدراتــي مــن خــال اســتماع املرشــد
الوظيفــي لتفاصيــل قصتــي.
ســاعدني بإتخــاذ القــرار بتغييــر تخصصــي يف الجامعــة لكــي يتالئــم مــع املهنة
املســتقبلية التــي اخترتها لنفســي.
بلقيس هالالت
طالبة يف جامعة الحسين

شــعرت باإلرتيــاح ألن املرشــد الوظيفــي اســتمع إلــى قصتــي بــكل صــدق
واهتمــام ،وتقبــل مشــاعري وتفهمهــا أتــاح ذلــك لــي فرصــة جيــدة للتفكيــر
يف طبيعــة العمــل الَــذي يناســبني.

سوار أبو دوَاس

باحثة عن عمل يف مديرية
تشغيل عمان األولى

لــم أكــن أعلــم مــا هــي الفرصــة التــي تناســبني  ،حتــى أننــي لــم أكــن أدرك
اهتمامــي و ميولــي .لكــن املرشــدون الوظيفيــون ســاعدوني يف معرفــة
ذاتــي ووجهونــي إلــى الفرصــة األكثــر مالءمــة لــي.
كانــت زيارتــي لــوزارة العمــل واحــدة مــن أفضــل التجــارب يف حياتــي حيــث
أنهــا أفادتنــي يف اتخــاذ القــرار املناســب للعثــور ىلع الفرصــة املناســبة
لــي.
ً
واثقــا
يســاهم اإلرشــاد الوظيفــي يف تحفيــزك و تشــجيعك حتــى تكــون

بنفســك.

أسامة عودة

باحث عن عمل يف مديرية تشغيل
عمان األولى

لــم أكــن أحــب تخصصــي ولــم أســتطع االســتمتاع بحيــاة الجامعــة .أرشــدتني
املرشــدة الوظيفيــة إلــى الطريــق للحيــاة الســعيدة .تغيــرت شــخصيتي
أصبحــت اجتماعيــة و أكثــر نشــاطّا .كــم أننــي بــدأت مشــروعي الخــاص مــن
خــال الدعــم الــذي قدمتــه لــي.
إذا كنــت ترغــب يف اكتشــاف نفســك و معرفــة ذاتــك توجــه إلــى مكتــب
اإلرشــاد الوظيفــي و متابعــة الخريجيــن.

روميساء أبو درويش
جامعة الحسين بن طالل
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تحدث مع المرشد الوظيفي
كيف أطور
مهاراتي؟

ما هي
الشواغر
المتوفرة؟

كيف
يمكنني
التطور
وظيفيا؟

كيفية التحضير
لمقابلة العمل؟

حدثنا عن نفسك!

اإلرشاد الوظيفي

تم إعداد محتوى و تصميم هذه املجلة من ِقبل
مشروع الوكالة اليابانية لتعزيز قدرات اإلرشاد الوظيفي للشباب
وازرة العمل

www.mol.gov.jo
صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية

www.kafd.jo

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

www.jica.go.jp
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