
                                                                                                                                                                                 
 الـنشــاطـات والـشـراكـــات ( التـشـبيك )

عقد ندوات بحضور مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات لتوعية وتمكين الطلبة من التخطيط لمساراتهم 
الوظيفية نوفير فرص العمل التطوعي لطلبة الجامعة من خالل تشبيكهم مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
غير الربحية. تهدف النشاطات والشراكات (التشبيك) إلى فتح قنوات اتصال وبناء عالقات إستراتيجية ودائمة مع 

الشركاء ذو العالقة، من مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات 
المهنية وجمعيات األعمال والخريجين وشركات التوظيف، والمحافظة على هذه العالقات وتمتينها وتطويرها لتحقيق 

 : وتشتمل النشاطات والشراكات (التشبيك)، على تقديم الخدمات التالية .األهداف اإلستراتيجية للمكتب والجامعة

 

 :التدريب إثناء العمل بهدف التوظيف 

يساعد التدريب إثناء العمل  بهدف التوظيف إلى إيجاد فرص عمل للخريجين من خالل التعاون مع المؤسسات        
.والمانحة لمثل هذه المشاريع ومنظمات المجتمع المدني والجهات الممولة الحكومية  

تساعد فرص التطوع مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الطلبة على تطوير مهارات  :فرص التطوع •
 ةالطالب الحياتي

تساعد فرص العمل الجزئي إلى تطوير مهارات الطالب الحياتية وحصول الطالب على دخل   :العمل الجزئي •
 ةمادي لتغطية تكاليف الحيا

يهدف اليوم الوظيفي إلى إتاحة الفرصة للطلبة والباحثين عن عمل للتواصل مع أصحاب  :معرض الوظيفيال •
العمل ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم، حيث يشارك في هذه المعارض عدد من الشركات المحلية واألجنبية 

 .في القطاعات االقتصادية المختلفة وشركات التوظيف والموارد البشرية

االتصال والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في الحصول على فرص التوظيف :طلبات التوظيف  •
 .المتاحة في السوق واإلعالن عنها داخل الجامعة وذلك لمساعدة الطلبة في الحصول على الوظائف

وهي المواقع اإللكترونية وشركات التوظيف التي تعمل على إيجاد وتسهيل فرص :مواقع وشركات التوظيف  •
العمل في السوق المحلي والخارجي، حيث يهدف التشبيك مع هذه المواقع والشركات إلى تعريف الطلبة بهذه 

 الجهات ومتطلباتها وبالتالي مساعدة الطلبة في عملية التوظيف.

 



                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 

زيارات الوفود لمكتب صندوق الملك عبداهللا الثاني للتأهيل الوظيفي  الجامعة الهاشمية كتجربة ناجحة يمكن 

 االستفادة منه في مجال التأهيل الوظيفي والمهني

صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية   Action Aidالمنظمة الدنماركية للتعاون الدولي مكتب الـ وفد من زيارة 

في الجامعة الهاشمية 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 "السفير الهولندي يزور الجامعة الهاشمية ويشارك الطلبة في برنامج تدريبي "نحن قادة المجتمعزيارة 
 

 
 

 

  

 



                                                                                                                                                                                 
 

 : الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص التي يتعامل معها المكتب 

صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية : تم توقيع مذكرة تفاهم معه من أجل  •
تدريب موظفي المكاتب وتزويدهم بالمهارات المتعددة في مجاالت اإلرشاد المهني واالتصال والتسويق  •

 .وأنظمة التوظيف، لكي يستطيعوا تقديم الخدمات الالزمة للطلبة بشكل ممتاز
ربط المؤسسات المعنية بشؤون الطلبة، وخدمتهم عبر مكاتب االرشاد الوظيفي في الجامعات األردنية،   •

 .لتوحيد الجهود بشكل منظم
هيئة شباب كلنا األردن : تعتبر هيئة شباب كلنا األردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبداهللا الثاني  •

للتنمية وتعمل على عقـد ورش تدريبية للشباب في الجامعات والمؤسسات الشبابية  عبر العديد من المبادرات 
 .التي أطلقتها الهيئة

 الشركات الخاصة وبعض المؤسسات لتأمين فرص العمل للطلبة الخريجين  •
مؤسسة انجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني. الذي يوفر عدد من البرامج والمدربين إلعطاء  •

الطلبة الدورات التدريبية، في مجال المهارات المتعددة  لتمكينهم من االنخراط بسوق العمل بمقدرة وكفاءة 
 . عالية

• USAID 
 NDIالمعهد الديموقراطي الوطني  •
كما ويتعامل المكتب مع العديد من الشركات التي تقدم خدمات التدريب واالستشارات، سعيا منه لتوفير  •

 .البرامج الجيدة للطلبة والتي تهدف الى المساعدة في تقديم أفضل الخدمات لهم

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 ريادة األعمال التطوعية

 اطلق مجموعة من المبادرات من خالل مكتب الصندوق وهي :

وتهتم بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع الخارجي واثبات وجودهم مبادرة انــا هنـــا: . 1

وقصص نجاح لهم. 
 

: واستهدف االطفال االيتام ورعايتهم واالهتمام بهم وتعويضهم من خالل زيارة المراكز مبادرة مكاني بينكم . 2

والجمعيات واقامة انشطة ترفيهية والعاب. 
 

 عاما واشراكهم في انشطة والعاب تهدف الى توعيتهم وتعليمهم 12-6: لالطفال من عمر مبادرة تذوق التغيير . 3

في امور حياتهم. 

 تهدف إلى تمكين الطلبة من تكوين حاضنات أعمال يستطيعون من خاللها إبراز مواهبهم  :مبادرة بإمكاني. 4

وريادتهم وتحقيق ذاتهم من خالل مشاريع مختلفة تحقق لهم ذواتهم وتحسن من دخلهم وتمنحهم فرص عمل أثناء 

دراستهم تغنيهم بالمستقبل عن البحث عن وظيفة.  

 . مبادرة جامعتي5

 . مبادرة احنا غير وفينا الخير6

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 انشطة في صور

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 
 

 زيارة الطلبة االيتام ومشاركتهم االنشطة 
 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

  

 

 


