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 (Career Center) توظيفلو ا لتأهيلامركز 

 

 التعريف:

 ذات للمهن الموظفٌن وإعداد ،نوالخرٌجٌ الطالب ومساعدة لدعم تدرٌب و أنشطة تمدم عٌةجام مراكز هً   

 كموظفٌن المؤهلٌن والخرٌجٌن الطالب مع العمل أرباب ربط الى إضافة ,ناجحة مهنٌة حٌاة وتعزٌز المغزى

 .محتملٌن

 الهدف:

ن التسارع الحاصل فً تطور االسواق العالمٌة ٌتطلب وجود مهارات متمٌزة للفرد الراغب بالحصول أ   

على فرص عمل نظرا لشدة التنافس على الوظائف وانسجاماً مع التوجهات الحكومٌة بضرورة تفعٌل دور 

لوزارة البلد، فمد كان  المطاع الخاص وبناء شراكات حمٌمٌة ٌنتج عنها توفٌر الموارد الالزمة لتطوٌر التصاد

رؤٌتها فً انشاء مراكز متخصصة  التعلٌم العالً و البحث العلمً/دائرة الدراسات و التخطٌط و المتابعة

تساعد الطلبة والخرٌجٌن فً تنمٌة لدراتهم الذاتٌة والعلمٌة العملٌة التطبٌمٌة وضمن تخصصاتهم وبما 

ن المطاع الخاص الذي ٌسهم فً التخفٌف عن كاهل ٌعطٌهم الفرصة فً التنافس للحصول على وظائف ضم

 .المطاع العام فضال عن نشر ثمافة اهمٌة المطاع الخاص فً توفٌر فرص فً مجال التأهٌل والتوظٌف

 

 :أنشطتها في المشتركة لألطراف التوظيف خدمات مركز فائدة

 للجامعات الفائدة 

 التوظٌف برامج خالل من .والعام الخاص والمطاعٌن الجامعات بٌن حٌوي جسر هً التوظٌف مراكز  

 تبنى .فٌها للدراسة الطلبة البال من ٌزٌد مما الجامعة سمعة بناء على تعمل للطلبة الناجحة والتدرٌب

 .الصناعٌة العاللات لتوسٌع فرص ٌخلك مما السوق مع متبادلة منفعة عاللات الناجحة التوظٌف مراكز

  والخريجين للطلبة الفائدة 

ً  التوظٌف مراكز توفر    أرباب مع التواصل مكانٌةأ الى اضافة ،جٌدة بطرٌمة الطلبة مهاراتلتطوٌر فرصا

 من االنتمال تجعل والمهارات واالتصاالت الفرص هذه. ئفالوظا كسب مهارات تحسٌنو  المحتملٌن العمل

 .نجاحا أكثر العملً إلى األكادٌمً االطار

 العمل ألصحاب فائدتها 

 المراكز .الجامعة مع للتواصل العمل أرباب منها ٌستفٌد اتصال نمطة بمثابة التوظٌف خدمات مراكز تعد  

باالضافة الى  مسبك بولت الكفوئٌن والخرٌجٌن الطلبة وتوظٌف تجنٌد فً العمل أرباب بمساعدة تموم المهنٌة

 .والتطوٌر والبحث االبتكار مجال فً للتعاون عاللات وبناء التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء مع التواصل
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  التدريسية للهيئة فائدتها: 

 عاللة ذات مالحظات تمدم ان ٌمكن الصلة هذه .االكادٌمٌة البرامج و الصناعة بٌن مهمة عاللة المركز ٌبنً

 .االكادٌمٌة واالبحاث البرامج فً منهجً تطور تشكٌل وبالتالً للسوق والمستمبلٌة الحالٌة الحاجة مع

  المحلي للمجتمع فائدتها 

 نحو على للبلد االلتصادٌة التنمٌة فً للمشاركة مؤهلة عاملة لوة إعداد على التوظٌف خدمات مراكز تعمل

 .فعّال

 :التوظيف مركز خدمات

 :التدريبي التوظيف توفير -  

 خبرات على الحصول وتوفٌرفرصة عملً بشكل المهنً التدرٌب لتجربة الطلبة خوض خالل من 

ر التطوٌ فرصة التدرٌب من النوع هذا ٌوفر . الوظٌفٌة الخٌارات مع والتعامل العمل اثناء التدرٌب

  ي.النظر التعلٌم ةً عاد ٌوفره   ال والذي المهنً

 عمل بٌئة فً التدرٌب فرصة توفٌر ة والدراسٌ الدورات من تعلمه ماتم لتطبٌك الفرصة ٌتٌح 
  العمل أرباب به ماٌرغب وهو الكفاءات وتطوٌر الخبرة وإعطاء دٌنامٌكٌة،

 التوظٌف فترة وتختلف .الدراسٌة للدورات اضافً دعم ذاته حد فً التدرٌبً التوظٌف هذا ٌعتبر 

 40 إلى ٌصل ما أو الدراسً العام خالل األسبوع فً ساعة 20 و 12 بٌن تكون ان وٌمكن ,التدرٌبً

 .الصٌفٌة العطلة خالل األسبوع فً ساعة

 

 : التوظيف معارض -

 الجامعً الحرم فً التوظٌف مراكز ٌفضتست
 والتوظٌف التواصل حلمات من كبٌرة مجموعة

 فرصة وهً التوظٌف معارض تدعى التً
 المطاع الخاص من الوظائف فرص لتمرٌب

 اٌجاد على ٌساعد فٌما والخرٌجٌن الطلبة الى

 مراكز تستظٌف ماةً عاد .محتملة عمل فرص

 معارض من العدٌد الجامعٌة التوظٌف

 المناسبات هذه  .العام مدار وعلى التوظٌف

 التً الشركات مع التفاعل فرصة للطلبة تمدم

  .المواهب أفضل توظٌف عن بدورها تبحث

 

 

 

 معرض الوظائف السنوي في الجامعة التكنولوجية
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 :التوظيف -

 طرٌك عن, المغزى ذات المهن وممارسة الستكشاف والخرٌجٌن الطلبة بإعداد التوظٌف خدمات مركز ٌموم

 :التالٌة باألنشطة المٌام خالل من وذلن, المناسبة الوظٌفة على الحصول فً بماٌلزم تزوٌدهم

 .العمل ألصحاب وارسالها والخرٌجٌن للطالب الذاتٌة السٌرة تحدٌث وة كتاب -

 إجراء مهارات إلكسابهم التدرٌب و التمرٌن وتوفٌر والخرٌجٌن، للطلبة المهنٌة المشورة تمدٌم -

 .العمل ممابالت اجتٌاز تمكنهم التً الفعالة الممابالت

 .للوظٌفة المناسبٌن الطلبة لائمة اعداد بعد والخرٌجٌن الطلبة مع العمل أصحاب ممابالت جدولة -

 

 :الصناعية المطاعات مع العاللات تشجيع -
 التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء مع العمل أرباب ٌجتمع لد الجامعً، الحرم داخل تمام التً المناسبات اثناء -

 البٌانات وتمدٌم الجدٌدة الصناعٌة االتجاهات لمنالشة الفرصة توفٌر و العاللات تعمٌكمما ٌساعد فً 
 برامج وجود وضمان السوق حاجة ٌواكب بما الدراسٌة المناهج على التنمٌحات الجراء الالزمة

 .مستمر وبشكل محدثة جامعٌة دراسٌة

 الجنسٌات متعددة العمل وأرباب الشركات مع العاللات تطوٌر فً رئٌسٌا دورا التوظٌف مراكز تلعب -

 التوظٌف مراكز مع التعاون على حرٌصة الشركات تكون ما غالبا .والوطنٌة واإلللٌمٌة المحلٌة

 والمجالس التدرٌب، وبرامج الجامعً، الحرم داخل تمام التً المناسبات خالل من الجامعٌة

 .والجامعات الطلبة لصالح متبادلة عاللات الامة علىو مما ٌساعد  والصناعٌة االستشارٌة

 

  :التوظيف لمركز التنظيمي الهيكل

 وحسب اكثر أعضاءسٌع تو امكانٌة مع التالً النحو على التوظٌف لمركز التنظٌمً الهٌكل ٌكون أن مكنٌ

   و حسب الهٌكلٌة التالٌة: .المستمبل فً المطلوب والنجاح الولت مع الممدمة والخدمات األنشطة تطور

  

 

 

 

 

 

 التوظيف مركز مدير: 

 العمل أرباب مع والعمل األهداف وتحدٌد التموٌل على والحفاظ والتأمٌن المركز لٌادة عن المسؤول هو

 .للمركز الالزم الدعم وتوفٌر لحشد الجامعة إدارة ومع التوظٌف وحدة وأعضاء

Career Center 
Director 
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Program 
Coordinator 

Administrative 
Support 
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 السوق مع االرتباط نمطة أو , التوظيف اختصاصي: 

 .للطلبة العمل فرص وتوفٌر العاللات لتطوٌر العمل أرباب مع االتصاالت اجراء عن المسؤول هو

 المنسك : 

 الدراسٌة الحلمات توفٌر عبر أو فردي بشكل بهم لمائه   خالل من الطلبة مهارات تطوٌر برامج عن المسؤول هو

 عمل عن البحث اسالٌب وتعلٌم الذاتٌة السٌرة كتابة لتعلٌم العمل ورش فٌعد ,وظائف عن للبحث إلعدادهم

 . الممابلة إجراء ومهارات

 المتابعة موظفي( الكتاب ( 

 .المركز ومٌزانٌة الحتٌاجات تبعا الطلبة من ٌكونوا ان او , كامل او جزئً بدوام ٌكونوا أن الممكن من

 

 :في الجامعات العرالية و التوظيف لشعب التأهيل 8102أنجازات عام 

 عدة مشارٌع تدرٌبٌة لعدد منالمحترم على لبول  البحث العلمً و وزٌر التعلٌم العالًموافمة حصلت  

ً من خالل التعاون مع دائرة  شركات المطاع الخاص التخصصٌة فً تدرٌب الطلبة الخرٌجٌن مجانا

 :لتنفٌذ التدرٌب بعض الشركاتعمد عدة لماءات و ورش عمل مع تم الدراسات و التخطٌط و المتابعة و 

  تم االتفاق على تنفٌذ مشروع الجسر(The Bridge)  شركة بوابة الممر لتمنٌات الممدم من

خرٌج من الجامعات )بغداد، التكنولوجٌة،  (05)الذي ٌتنبى تدرٌب  المعلومات و االتصاالت

و حسب  المستنصرٌة، النهرٌن، التمنٌة الوسطى، العرالٌة، تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت(

ً تم بدأ الدورة فً مراكز تدرٌب الشركة حسب  الصورة التً توضح ألٌة التمدٌم و المبول. و حالٌا

 مناهج تخصصٌة فً مجال علوم الحاسبات و هندسة الحاسبات و االتصاالت.
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 تم االتفاق على تنفٌذ مشروع الخطوة االولى 

(The First Step)  الممدم من لبل شركة

مجموعة االسوار للكامرات الرلمٌة و 

( 05تدرٌب ) ٌشملالكٌبل الضوئً و الذي 

خرٌج من الجامعات المذكورة آنفاً. و حالٌاً 

تم بدأ الدورة فً مراكز تدرٌب الشركة 

حسب مناهج تخصصٌة فً مجال علوم 

الحاسبات و هندسة الحاسبات و االتصاالت 

 ونٌن.و الكهرباء و األلكتر
 


