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 واملتابعة وحدة التأهيل والتوظيف
                               وخذة الخأهيل والخىظيف واملخابعت

معت املثنى مفخاخا حعخبر وخذة الخأهيل والخىظيف و املخابعت في التربيت ألاساسيت / جا 

لسذ الفجىة بين مخؼلباث سىق العمل و مخزجاث الكليت , وأكثر ركائش جلليل ألبؼالت 

وأفظل الىسائل دعما لخدليم الخىميت الاكخصاديت املسخذامت مً خالل جأهيل الؼلبت 

والخزيجين واسخخذام أكفأ الؼزق وأكثر ألاهظمت فاعليت في سيادة معارفهم وجؼىيز 

ىميت مهاراتهم وجعلها جخماش ى مع ػبيعت العمل وجيسجم مع مسخجذاث عالم كذراتهم وج

ألاعمال املعاصز , وسيادة فزص ألخىظيف ومخابعت أداء أعمالهم واهجاس مهامهم, ووشز 

ثلافت اوشاء املشاريع الصغيرة الخاصت ودعم هجاخها, وجزسيخ كيم العمل الحز ودوره 

 .في ريادة الؼلبت والخزيجين واملجخمع

 الزؤيت :

 الزؤيت: خزيج يخمخع بمهاراث وكذراث جإهله لسىق العمل.

الزسااااالت: املساااااهمت فااااي جىمياااات وجؼااااىيز وجأهياااال مهاااااراث الخاااازيجين بمااااا يااااخالءم ومخؼلباااااث 

 سىق العمل وبالىديجت جخفيع وسب البؼالت ودمج مخزجاث الخعليم بسىق العمل.

 ألاهذاف:

 مل املعاصز وخخميا ث مخؼلباجه.جأهيل الؼلبت والخزيجين بمإهالث سىق الع -1

جىفير فزص وظيفيت مىاسبت للخزيجين جيسجم مع جخصصاتهم العلميت  -2

 وامكاهياتهم العمليت.

مخابعت الؼلبت والخزيجين ومساعذتهم في الخعزف على أخذث الخؼىراث  -3

 العلميت والعمليت في مجال أعمالهم خاصت وأعمال املىظماث عامت.
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جين على اوشاء مشايع عمل صغيرة خاصت بهم دعم وحشجيع الؼلبت والخزي -4

 حسهم في جدليم الفائذة لهم وللمجخمع.

جدليم املىائمت بين اخخياجاث سىق العمل ومخزجاث الخعليم العالي  -5

 املخخص في العلىم ألاداريت واملداسبيت وألاكخصاديت.

 جشويذهم باألفكار ألاداريت الحذيثت التي جظمً هجاح املىظماث وجؼىرها. -6

 هام: امل

جذريب وجأهيل الؼلبت بمهاراث ئطافيت لغزض ئدماجهم بسىق العمل عً  •

 ػزيم ئكامت ورش العمل الخذريبيت الخاصت بهذا املجال.

املساعذة في جىظيف الخزيجين عً ػزيم الاجصال بالشزكاث الخاصت  •

والحكىميت إليجاد فزص عمل جىاسب جؼلعاتهم وما اكدسبىه مً خبرة 

 وخبرة جذريبيت في وخذة الخأهيل والخىظيف واملخابعت. أكاديميت في كليتهم

الخيسيم والتهيئت وئكامت معارض الىظائف بالخعاون مع الشزكاث الخاصت  •

 والحكىميت لغزض الخىاصل معها مً كبل الؼلبت الخزيجين.

مخابعت الخزيجين بعذ جىظيفهم وبيان هلاغ اللىة والظعف في أدائهم ورفع  •

مهم العلميت بشأن حعذيل املىاهج الذراسيت وفم ما جلاريز دوريت ئلى اكسا

 يخؼلب سىق العمل.
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 الخأهيل والخىظيفمىدسبى وخذة 

 الشهادة الاسم ث

 دكخىراه عبذ هللا م . د. كىثز عبذ الحسً 1

 
 

مسإول وخذة الخاهيل والخىظيف واملخابعت
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 2022\2021اليشاػاث املىجشة للعام الذراس ي  
 جاسيخ الامش الاداسي  املحاضشون-الاشخاص املتعاوهىن  هىعه  عىىان اليشاط  ث

التىعيت املجتمعيت للمشاسكت في  1

 الاهتخاباث 

 3/31//12/1 حيذس كاظم العىادي  وسشت عمل 

الاظتخذام الخاطى ملىاكع التىاصل  3

 الاجتماعي 

وشاط جطىعي 

 جىعىي 

د.كىجش عبذ الحعً +اميىت وعيم 

 +معاس علي والي 

31/1//3/31 

وسشت جذسيبيت  كىة الطاكت الفكشيت  2

 افتراضيت الشابعت

د.كىجش عبذ الحعً +اميىت وعيم 

 +معاس علي والي 

31/11/3/31 

وسشت جذسيبيت  مهاسة صىاعت واجخار اللشاساث في الحياة  1

 افتراضيت الشابعت

 11/3/31//2 عادل عبذ الىدود العباس ي 

 الزكاء الاصطىاعي واجشه في جمكين 5

 الشباب 

وسشت جذسيبيت 

 افتراضيت الشابعت

 13/13/3/31 املهىذط جبر عبذ جبر الضبيذي

 13/3/31//3 د.كىجش عبذ الحعً +اميىت وعيم  وشاط الصفي معابلت معلىماث عامت 6

د.كىجش عبذ الحعً +د.هاصش حعين  دوسة جذسيبيت  كيفيت جىضيذ وكتابت بحىث التخشج  7

 +اميىت وعيم 

2//13/3/31 

 1/3/33///3 د.شهاب ظليم صادق وسشت عمل  اداسة الىكت  8

د.محمذ فليح الجبىسي +د.كىجش عبذ  وسشت عمل  الضي املىحذ هىيت الطالب الجامعيت  9

 الحعً + اميىت وعيم 

1///1/3/31 

د.كىجش عبذ الحعً + اميىت وعيم +  احتفاليت  اليىم العالمي للمشاة  9

 معاس علي 

11/2 3/33 

د.كىجش عبذ الحعً + حيذس كاظم  وسشتعمل وس الشباب في بىاء العالم د /1

 العىادي 

/6//2/3/33 

د.كىجش عبذ الحعً + املهىذظت  دوسة جذسيبيت  جطىيش خذمتمششوع سيادة املشاة  11

 صهشاء حعين علي 

39//2/3/33 

حمايتالعالمت الشخصيت مً تهذيذ  13

 الابتزاص الالكترووي 

ذ ظعيذ مىس ى +والعت العليذ خال هذوة

 اظشاء ظعذ

17//1/3/33 

 1/3/33//36 الاظتار عماد صالح جاظم وسشت عمل  املخذساث واملؤجشاث العلليت وطشق العالج  12

الامً العيبراوي وجحذياث الشباب  11

 الجذيذة 

 5/3/33//18 جبر عبذ جبر الضبيذي وسشت عمل 

 5/3/33//36 د.كىجش عبذ الحعً + اميىت وعيم  مل وسشت ع كصص هجاح طالباث التربيت الاظايت  15

 6/3/33//6/ د.ميرها جىصيف كعطىطين  وسشت عمل  اظاظياث اداسة املشاسيع  16

بالتىميت املعتذامت وعضص العالم وهىاجه  17

 العىف والتطشف 

د.كىجش عبذ الحعً + حيذس كاظم  دوسة جذسيبيت 

 العىادي 

19//1/3/33 
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