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منتدى التدريب واألعمال يف القديس يوسف
مبادرة من كلية العلوم االقتصادية لتأمين فرص عمل
عززت كلية العلوم االقتصادية في
جامعة القديس يوسف بالتعاون
ّ
ّ
الكلية مبادرتها
جمعية قدامى
مع
ف ـ ــي إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـ ـن ـ ـت ــدى ال ـ ـت ــدري ــب
واألعمال عبر شبكة اإلنترنت سعيًا
للمساهمة في إيجاد فــرص العمل
والتدريب لطالبها كما للمتخرجين
القدامى في الكلية.
وف ــي األسـ ـب ــوع األخ ـي ــر م ــن آذار
ّ
تمكنت كلية الـعـلــوم االقتصادية
فــي الجامعة اليسوعية مــن تنفيذ
مــا ُيـعـ َـرف ّ Job Fair 2.0
وتميزت
أعمال المنتدى هذه السنة بتقديم
 763اس ـ ـت ـ ـم ـ ــارة ط ـ ـل ــب ت ــدري ــب
وتوظيف من  70طالبة وطالبًا من
ّ
الكلية .وهــي حضرت طالبها لهذا
الحدث من خالل دورات ّ
خاصة حول
كيفية صياغة سيرة ذاتية وكيفية

االس ـت ـعــداد لـم ـقــابــالت ال ـب ـحــث عن
ُ
عمل .وت ّوج نجاح المنتدى بمشاركة
أكـثــر مــن  40مؤسسة مــن مختلف
قطاعات األعمال التي ّ
جندت جهاز
الـمــوارد البشرية لديها لإلجابة عن
أسئلة الطالب والمتخرجين قدامى
ّ
الكلية والستقبال طلبات التدريب
والـ ـت ــوظـ ـي ــف ل ــديـ ـه ــا مـ ـنـ ـه ــم ،كـمــا
نشرت المؤسسات المشاركة فرص
التدريب والتوظيف لهم على موقع
خاص أنشأته جمعية قدامى كلية
ال ـع ـلــوم االق ـت ـصــاديــة ل ـهــذه الـغــايــة
وفتحته إلعــالنــات مجانية مــن قبل
المؤسسات المشاركة – الشريكة
في المشروع.
وس ـج ـلــت هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـتــي
استخدمت شبكة اإلنترنت لوضع
مـ ـئ ــات ال ـ ـطـ ــالب وجـ ـه ــًا ل ــوج ــه مــع

عـشــرات الـمــؤسـســات االقتصادية
ال ـك ـبــرى ،ن ـقــاط ن ـجــاح بــاتـجــاهــات
ع ـ ــدي ـ ــدة وم ـ ـت ـ ـن ــوع ــة :فـ ـم ــن ج ـهــة
ال ـمــؤس ـســات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بــدت
المشاركة أقل عبئًا لناحية الجهد
والوقت من حيث استمرار موظفي
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ـع ـمــل في
مـكــاتـبـهــم طـيـلــة أيـ ــام ال ـحــدث من
دون االضـ ـط ــرار إل ــى الـ ـق ــدوم إلــى
مـعــرض الـتــوظـيــف لتسلم السيرة
ال ــذاتـ ـي ــة ل ـل ـط ــالب واإلج ـ ــاب ـ ــة عــن
أسئلتهم وجهًا لوجه .أما من جهة
الكلية والـطــالب ،فإيجابيات هذه
ال ـخ ـطــوة ع ــدي ــدة ،ال س ـي ـمــا مـنـهــا
اهـتـمــام الكلية بمستقبل طالبها
المهني ومحاولة المساهمة بتأمين
ان ـطــالق ـت ـهــم وإي ـ ـج ــاد ش ـب ـكــة بـيــن
متخرجي الكلية الجدد والقدامى.

