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فھرست

2 خدمة دورات تدریبیة    

3 خدمة التدریب في بیئة العمل   

4 خدمة منح الدبلومات    

  5 خدمة المنصة اإللكترونیة للتشغیل   



 ( ۳۰ یوم )
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 (۲) –













۱- اقرار البرامج التدریبیة بحسب احتیاجات سوق العمل .
۲- االعالن عن البرامج التدریبیة بعد استكمال الموافقات الالزمة .

۳- استقبال طلبات الراغبین االلتحاق بالبرامج التدریبیة وفقاً للشروط المعلنة .
٤- ادخال البیانات و فرزھا و اجراء االتصال إلحالة المتدربین و الحاقھم بالتدریب .

٥- متابعة المتدربین باإللتزام بالتدریب الالزم لصقل المھارة و الكفاءة المطلوبة لیكون مھیئاً للعمل .
٦- التنسیق مع الجھة التدریبیة لتخریج فوجج المتدربین و تسلیم الشھادات .

۷- التوعیة و االرشاد للملتحقین .




۱- أن یكون المتقدم أردني الجنسیة .

۲- أن یكون من سكان محافظة العقبة.
۳- ان ال یكون المتقدم عامالً .

٤- ان یكون المتقدم  اتم ۱۸ عاماً .
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۱- اقرار برنامج التدریب في بیئة العمل بموافقة مجلس المفوضین بعد حصر احتیاجات السوق و  التفاوض مع شركات و مؤسسات القطاع   الخاص و توقیع
    االتفاقیات بالخصوص .

۳- اختیار من تنطبق علیھم شروط و متطلبات التدریب .
۲- االعالن عن فرص التدریب في بیئة العمل و استخراج اسماء من قاعدة بیانات الباحثین عن عمل .

٤- اجراء مقابالت للمرشحین للتدریب في بیئة العمل بمشاركة قسم التشغیل للمنشأة القائمة على التدریب .
٥- البدء بالتدریب في بیئة العمل و توقیع العقود مع التأكدعلى المتدربین االلتزام بجمیع  الضوابط  الناظمة لعمل المنشأة و توعیتھم و ارشادھم .

۷- تحقیق مخرجات العملیة من خالل تثبیت من اكمل متطلبات التدریب في شركات و مؤسسات القطاع  الخاص .

٦- متابعة المتدربین في بیئة العمل من خالل منسق البرنامج و موظفي القسم بإجراء زیارات میدانیـــــة في مواقع التدریب وحل العقبات ان وجدت   و التحقق
    من تطورھم و مدى استفادتھم و تقدیم النصح  و االرشاد لھم .





 ( ۳۰ یوم )
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۱- أن یكون المتقدم أردني الجنسیة.
۲- أن یكون من سكان محافظة العقبة.

۳- ان یكون اتم ال ۱۸ عاما .
٤- ان ال یكون عامل .




 (۲) –
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۱- الحصول على موافقة مجلس المفوضین الطالق برنامج منح الدبلومات التقنیة بحسب متطلبات و احتیاجات سوق العمل .
۲- االعالن عن برنامج منح الدبلومات التقنیة بوسائل التواصل المتاحة .

٤-التأكد من صجة المعلومات الواردة في القوائم و تدقیقھا حسب االصول من خالل اللجنة الفنیة للتحقق من انطباق الشروط علیھم .
٥- تطبیق المعاییر التنافسیة للذین انطبقت علیھم الشروط المعلنة .

۷- االعالن عن موعد لالعتراض . 
٦- اعالن اسماء المرشحین ( القوائم المبدأیة ) لمنح الدبلومات التقنیة .

۹- االعالن عن القائمة النھائیة .
۸- رفع القائمة النھائیة لمجلس المفوضین الخذ الموافقات .

۱۳- متابعة امور الطلبة بعد تخرجھم لتشبیكھم بسوق العمل .
۱۲- المتابعة للطلبة فترة الدراسة و تقدیم النصح و التوعیة و االرشاد من خالل الزیارات و االجتماعات  و تقاریر الجامعات و الكلیات بخصوصھم .

۱۱- صرف المطالبات المالیة عن الطلبة الملتحقین بالرنامج .   
۱۰- مخاطبة الجامعات و الكلیات فیما یخص الوضع االكادیمي للطلبة المستفیدین من المنحة .

۳- استقبال طلبات الراغبین لالنضمام للبرنامج و ادراجھم ضمن قوائم .





 ( ۳ أشھر )
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 (۲) –

۱- أن یكون المتقدم أردني الجنسیة.
۲- أن یكون من سكان محافظة العقبة.

۳- ان یكون حاصل على شھادة دراسیة ثانویة عامة.
٤- قبول تسجیل الطالب / الھویة الجامعیة.
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 ( ۲۰ یوم )
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۱- التسجیل عبر النظام االلكتروني الخاص بالباحثین عن عمل ( منصة التشغیل ) .

٤- إعداد كشف بأسماء المرشحین و بیاناتھم و طلبھم لحضور المقابالت بمشاركة القسم المعني للشركة  او المؤسسة و الوقوف على النتائج .
٥- تشبیك من یمتلك الكفاءة و حقق متطلبات الوظیفة في المنشأة التي یتوفر فیھا الشاغر الذي تم المقابلة علیھ .

٦- التنسیق مع قسم التدریب ان تبین وجود حاجة لتأھیل أردنیین و تمكینھم للعمل في المجاالت التي تتطلب مھارات اعلى من المتوفر .

۲- االعالن عن الوظائف الشاغرة و االختیار من ضمن قوائم الباحثین عن عمل و بحسب متطلبات الوظیفة الشاغرة لدى شركات و مؤسسات القطلع الخاص .
۳- االتصال مع الباحثین عن عمل و التحقق من رغبتھم في العمل بالمھن الشاغرة .




۱- أن یكون المتقدم أردني الجنسیة .

۲- أن یكون من سكان محافظة العقبة.
۳- ان ال یكون المتقدم عامالً .

٤- ان یكون المتقدم  اتم ۱۸ عاماً .




 (۲) –
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