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االتحاد األوروبيتعريف عن شبكة 
للخريجين والمهنيين الشباباإلقليمية



تعريف عن الشبكة

 ّيجين شبكة موّحدة إقليمّية للطالب والخر
الذين حصلوا على منح دراسّية ممّولة

من االتحاد األوروبي عبر الصندوق 
االئتماني اإلقليمّي لإلتحاد األوروبي

صندوق "لالستجابة لألزمة السورية 
في مصر والعراق واألردن ولبنان ، "مدد

وتركيا 

نالخريجيبينالتبادلتسهيل:الهدف
لالعموسوقالتعليمّيةفرصهموزيادة
اإلقليميالمحّليالمستوىعلى

.والدولّي 

العاليالتعليمبرامجمعبالتعاون
منوغيرهامددصندوقمنالممّولة

المؤّسسات



األهداف

نتسهيل التبادل بين الخريجي
وبناء العالقات والصالت

رص فرص التعليمية وفالتوفير
على المستوىالعمل المحتملة 

.المحّلي اإلقليمي والدولّي 



الفئة المستهدفة

ة الخريجين من المجتمعات المضيف
والالجئين من سوريا في لبنان 

والعراق واألردن ومصر وتركيا

ي مشاريع التعليم العالي فوخريج
مثل برامج : المنطقة

وو
وو

مؤسسات التعليم العالي

المنظمات غير الحكومية

مؤسسات التعليم والمنح 
الدراسية

مراكز التدريب

مراكز اللغات

المنظمات : القطاع الخاص
والمؤسسات

منصات العمل

تشبيك وتعاون مع



تحديات وحاجات الخريجين



مجموعات التركيز

سوق عمل تنافسي

وضع اقتصادي غير مستقر

فرص عمل محدودة

ارتفاع معدل البطالة

جائحة كوفيد

 نقص فرص التدريب

 التفاوت بين مجال الدراسة وواقع سوق
العمل

 نقص فرص العمل والوظائف المتاحة
منخفضة األجر وال تتناسب مع مستوى 

التعليم

عدم إعداد وتحضير الخريجين لسوق العمل:

" ال أعرف حتى كيفية البحث عن وظائف عبر
".  اإلنترنت

عدم معرفة كيفية استخدام األدوات الرقمية مثل
مثل )أو منصات اإلنترنت 

أو إرسال ( أو الشبكات المهنية األخرى
رسائل البريد اإللكتروني

 التمييز بين الجنسين

نقص المعلومات حول قوانين وأنظمة سوق العمل

الوضع القانوني والقيود المفروضة على توظيف
إقامة وتصاريح)الطالب الالجئين في بلد اإلقامة 

(عمل

 ودون " محاصرون"يشعر معظم الخريجون  بأنهم
آفاق مستقبلَية



نتائج استبيان لتقييم الحاجات



استبيان لتقييم الحاجات



الخلفية التعليمية



الوضع الحالي



للحصول على معلومات عن البرامج الدراسيةحاجات



دورات في اللغةللحصول على حاجات



أخرىللحصول على معلوماتحاجات



نتللمشاركة في دورات تدريبية وورش العمل عبر اإلنترحاجات



مواضيع للمناقشة

تبادل الخبرات

لخبراء في مختلف المجاالت ا•
المهنية

بين الخريجين•

مواضيع متعلقة باختصاص الخريجين

التدريس في عصر التعلم عبر •
اإلنترنت

اإلعاقة والشمول•
علم النفس•
ترابط بين اللغة وعلم النفس •
الشؤون االقتصادية•
التسويق الرقمي•
مواضيع هندسية•

التنمية الشخصية 

مهارات االتصال والعمل ضمن فريق •
ةتنمية مهارات الحياة العملية الفردي•
مواضيع تحفيزية•
اب الصحة العقلية والتعامل مع االكتئ•
كيفية تحسين الثقة بالنفس ،•
تحديات وحلول العمل عن بعد •
مهارات التواصل والقيادة•
اإليجابية وكيفية تحسين الذات•

ريادة األعمال

إنشاء أعمال مستدامة•
ريادة األعمال•
البدء بعمل جديد بعد التخرج•
كيفية تأسيس شركة صغيرة•

متابعة التعليم العالي والتحضير لسوق 
العمل

ديم المنح الدراسية في الخارج وكيفية التق•
وكيفية تعبئة الطلب؟

البحث عن فرص العمل•
المهارات األساسية لدخول سوق العمل•
وظائف المستقبل،•
تطوير المكتبات الرقمية •
تحديات وعوائق •
متطلبات سوق العمل•
عداد كيفية كتابة السيرة الذاتية واالست•

للمقابالت وإنشاء العروض التقديمية ،
العمل الحر والعمل باستخدام منصات •

عالمية البحث عن فرص عمل باستخدام

التكنولوجيا

وسائل التواصل االجتماعي وتعزيز الروابط بين•
الحضارات من خالل التكنولوجيا 

طرق االستفادة من التطور التكنولوجي•
التشبيك مع المجتمع الدولي•

مواضيع أخرى

تأثير اإلعالم على الرأي العام •
حرية التعبير في األديان•
ماذا بعد ؟ •



منصات التواصل المفضلة



النشاطات



معلومات عن فرص الدراسة والمنح الدراسية

فرص التعليم

 برامج دراسية

 ومنح دراسية

 مناهج أونالين

 دروس في اللغات

دورات تدريبية



معلومات عن فرص العمل وغيرها

منصات التوظيف

 إعالنات لفرص عمل

تدريبات

تطوع

التواصل مع أرباب العمل

اإلرشاد الوظيفي



ندوات وجلسات تدريب

ندوات أونالين

دورات قصيرة

جلسات تدريب

اللغة

تسجيل المواد 

شهادات

الجدية وااللتزام 

استبيان



مواضيع

التحول الرقمي: المحور الرابع

لخبراء في مختلف المجاالت ا•
المهنية

بين الخريجين•
رقمنة سوق العمل •
المهارات الرقمية األساسية•

المهارات الرقمية المتقدمة •
التجارة اإللكترونية ، تحسين )

(.  محركات البحث ، إلخ
تدريب التدريس عبر اإلنترنت •

.للمعلمين

التنمية الشخصية: المحور الثالث

تدريب/ البحث عن وظيفة 
فرص عمل وبناء شبكة مهنية•
التطوع وأين تجد تلك / أهمية التدريب •

الفرص 
كيف تنشئ ملفك دورة •

الشخصي؟ كيف تبحث عن وظيفة؟ 

اإلستعداد والتحضير لسوق العمل؟ 
سيرة ذاتية•
خطاب تقديم•
والتحضير لهامقابلة عمل•

سياق وقوانين سوق العمل•
البحث عن وظيفة في المنطقة •
حاجات سوق العمل في المنطقة•
حيحكيفية اختيار المسار الوظيفي الص•

االبتكار وريادة األعمال: المحور الخامس

كيف تحول فكرتك إلى عمل •
؟تجاري

التدريب على ريادة األعمال •
واالحتضان

البحث عن عمل واالستعداد : المحور األول

لسوق العمل

تحسين لغتك : المحور السادس
اإلنجليزية

دورات التحضير الختبار •

لمفردات اللغة اإلنجليزية لألعما•

حاجات سوق العمل في المنطقة والقوانين: المحور الثاني

سياق وقوانين سوق العمل•
.تقنيات حل المشاكل•
تقنيات إدارة النزاع والعمل في •

إدارة الوقت ومهارات التخطيط. فريق
التدريب على مهارات االتصال•
التدريب على القيادة•
وغيرها•



مواضيع

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





مجلس الطالب الخريجين



ممثلين عن الخريجين

 مناقشات ومقابالت

تسهيل المناقشات

 نشاطات

اجتماعات

دورات تدريبية



اذا بعد؟ م



متتاليةطالق ورش عملإ

إطالق المنّصة اإللكترونية

نقاشات وجلسات حوار




