
 أمين عام ديوان الخدمة المدنية يحاضر في فيالدلفيا
 

في إطار تعزيز التعاون بين جامعة فيالدلفيا و ديوان الخدمة المدنية عقد لقاء 
علمي تثقيفي نظمه فعالية قسم 
دراسات التنمية في كلية اآلداب 

تفعيل والفنون إيمانا بأهمية 
الشراكة جامعة فيالدلفيا وديوان 
الخدمة المدنية،عقدت المحاضرة 
التطبيقية بتنظيم من قسم دراسات 
التنمية بكلية اآلداب والفنون بعنوان 

التنمية اإلدارية ، سوق العمل و  )
، حيث التقى أمين (فرص الشباب 

 .د .عام ديوان الخدمة المدنية مع أ
 مروان كمال مستشار الجامعة و

معتز الشيخ  .د .رئيس الجامعة أ
سالم، وقدم األمين العام سامح 
الناصر موجزا عن دور الديوان في 
تفعيل دور الشباب و فرص العمل 
ومواءمتها مع مخرجات التعليم 

 .العالي
 

غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون وأساتذة وطلبة قسم  .وحضر اللقاء د
ثم قدم األمين العام موجزًا عن دور ديوان  .يالدلفيا دراسات التنمية في جامعة ف

الخدمة المدنية في التنمية اإلدارية ، مستعرضًا واقع سوق العمل األردني و 
وفي إطار التفاعل الحواري طرح عدد  .كيفية مواءمته مع مخرجات التعليم العالي

ي حوار من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في القسم والكلية اسئلتهم، ف
معمق حول إشكالية التعيين وفرص عمل الشباب في القطاعين العام والخاص 
ومشكالت البطالة، إضافة إلى دور الديوان في تيسير وتفعيل ومواءمة مخرجات 

وفي نهاية اللقاء أكد الناصر على ضرورة  .التعليم العالي وفق سوق العمل 
كفاءات الطلبة الخريجين إلعطائهم لتدعيم   االهتمام بالمهارات الحياتية و رفدها



فرص أكبر لنوعية أفضل من األداء، واختتمت الزيارة بتوجيه الشكر لمستوى الوعي 
موفق ابو حمود وطلبة جامعة  .الطالبي في قسم دراسات التنمية برئاسة د

فيالدلفيا عمومًا، مع التأكيد على اللقاءات التواصلية المستقبلية لمخاطبة الديوان 
كرة للتفاهم من أجل توفير وتقديم فرص أكبر لخريجي قسم دراسات في مذ

التنمية و أقسام الكليات األخرى في التعيين، وذلك من خالل تسويق تخصصاتهم 
وإدخال مسمياتهم التخصصية ضمن القوائم التنافسية في الديوان بهدف 

م واستفسر أمين عا .تسويق كفاءاتهم إلى سوق العمل األردني و الخارجي
الديوان عن إمكانية رفده بقائمة تبين المساقات الجامعية التي تدرس باللغة 
اإلنجليزية في التخصصات المختلفة بهدف التواصل مع الجهات االجنبية لهذه 

  .الغاية سواء على مستوى الدورات أو المساقات العلمية والتطبيقية
 
 


