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نظمت جامعة فيالدلفيا فعاليات اليوم الوظيفي للسنة الرابعة عشرة على التوالي 
  :مؤسسة وشركة وهي  (40)في الصالة الرياضية في رحاب الجامعة ، بمشاركة 

، مركز البتيل للتدريب  السفارة األمريكية ، البنك العربي ، مستشفى اإلستقالل
، مستودع أدوية  CASواالستشارات ، أكاديمية قرب األفق ، الفكرية للدراسة بالخارج 

جرش ، واحة الوظائف ، األولى للدراسة في الخارج ، أكاديمية المستشارون 
المحترفون، المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ، الشركة األردنية النتاج األدوية ، أجنحة 

 .اشة الذهبية لالستشارات التسويقية ، مركز أحمد القوادري للتدريب والتطوير الفر
شركة بسمة ميديا ، شركة خطوة بخطوة للتدريب واالستشارات ، الماسة الدولية 
للخدمات الجامعية ، أكاديمية الرواد للتدريب واالستشارات ، الوطنية للخدمات 

تدريب ، فندق الفنار باالس ، مؤسسة درب الجامعية ، مركز تصميم األلبسة وخدمات ال
المعالي لالستشارات والتسويق ، مرجان ، تمكين للتنمية اإلدارية والفنية ، عمادة 
التطوير والجودة في جامعة فيالدلفيا ، دائرة شؤون الموظفين ، فندق ستار بالزا ، 



األردن ،  مؤسسة عز للمعدات االنشائية ، أكاديمية نهر -أكاديمية أعماق الفيصل
ائتالف األعمال للقيادة والتنمية الدولية ، شركة الجيل الرابع ، الرؤية الثاقبة 
لتكنولوجيا المعلومات ، فندق الشيراتون ، مركز اللغات الحديث ، المجموعة العربية 
األوروبية للتأمين ، سولد سوفت لحلول تكنولوجيا المعلومات ، شركة فراس أبو 

  .رم نجداوي ، أكاديمية سكاي الرك وفارمسي ون حمدية ، أكاديمية أك
 

بين الطلبة الخريجين في مختلف ويهدف يوم المسار الوظيفي إلى تحقيق التواصل 
 لسوقالتخصصات وبين الشركات والمؤسسات الراغبة في استقطاب الخريجين الجدد 

مناسبة وفي هذا اليوم يلتقي الشباب والشابات المتطلعين إلى مواقع عمل  .العمل
حيث يتم استعراض الفرص المتاحة في الشركات الكبرى مع أصحاب العمل مباشرة 

  .حتى يتمكنوا من تحديد خياراتهم المستقبلية لهم
 

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم خالل حفل االفتتاح أن هذا اليوم 
آفاق  إذ يؤدي الىيشكل حدثًا هامًا بالنسبة لطلبة الجامعة والخريجين بشكل خاص 

في سوق العمل، ويوفر أيضًا فرصًا أمام  الخريجين الباحثين عن فرصجديدة أمام 
 يقدم الخريجون سيرهم الذاتيةالخريجين من أجل العمل أو لتدريب في الشركات حيث 

  .تخصصه إلى المؤسسات المشاركة كل حسب
 

شركة ومؤسسة وطنية  (40) التي شاركت هذا العام قد بلغيذكر أن عدد المؤسسات 
مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية والتعليمية والهندسية وهي جميعها  من

الجامعة ومرافقها وخاصة المختبرات والمكتبة  ىاتيحت لها الفرصة لإلطالع عل
وااللتقاء بأعضاء هيئة التدريس اضافة إلى الطلبة اآلخرين الذين يتميزون بنشاطات 

 التعاون بين الجامعة وبين القطاعات اإلقتصادية مما يعززلمية فنية أو رياضية أو ع
 . المختلفة


