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طلب التقدم للموجهات -مشروع أنا هنا لتوجيه اإلناث  

 

 

 

 

 

 

  اللقب )دكتورة/ آنسة/ سيدة(

  االسم

  العنوان )مكان اإلقامة(

  البريد االلكتروني

  الموبايل  رقم

مكان المسمى الوظيفي الحالي واسم 

 العمل
 

 ال أعمل حاليا   حالة العمل الحالية

مستشارة أعمل بشكل حر وبخبرة .... عام/أعوام )عدد سنوات 

 الخبرة(

 قطاع خاص         -موظفة بدوام كامل

 عامقطاع     -  موظفة بدوام كامل

 مالكة لعمل ما

 
 القطاع او القطاعات التي تمتلكن خبرة فيها مع عدد السنوات لكل منها:

 

 السنوات مجال الخبرة السنوات مجال الخبرة السنوات مجال الخبرة

 الرعاية الصحية ❏  العالقات العامة ❏

 والطبية
واعالم  إلعالما ❏ 

 مجتمعي
 

االستشارات ❏

 اإلدارية/ التدريب
تكنولوجيا  ❏ 

المعلومات/ 
 االتصاالت

  التسويق والمبيعات ❏ 

منظمات المجتمع   ❏  الخدمات المالية ❏  القطاع السياحي ❏

 المدني
 

 الجامعة االردنية -مشروع أنا هنا للتوجيه المهني لالناث
 الموجهات –طلب االلتحاق 

2016/2017  

 إذا كنت مهتمة بالمشاركة في مشروع أنا هنا لتوجيه اإلناث، الرجاء تعبئة طلب التقدم التالي.

 وربطهم مع الطالبات المستفيدات من التوجيه الموجهاتاه سيقتصر على غايات اختيار شارة إلى أن استخدام المعلومات أدناإلتجدر 
 .فقط
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 صناعات ❏  وبحوثسياسات   ❏

 

  االدارة ❏ 

الخدمات  ❏

 االجتماعية
  الهندسة ❏  والقضاء القانون ❏ 

  الثقافة والفنون ❏  ، عمل حرالريادة❏  المجال األكاديمي❏

  أخرى )حدديها( ❏  الطيران ❏  لموارد البشريةا ❏

 

سنوياعدد مرات السفر الرجاء تحديد  -  

مرات 10، اكثر من  10 -7، 4-7،  0-3  

 

 الرجاء اإلجابة على جميع األقسام التالي:

   السيرة الذاتية 

 ما الخبرة التي تمتلكينها كموجهة؟ .1

 كموجهة  شاركت في برنامج توجيه سابقا   

 لم اشارك في برنامج توجيه سابقا   

 

في برنامج لتمكين الشابات أو تدريب طالبات الجامعات او  اوعملت ة و/او حالية في التوجيه،إذا كانت لديك خبرة سابق

 أدناه. خبرتك اإلضاءة علىتقديم االستشارات المهنية أو غيرها، الرجاء 

 سابقا ؟ إذا أجبت بنعم، الرجاء توضيح ذلك بإيجاز. يهل اشتركت في برامج أو تدريبات للنوع االجتماع .2

 موضوع وتاريخ التدريب: 

 المنفذة:الجهة 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 ما هي أفضل نقاط القوة المهنية لديك؟ .3

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 العمل كموجهة

 موجهة؟ما هي دوافعك لتصبحي  .4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ؤهلك لتكوني موجهة مناسبة في هذا المشروع؟ما هي المهارات التي ت .5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ما هي التحديات التي تواجه الخريجات عند دخولهن سوق العمل برأيك؟ .6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 ؟تتوقعينها في الطالبة التي ستقومين بتوجيهها الصفات/ االهتمامات التي ما هي .7

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  ما هي المهارات التي تعتقدين أنها األكثر ضرورية للمرأة المهنية في يومنا هذا لتنافس في السوق؟ .8

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 يلي:بالتوقيع على هذا الطلب فإنك تمنحين الموافقة على ما 

 ناث طوال فترة البرنامج المهني لإلعضويتك في برنامج أنا هنا لتوجيه  •

 المشاركة في برنامج التوجيه وأنشطته لمدة عام  •

  مع اعضاء الفريق حسب الحاجةتقديم التوجيه لطالبة من خالل اجتماعات شهرية والتواصل التطوع ب •

 والطالبات  المقدمة للموجهاتالتشبيك  المشاركة في التدريبات وأعمال •

 مشاركة أفكارك وخبراتك بانفتاح مع اآلخرين  •

 التوجيه والمحافظة على السرية  المستفيدات من طالباتلاواحترام الموجهات المشاركات  • 

 تقديم التغذية الراجعة في استبيانات تقييم المشروع عند إرسالها إليك  •

اإلقليمية للتوجيه من خالل وسائل التواصل االجتماعي وبرامج التبادل والنشرات االنضمام إلى شبكة أنا هنا  •

 اإلخبارية وغيرها 

 

 

 

__________________________        __________________________ 

 التاريخ       التوقيع

 

 الرجاء تعبئة هذا النموذج وإعادته إلى مركز دراسات المرأة أو إرساله على البريد االلكتروني التالي 

hunna.org-jordan@ana   6/10/6201في موعد أقصاه 

 

 

 


