
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم المتقدمة

  العمر

  الجنسية

  مكان اإلقامة )المدينة والدولة(

  الكلية/ القسم

  التخصص

  السنة المتوقعة للتخرج

  البريد االلكتروني

  رقم الموبايل

  كيف علمت ِعن البرنامج؟

التي شاركت بها داخل األنشطة الالمنهجية 

 وخارج الجامعة
 

  تي ترغبين بااللتحاق بهمجال العمل ال

 على مدار العام 2016/2017التواجد في األردن خالل 

خالل جزء من العام )الرجاء تحديد الوقت 

 الذين ال تتواجدين فيه في األردن(

 غير متواجدة

 الجامعة االردنية – المهني لالناث توجيهلمشروع أنا هنا ل
 توجيهمستفيدات من اللطالبات الا -طلب االلتحاق

2016/2017 

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

 غايات اختيار طالبات التوجيه وربطهم مع الموجهات المناسبات لهن فقط. اه سيقتصر علىشارة إلى أن استخدام المعلومات أدنتجدر اإل



 

 

 األسئلة التالية:الرجاء اإلجابة على 

 : أخبرينا عن طموحاتك بعد إنهاء دراستك الحالية؟1السؤال 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 .عن طموحكن ترين نفسك بعد عشرة سنوات؟ أخبرينا يالسؤال الثاني: أ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

وضحي في جملتين أو ثالث جمل ما الذي تعنيه فكرة التوجيه بشكل عام؟ وأخبرينا بإيجاز لماذا تعتقدين السؤال الثالث: 

 بأن مشروع أنا هنا لتوجيه اإلناث قادر على دعمك لتحقيق أهدافك؟

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 المستقبل؟ عند دخولك سوق العمل في ةيجامعكخريجة ك السؤال الرابع: ما هي التحديات الرئيسية التي ستواجهينها برأي

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

التي تتوقعين الحصول عليها من الموجهة؟ حددي ما تبحثين عنه في الموجهة إذا كانت  تما اإلرشاداالسؤال الخامس: 

 لديك تفضيالت أو رغبات محددة في موصفات الموجهة التي ترغبين بالعمل معها.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 ب فإنك تمنحين الموافقة على ما يلي:لبالتوقيع على هذا الط

 ناث طوا  فتر  البرنامج المهني لإلتوجيه لبرنامج أنا هنا ل عضويتك في •

 المشاركة في برنامج التوجيه وأنشطته لمد  عام  •

  اعضاء الفريق عند الحاجةاالجتماع مر  ك  شهر مع الموجهة المخصصة لك والتواص  مع  •

 والموجهات   التوجيه المستفيدات من التشبيك المقدمة لطالباتانشطة المشاركة في التدريبات و •

 مشاركة أفكارك وخبراتك بانفتاح مع اآلخرين  •

 احترام المشاركات والموجهات والمحافظة على السرية  • 

ضمان موافقة العائلة على المشاركة في مختلف االنشطة واعالم القائمين على المشروع في حا  مواجهة اية  •

 ممانعة 

 الراجعة في استبيانات تقييم البرنامج عند إرسالها إليك تقديم التغذية  •

االنضمام إلى شبكة أنا هنا اإلقليمية للتوجيه من خال  وسائ  التواص  االجتماعي وبرامج التباد  والنشرات  •

 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 

 


