نشرة دورية تصدر عن وزارة املوارد البشرية والتوطني

"وجهنــي" ..برنامــج ذكي يوفــر للطلبة املواطنني
فــرص التدريــب امليداني والعمــل الصيفي يف القطاع اخلاص
أطلق ــت وزارة امل ــوارد البش ــرية والتوط ــن ،البرنام ــج الوطن ــي للتدري ــب امليدان ــي والعم ــل الصيف ــي "وجهن ــي" ال ــذي يأت ــي ضم ــن مب ــادرة "توط ــن  "360وه ــي إح ــدى
املب ــادرات الت ــي تطبقه ــا ال ــوزارة بالش ــراكة م ــع وزارة التربي ــة والتعلي ــم واجلامع ــات والقط ــاع اخل ــاص لتوعي ــة الش ــباب والطلب ــة املواطن ــن بأهمي ــة العم ــل يف القط ــاع
اخل ــاص وإب ــراز املزاي ــا الت ــي يوفره ــا وإرش ــادهم مهني ــا ومتكينه ــم وص ــوال ال ــى توظيفه ــم يف ه ــذا القط ــاع.

الطلبة املواطنون
ما هي املراحل الدراسية التي يستهدفها
البرنامج ؟
يسـتهدف البرنامـج الوطنـي للتدريـب امليدانـي والعمـل
الصيفـي "وجهنـي" الطلبـة املواطنين يف اجلامعـات
واملرحلـة الثانويـة.
كيف ميكنني كطالب التسجيل يف البرنامج؟
بإمكان الطلبة االستفادة من فرص التدريب والوظائف
الصيفيـة التـي يوفرهـا البرنامـج والتقـدمي اليها بشـكل
مباشـر مـن خلال التطبيـق الذكـي "وجهنـي" وفقـا لعدة
خطوات تشـمل:
حتميـل التطبيـق املتوافـر يف متجـري أندرويـد
وآبل ستور.
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تسجيل البيانات الشخصية.
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اإلطلاع علـى الفـرص املتاحـة والتقـدم اليهـا
ومتابعة الفرص واجراء املقابالت املطلوبة.

ما هي االمتيازات التي يوفرها البرنامج
للطلبة؟
يتيـح البرنامـج للطلبـة االطلاع علـى فـرص التدريـب
امليدانـي والعمـل الصيفـي التـي يطرحهـا القطـاع
اخلـاص مـن خلال التطبيـق الذكـي "وجهنـي" وبالتالـي
االسـتفادة مـن هـذه الفـرص.

منشآت القطاع اخلاص
ما هي االجراءات املطلوب ان تتبعها املنشآت
للتسجيل يف البرنامج؟
تسـتطيع منشـآت القطـاع اخلـاص املسـجلة يف وزارة
املـوارد البشـرية والتوطين واملناطـق احلرة االسـتفادة
مـن البرنامـج جلـذب شـريحة أكبـر مـن الطلبـة وذلـك

مـن خلال التالي:
حتديـد الشـخص املخـول بالتنسـيق مـع وزارة
املـوارد البشـرية والتوطين وتسـجيل بياناتـه يف
التطبيق.
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الدخـول الـى التطبيـق وتسـجيل الشـركة مـن
خلال ادراج بياناتهـا مـن قائمـة االعـدادات
(باسـتطاعة املنشـآت الكبرى تسـجيل أكثر من شركة
تتبع لها وحتديد أكثر من شخص للمتابعة).

2

ولدعـم جهـود الشـركات يف مرحلـة اجـراء املقابلات
توفـر وزارة املـوارد البشـرية والتوطين مراكـز التوطين
لتسـهيل التواصـل ان لـزم االمـر.

ما هي االمتيازات التي يوفرها البرنامج
ملنشآت القطاع اخلاص ؟
يوفر البرنامج االمتيازات التالية :
ادراج فـرص التدريـب والعمـل الصيفـي باتبـاع
اخلطوات املعروضة يف التطبيق.

1

االطلاع علـى بيانـات الطلبة املقدمني والتواصل
املباشـر معهـم وهـو األمـر الـذي يسـهم يف تلبيـة
الشـواغر الوظيفيـة للمنشـات مـن الكفـاءات الوطنيـة
املدربة بعد تخرجها.
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املؤسسات التعليمية
هل تستطيع املؤسسات التعليمية
التسجيل يف البرنامج مبا يسهم يف حتفيز
طلبتها لاللتحاق بالفرص التدريبية
والوظائف الصيفية املتاحة يف القطاع
اخلاص ومتابعتهم ؟
تسـتطيع املؤسسـات التعليمية املسـتهدفة التسـجيل يف
البرنامـج مـن خلال :
حتديـد املرشـد املهنـي املخـول بالتنسـيق مـع
وزارة املـوارد البشـرية والتوطين وتسـجيل
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بياناتـه يف التطبيـق الذكـي وهـو مـا يتيـح لـه االطلاع
علـى الطلبـة املسـجلني الدارسين يف املؤسسـة
التعليميـة املعنيـة ومتابعتهم وحتفيزهم على االلتحاق
بالفرص املتاحة.
يف حال وجود أكثر من فرع للمؤسسـة التعليمية،
تسـتطيع هـذه املؤسسـة الدخـول الـى التطبيـق
وتسـجيل املدرسـة أو اجلامعـة مـن خلال ادراج بياناتهـا
يف قائمة االعدادات.
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