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أوال :المقدمة
͌
نظرا لما يواجه البلد من ارتفاع معدالت البطالة التي تجاوزت ( )% 10تم االعداد لعدد من الندوات ومعرض
الوظائف واالبتكار لبيان أهمية قيام الخريج بتبني مشروعه الخاص واالطالع على فرص العمل المتاحة له في
المجال الخاص والتوعية بأهمية اكسابه المهارات لغرض الدخول في سوق العمل الحر.
ثانيا :الهدف من معرض الوظائف واالبتكار
͌
 -1توفير فرص عمل لخريجي الجامعة في شركات القطاع الخاص.
 -2توفير التدريب العملي المجاني في الشركات والمصارف الخاصة لغرض اكساب الخريج المهارة والخبرة.
 -3التوعية بمجال إمكانية قيام الخريج بفتح المشروع الخاص باالستفادة من قروض مبادرة تمويل للمشاريع الصغيرة
وشركة الوكاالت المصرفية.
ثالثا  :موقع العمل
͌
استنادا الى مذكرة التعاون العلمي واالستشاري بين وزارتنا وجامعة النهرين بالعدد ( )262/5/4في 2017/1/4
تم تنظيم المعرض في رحاب كلية الهندسة  /جامعة النهرين للمدة (.)2018/12/19-20
رابعا :المناقشة
͌
تم االعداد والتهيئة لمعرض الوظائف واالبتكار من خالل عدة مراحل تمثلت باالتي:
أ -المرحة األولى  :الندوات العلمية
تم المشاركة في الندوة العلمية الموسومة ((اليات لتعاون بين الجامعات العراقية وقطاعات االعمال لتطوير بيئة
االستثمار)) التي عقدتها كلية اقتصاديات االعمال  /جامعة النهرين بتاريخ  2018/3/13وجاء من ضمن الندوة
ورقة د .حسين علي داود  /مدير عام دائرة تخطيط القطاعات الموسومة ((االبتكار لتنفيذ األفكار وتوفير فرص
العمل)) اذ تم طرح فكرة المنصة االلكترونية لتوظيف خريجي الجامعة ،ضمن مخرجات الندوة.
ومن ثم جاءت الندوة الثانية كخطوة تكميلية حيث عقدت دائرة تخطيط القطاعات وبالتنسيق مع عدد من مستثمري
القطاع الخاص في قاعة السالم  /جامعة النهرين الندوة الموسومة ((امنح نفسك فرصة عمل)) بتاريخ .2018/5/7
حيث جاء الهدف من الندوة:
 توفير فرص العمل للخريجين من خالل ربط منصة الجامعة مع مستثمري القطاع الخاص. اكساب المهارات للخريجين من خالل اشراكهم في برنامج تدريبي بعدة مجاالت . التعريف بمبادرة األمانة العامة لمجلس الوزراء لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.و كان من أبرز نتائجها إطالق المنصة االلكترونية لخريجي جامعة النهرين لكافة التخصصات في كلياتهم.
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 -2المرحلة الثانية  :تفعيل المنصة االلكترونية لتوظيف خريجي الجامعة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص
كان من أبرز نتائج الندوة العلمية الثانية التي نظمتها دائرتنا في جامعة النهرين:
إطالق المنصة االلكترونية لخريجي جامعة النهرين لكافة التخصصات في كليات جامعة النهرين للحصول علىفرص العمل في القطاع الخاص.
 تشجيع الخريج على اقامة مشروعه الخاص واالستفادة من قروض مبادرة تمويل لالمانة العامة لمجلس الوزراء.كان من أبرز مخرجات المنصة االلكترونية الرقمية على الموقع االلكتروني لكلية اقتصاديات االعمال /جامعة
النهرين االتي:
أ -توفير فرص عمل لـ( )13خريج من التخصصات اإلدارية والفنية والمالية.
ب -قيام السيد وميض الموسوي بتحمل تكاليف تصنيع جهاز فحص الدم االلكتروني – براءة اختراع المهندسة
اية جمال /جامعة النهرين.
ج -قيام مجموعة الصادق بتوجيه الدعوة لتدريب ( )8من الخريجين ضمن التخصصات الهندسية (كهرباء ،
كيمياوي) ومحاسب.
د -التنسيق مع رابطة المصارف الخاصة العراقية للقيام بتدريب عدد ( )40من خريجي جامعة النهرين والمسجلين
في المنصة االلكترونية الرقمية بالدورة الموسومة (( دورة تأهيل المبادرين )) للمدة.2018 /11/9-9
كان من نتائج التدريب اكساب الخريجين مهارات في الجوانب التالية:
 قوة اإلرادة في مواجهة التحديات تعلم كيفية اإلدارة المالية للمشاريع الصغيرة تعريف الخريجين بمبادرة تمويل لألمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن قروض تمويل المشاريع الصغيرة منخالل تقديم عرض مفصل باليات التقديم لهذه القروض.
 -3المرحلة الثالثة  :إقامة معرض الوظائف واالبتكار
بدأ التهيئة واالعداد للمعرض ابتداءا͌ من شهر ايلول  2018/حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية لمنتسبي وزارتنا
بالعدد ( )4/3/21774في  27/9/2018والتي اسندت لها مهام االعداد والتنسيق للمعرض مع جامعة النهرين
باالستناد الى مذكرة التعاون العلمي واالستشاري بين الجامعة ووزارتنا.
واستكماال لإلعداد تشكلت اللجنة الوزارية المشتركة بعضوية كل من وزارتنا والجامعة بالعدد ()4/3/6375
في 2018 /11 /18و التي بدأت باإلعداد الفعلي للمعرض من خالل عقد اجتماعات عدة لتحديد اهداف المعرض
والبرنامج واعداد المخاطبات الرسمية للجهات المشاركة فضال عن الموقع االلكتروني لتسجيل المشاركين.
والحصول على دعم البنك المركزي بتمويل المعرض ورعايته ضمن مبادرة تمكين.
ومع استكمال اإلعالن عن المعرض تم توجيه الدعوة لعدد من الشركات والمصارف الخاصة للمشاركة لتحديد
كل شركة موقعها في المعرض وتقديم المبادرات الخاصة بتوفير فرص العمل والتدريب المجاني.
فضال عن تهيئة مكان المعرض من قبل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتنا وجامعة النهرين كمعرض
الستقبال الخريجين من خالل مواقع مخصصه لكل شركة ومصرف.
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وكان من ابرز نتائج معرض الوظائف واالبتكار االتي:
 -1بلغ عدد شركات القطاع الخاص والمصارف االهلية المشاركة في المعرض بفرص عمل وتدريب مجاني للخريجين
( )19شركة ومصرف.
 -2عدد المخترعين المشاركين ببراءة اختراع بما فيهم طلبة الجامعة في المراحل المنتهية ( )18مشارك.
 -3بلغ عدد الحضور من الشخصيات والوزارات () 200
 -4بلغ عدد الحضور من ممثلي الشركات ( ) 46
-5بلغ عدد الحضور من الخريجين الباحثين عن فرصة عمل ( .) 650
 -6تم االتفاق مع عدد من الشركات والمصارف المشاركة في المعرض على القيام بتدريب مجاني لعدد من خريجي
الجامعة في عدد من المواضيع منها ( كيفية اعداد  ، CVريادة االعمال  ،كيفية االستفادة من مشروع التخرج كبحث
عملي )
 -7أبدت الشركات المشاركة استعدادها الستقبال طلبة المرحة الثالثة للتدريب العملي الصيفي في مشاريع وخطوط
انتاج الشركات وكذلك المصارف االهلية.
-8احتضان عدد من مشاريع الخريجين من خالل توفير مستلزمات البحث العلمي من مواد ومختبرات و سيتم التنسيق
مع هيأة البحث والتطوير الصناعي  /قسم الحاضنة التكنولوجية لغرض التعريف بريادة االعمال في المراحل األولى
من الدراسة في وكليات الجامعة فضال عن .
 -9تم تنظيم حلقة نقاشية يوم  2018/12/20صباحا مع الشركات المشاركة في المعرض الستثمار احدى بنايات
جامعة النهرين غير المنجزة مثل:
 بناية القاعات الدراسية مبنى الوقود مبنى المركز الثقافي. مجمع النشاط الرياضي مشروع مرأب وقوف المركبات مشروع بناية كلية الصيدلة  /جامعة النهرينفضال عن األماكن الخالية لغرض االستفادة من المساحات المتروكة بتوفير الدعم المالي للجامعة.
͌
 -10بلغ عدد السير الذاتية للطلبة الخريجين المستلمة من الشركات والمصارف المشاركة في المعرض وفق االتي:
 شركة البرهم للمشتقات النفطية (.)250 شركة هنوا الكورية ()200 شركة زسكو للسيارات توظيف العشرة األوائل. -11منحت عدد من شركات االنترنيت واالتصاالت فرص تدريبية مجانية وكاالتي:
 االسوار ( )1000فرصة تدريبية مجانية -بوابة القمر ( )200فرصة تدريبية مجانية

للتفضل باالطالع ..مع التقدير.
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