ارتفاع نسبة الحاصلين على عمل من خريجي كلية البيان
اكد التقرٌر الذي اصدره مركز التوجٌه الوظٌفً بكلٌة البٌان على ان الغالبٌة
العظمى من خرٌجً الكلٌة المذكورة قد حصلوا على وظٌفة طبقا لتخصصهم الدقٌق
سواء فً تخصصات االعالم التً تشمل الصحافة و االذاعة والتفزٌون و العالقات
العامة و االعالن او فً تخصصات اللغة االنجلٌزٌة التً تشمل االدب االنجلٌزي او
الكتابة االحترافٌة باللغة االنجلٌزٌة  .وقالت الفاضلة االستاذة موضً بنت جمعة
الغٌالنً نائب عمٌد كلٌة البٌان ان هذا التقرٌر ٌمثل ثمرة جهود متابعة الكلٌة لطلبتها
سواء فً توفٌر العدٌد من فرص العمل لهم من خالل االتفاقٌات التً تعقدها الكلٌة
مع المؤسسات االعالمٌة المختلفة او من خالل المعارض واللقاءات التً توفرها
للطلبة كً ٌتعرفوا عن كثب على سوق العمل .واضافت الفاضلة االستاذة الغٌالنٌة
ان كلٌة البٌان تبذل الجهود الحثٌثة من اجل ان ٌتمكن طلبتها من ولوج سوق العمل
وهم متسلحون بالخبرات العلمٌة والعملٌة التً تؤهلهم للمنافسة فً الحصول على
الوظائف المطلوبة وقد عملت الكلٌة خالل السنوات السابقة على متابعة الطلبة
الخرٌجٌن ومساعدتهم فً الحصول على وظٌفة تتوافق وتخصصهم االكادٌمً ولذا
نرى فً نتائج التقرٌر ما ٌؤكد على ان نسبة عالٌة من خرٌجنا قد استطاعوا من
الحصول على فرصة وظٌفٌة مناسبة .
واشار تقرٌر مركز التوجٌه الوظٌفً بكلٌة البٌان ان نسبة من انخرطوا فً
سوق العمل من خرٌجً كلٌة البٌان قد بلغت اكثر من  % 38من مجموع الخرٌجٌن
منذ العام  9002حتى االن  ،وان النسبة المتبقٌة والذٌن لم تدرج اعدادهم ضمن
الحاصلٌن على فرص عمل تشمل الطالبات الالتً ٌرفضن العمل لتفرغهن لشؤون
العائلة والمنزل وعدم رغبتهن فً العمل وقد بلغت نسبتهن  %4من مجموع
الخرٌجٌن  ،كما تشمل النسبة المذكورة الطلبة الذٌن تفرغوا لمواصلة دراستهم
االولٌة والعلٌا فً مجاالت تخصصهم المختلفة والذٌن بلغت نسبتهم  %3من مجموع
الخرٌجٌن وبالتالً فان نسبة الطلبة العاملٌن والدارسٌن تبلغ  %29من مجوع الطلبة
المتخرجٌن من كلٌة البٌان  .واشار التقرٌر ان نسبة العاملٌن من خرٌجً عام

 9002بلغت  %3.79فٌما ارتفعت تلك النسبة الى  %29من عدد الخرٌجٌن للعام
 9000/9000بٌنما حصل  % 32.4من خرٌجً العام االكادٌمً 9009 /9000
على فرصة عمل فً القطاعٌن الحكومً والخاص  .وٌسعى مركز التوجٌه الوظٌفً
فً كلٌة البٌان الى تعرٌف الطلبة بفرص العمل المتاحة فً سوق العمل لمختلف
التخصصات االكادٌمٌة فً الكلٌة .
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