
 :برنامج "إنجاز" للتأهيل لسوق العمل

 –ضمن مبادرة »أبشر « التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

(حفظه هللا)، وبمكرمة من معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، أطلقت  

برنامج »» إنجاز « للتأهيل لسوق العمل «؛  الجامعة في دبي وبالتعاون مع كليات التقنية العليا، 

كسابهن   إلعداد وتأهيل الكوادر من المواطنات الحاصات ع لى الشهادة الثانوية العامة، وإ

 .المهارات العملية التي تؤهلهن لالنخراط في سوق العمل

  كما يسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل للمتخرجات في البرنامج في القطاعين العام والخاص

عن طريق كادر مؤّهل ومتخّصص ومن خالل قاعدة بيانات عن الشواغر المتوفرة في مؤّسسات  

 .( طالبة 284الدولة. ويدرس حاليًّا في البرنامج )

 :نظام البرنامج الدراسيّ 

 .أسبوًعا 18مّدة الدراسة في البرنامج أربعة فصول دراسّية، مدة كل فصل منها  ·

 .الدراسة مجموعة من المهارات التدريبّية تكتسب الُملتحقات خالل مّدة ·

تخضع الُملتحقات لعدٍد مكثف من الّدورات المتخّصصة التي تتناسب وسوق العمل ، والتي   ·

 م  2018/  2017أُْدرِجْت في متطلبات البرنامج منذ العام الدراسي 

 :المهارات التدريبّيية

 .مهارات التواصل باللغة العربّية -

 .باللغة اإلنجليزيّة مهارات التواصل -

 .مهارات الرياضيات  -

 .مهارات الحاسوب -



 .مهارات العمل المختلفة -

 :التخّصصات

 .إدارة المكاتب

 .تقنية المعلومات

يتم إعداد الملتحقات لمساق التدريب العملي، وتدخل الملتحقات مرحلة التدريب العم لي، حيث  

كسابهن مهارات تمكنهن من يلتحقن بالمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لل برنامج؛ بهدف إ

القيام بوظائف محددة ُيَتفق عليها بين إدارة البرنامج وهذه المؤسسات؛ مما يهيئ لهن فرص  

كتسبنها من البرنامج  .عمل تتناسب والمهارات التي ا

 :شهادة البرنامج

لسوق العمل" وُتتاح  بعد استكمال متطلبات البرنامج ُتمنُح الُملتحقة شهادة "إنجاز في التأهيل 

كمال الدراسة الجامعّية في كليات التقنية العليا، شرط الحصول ع لى المستوى   لها أيًضا فرصة إ

 )Band 5 Academic IELTS(. الخامس كحدٍّ أدنى في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزيّة

)   2000ّصص مبلغ ( وتشجيًعا من البرنامج على مواصلة الملتحقة لدراستها الجامعّية فإنه خ

 .درهم شهريًا لكل طالبة تلتحق بكليات التقنية العليا

 :خدمات البرنامج

ُر المستلزمات التي يتطلّبها البرنامج كافةً  -  .الدراسة مجانّية، حيث تَُوفَّ

 .قاعات ذكّية مجّهزة بأحدث الوسائل التعليمّية -

 .ي دبي أو مقر البرنامج في الفجيرةمواصالت مجانية من مواقع السكن إلى مبنى الجامعة ف  -

 :مخرجات البرامج األكاديمّية



 -9 -1قدَّمت جامعة الوصل خال مسيرتها، ابتداًء من اإلعان عن إنشاء معهد دبي الشرعيّ في 

، والتي  1987 -1 - 25، ثم اإلعالن عن تأسيس كلية الدراسات اإلسامّية والعربّية في  1986

بترقية الكلية إلى "جامعة   2019أبريل  8رة التربية والتعليم في استمرت حتى صدور قرار وزا

كثر من) 2021الوصل " قدَّمت خاللها وحتى العام الجامعيّ  ( متخرًجا ومتخرجة في  12761، أ

 .برامج البكالوريوس

( في من  196() متخرًجا ومتخرجة في برامج الدراسات العليا، منهم)284كما َقدَّمت الجامعة )

 .(من حملة الدكتوراه88اجستير، و )حملة الم

 ( متخرجة في 1319وبلغ إجمالي المتخرجات في برنامج »إنجاز « للتأهيل لسوق العمل )

 .فرعي البرنامج بدبي والفجيرة

 


