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عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة،

شــكراً الهتمامــك ببرنامــج اإلنجــاز اإلحترافــي لمواصلــة 
دراســتك.

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إكســابك المهــارات والمعــارف 
العمليــة المطلوبــة فــي بيئــة العمــل، بمــا يؤهلــك لمزاولــة 
الوظائــف فــي المســتويات األولــى كمــا يتيــح لــك فرصــة 
ــى.  ــة أعل ــات مهني ــى مؤه ــول عل ــة للحص ــة الدراس مواصل
مؤهــات  الدارســين  لمنــح  البرنامــج  تصميــم  تــم  وقــد 
ــة  ــة مانح ــة مرموق ــة عالمي ــن جه ــًا م ــا عالمي ــرف به معت
للمؤهــات العلميــة، وذلــك لتعزيــز االعتــراف بالبرنامــج 

ــة. ــل المختلف ــات العم ــل جه ــن قب م

تكــون مــدة الدراســة فــي البرنامــج عشــرة أشــهر، وعنــد 
إدارة  فــي  اإلنجــاز  شــهادة  ونيــل  بنجــاح  البرنامــج  إتمــام 
باإلضافــة  دوليــة  شــهادات  علــى  ســتحصل  األعمــال، 
 - الدبلــوم  ومؤهــل  الوظيفيــة"  المهــارات  "شــهادة  إلــى 
المســتوى الثالــث فــي "مهــارات إدارة األعمــال" مــن الجهــة 
بهــذا  المرتبطــة   )NCFE( للمؤهــل  المانحــة   العالميــة 
البرنامــج. وباإلضافــة إلــى إقامــة الشــراكات مــع الجهــات 
ــز  العالميــة، تكــّرس كليــات التقنيــة العليــا جهودهــا لتعزي
األعمــال  قطاعــات  مــع  القائمــة  المهنيــة  الشــراكات 
التدريــب  فــرص  علــى  الحصــول  مــن  الطلبــة  لتمكيــن 
العملــي الميدانــي، والتــي نأمــل أن تقودهــم إلــى الحصــول 

علــى فــرص عمــل دائمــة فــي نهايــة المطــاف.

البرنامج

يبــدأ البرنامــج بمرحلــة "المهــارات الوظيفيــة" المشــتركة، 
مســاقات  مجموعــة  مــن   بالكامــل  مدعومــة  وتكــون 
خاصــة بتطويــر مهــارات التواصــل والمصممــة خصيصــًا 
برنامــج  طلبــة   لــدى  التواصــل  مهــارات  وصقــل  لتنميــة 

اإلحترافــي. اإلنجــاز 

عنــد إتمــام مرحلــة "المهــارات الوظيفيــة" بنجــاح، ســتنتقل 
إلــى مرحلــة "مهــارات إدارة األعمــال" فــي البرنامــج )أنظــر 
  .)5 و   4 الصفحتيــن  علــى  للبرنامــج  الزمنــي  الجــدول  إلــى 
الرابــع  المســتوى  شــهادة  لنيــل  المرحلــة  هــذه  وتؤهــل 
ضمــن المنظومــة الوطنيــة للمؤهــات. وســتحظى فــي 
هــذه المرحلــة علــى التطويــر المســتمر لمهــارات التواصــل 
بهــدف رفــع مســتوى إتقانــك لهــذه المهــارات. وعنــد إتمام 
ــب  ــة التدري ــر مرحل ــة" ستباش ــارات الوظيفي ــة "المه مرحل
ــاح  ــا بنج ــد إتمامه ــك بع ــيتاح ل ــث س ــي حي ــي الميدان العمل
الخيــار لالتحــاق بالعمــل أو مواصلــة دراســتك للحصــول 
اســتيفاء  شــريطة  أعلــى،  تخصصــي  مهنــي  مؤهــل  علــى 

ــر(. ــد التطوي ــي قي ــار الثان ــول )الخي ــات القب متطلب

يلتــزم فريــق برنامــج اإلنجــاز اإلحترافــي بتوفيــر الدعــم الــذي 
تحتاجــه لبنــاء مســتقبل مهنــي ناجــح فــي مجــال تخصصك.

مع وافر التحية،

عميد برنامج اإلنجاز اإلحترافي 

مرحبًا بك
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برنامج اإلنجاز اإلحترافي، شهادة اإلنجاز في إدارة األعمال

أهداف البرنامج
يهــدف برنامــج اإلنجــاز اإلحترافــي  الــذي يحصــل الطالــب بنهايتــه علــى "شــهادة اإلنجــاز فــي إدارة 
األعمــال" إلــى إعــداد الخريجيــن لمزاولــة الوظائــف فــي مراحلهــا األولــى فــي مجموعــة واســعة 
مــن بيئــات العمــل المختلفــة، إضافــًة إلــى تطويــر قاعــدة عريضــة لمهــارات إدارة األعمــال 
بمــا يتيــح للخريجيــن مواصلــة الدراســة للحصــول علــى مؤهــات مهنيــة تخصصيــة أعلــى. 

ــة: ــاءات التالي ــج الكف ــذا البرنام ــبك ه وُيكس

ــة  ــي بيئ ــق ف ــن فري ــة ضم ــورة فاعل ــل بص ــة للعم ــية الازم ــارات األساس ــارف والمه المع  •
العمــل بصــورة عامــة

المعــارف والمهــارات الازمــة التــي تؤهلــك لمواصلــة الدراســة للحصــول علــى مؤهــل   •
القبــول  متطلبــات  اســتيفاء  شــريطة  أعلــى  تخصصــي  مهنــي 

أثنــاء العمــل فــي الوظائــف فــي  التــي يمكــن تطبيقهــا  القّيمــة  المهــارات الوظيفيــة   •
المختــار المهنــي  المجــال  فــي  األولــى  مراحلهــا 

األدوات الازمة التي تمّكنك من تحمل مسؤولية مسيرتك التعليمية    •

المخرجات التعليمية للبرنامج
عند إتمام البرنامج بنجاح، ستصبح قادراً على تحقيق ما يلي:

تطبيــق المهــارات والمعــارف العامــة فــي إدارة األعمــال بمــا يمّكنــك مــن تأديــة المهــام   •
ــل  ــة العم ــي جه ــراف ف ــت اإلش ــك تح ــة ب المنوط

اســتيفاء متطلبــات المعــارف والمهــارات المطلوبــة لمواصلــة الدراســة للحصــول علــى   •
مؤهــات مهنيــة تخصصيــة أعلــى

إظهار المهارات الوظيفية المطلوبة وفق معايير جهات العمل  •

إظهار قدرتك على تحمل مسؤولية مسيرتك التعليمية  •

لمحة عامة عن البرنامج
القبول

يجــب أن يكــون المتقــدم حاصــًا علــى شــهادة 
الثانويــة العامــة بمعــدل 60% فمــا فــوق. هــذا 

البرنامــج متــاح للطلبــة المواطنيــن فقــط.

ويترتــب علــى الطلبــة أيضــًا اســتيفاء متطلبــات 
العالميــة  للمؤهــات  بهــا  الموصــى  الدخــول 
ضمــن البرنامــج. وســيتم نشــر هــذه المعلومــات 
فــي المــواد التســويقية الصــادرة لــكل برنامــج.

مدة الدراسة
ــي  ــاز ف ــهادة اإلنج ــج "ش ــي برنام ــة ف ــدة الدراس م
ويقــوم  تقريبــًا.  أشــهر  عشــرة  األعمــال"  إدارة 
خاصــة  مســاقات  مجموعــة  بإتمــام  الطلبــة 
فــي  الدراســة  أثنــاء  التواصــل  مهــارات  بتطويــر 

اإلحترافــي. اإلنجــاز  برنامــج 

التطور الدراسي
فــي  تاليــة  مرحلــة  إلــى  مرحلــة  مــن  لانتقــال   
البرنامــج، ُيشــترط علــى الطالــب إتمــام متطلبــات 
كل  فــي  بنجــاح  الدراســية  المســاقات  جميــع 
التواصــل  مهــارات  كفــاءة  وإظهــار  مرحلــة 
مــن  تمكنــه  أن  شــأنها  مــن  والتــي  المكتســبة 
تحقيــق النجــاح خــال المرحلــة التاليــة. ويتوجــب 
الحضــور  نســبة  اســتيفاء  أيضــًا  الطالــب  علــى 

مرحلــة. كل  فــي   %85 المطلوبــة 

فرص العمل
تلتــزم كليــات التقنيــة العليــا بتوفيــر الدعــم الــازم لــك لمزاولــة العمــل فــي مجــال االختصــاص المختــار عــن طريــق مســاعدتك علــى تحديــد جهــات 

العمــل ذات الصلــة واإلعــداد للمقابــات الشــخصية. هــذا البرنامــج مصمــم خصيصــًا إلعــدادك لشــغل وظيفــة فــي حقــل االختصــاص. 



برنامج اإلنجاز اإلحترافي، شهادة اإلنجاز في إدارة األعمال

البرنامج
يبــدأ برنامج شــهادة اإلنجــاز فــي إدارة األعمال 
ــتركة،  ــة" المش ــارات الوظيفي ــة "المه بمرحل
ــة  ــن  مجموع ــل م ــة بالكام ــون مدعوم وتك
ــل  ــارات التواص ــر مه ــة بتطوي ــاقات خاص مس
وصقــل  لتنميــة  خصيصــًا  والمصممــة 
مهــارات التواصــل لــدى طلبــة  برنامــج اإلنجــاز 

اإلحترافــي.

عنــد إتمــام مرحلــة "المهــارات الوظيفيــة" 
بنجــاح، ســتنتقل إلــى مرحلــة "مهــارات إدارة 
ــل  ــك لني ــي تؤهل ــج، والت ــي البرنام ــال" ف األعم
شــهادة المســتوى الرابــع ضمــن المنظومــة 
الوطنيــة للمؤهــات. وتكــون هــذه المرحلــة 
ــاقية  ــدة المس ــن  الوح ــل م ــة بالكام مدعوم
إتمــام  وعنــد  التواصــل".  مهــارات  "تطويــر 
مرحلــة "المهــارات الوظيفيــة" فــي البرنامــج، 
ــي  ــي الميدان ــب العمل ــة التدري ــر مرحل ستباش
حيــث ســيتاح لــك بعــد إتمامهــا بنجــاح الخيــار 
دراســتك  مواصلــة  أو  بالعمــل  لالتحــاق 
للحصــول علــى مؤهــل مهنــي تخصصــي أعلــى.

شهادة دولية
أقامــت كليــات التقنيــة العليــا شــراكة مهنية 
للمؤهــات  المانحــة  العالميــة  الجهــة  مــع 
 .)NCFE( العلميــة فــي المملكــة المتحــدة
عــن  الصــادرة  المؤهــات  البرنامــج  ويمنــح 
ــهادة  ــى ش ــتحصل عل ــث س ــة حي ــذه الجه ه
لــكل مــن المؤهــات التــي تنجــح فــي إتمامهــا 

ــك. ــن برنامج ــزء م كج

المهارات الوظيفية
مــن  الوظيفيــة"  "المهــارات  مرحلــة  تركــز 
المهــارات  الطلبــة  إكســاب  علــى  البرنامــج 
ــل  ــات العم ــا جه ــث عنه ــي تبح ــة الت الوظيفي
فــي عمليــة التوظيــف. ويســهم ذلــك فــي 
ــل  ــة العم ــى جه ــال إل ــة االنتق ــهيل عملي تس
بمــا يمّكنــك مــن المســاهمة الفاعلــة فــي 
اليــوم  منــذ  بهــا  تلتحــق  التــي  المؤسســة 

األول.

تفاصيل البرنامج

www.hct.ac.ae

مراحل تطور البرنامج
المرحلة 1 )8 أسابيع(   ◄

مساقات المهارات الوظيفية  ▪
مجموعة مساقات لدعم تطوير مهارات التواصل  ▪

المرحلة 2 )24 أسبوع(  ◄
مساقات مهارات إدارة األعمال  ▪

مجموعة مساقات لدعم تطوير مهارات التواصل  ▪

المرحلة 3 )5 - 8 أسابيع(  ◄
التدريب العملي الميداني  ▪

الجدول الزمني للبرنامج )الدفعة الملتحقة بشهر أغسطس(
عدد الساعات في األسبوعالفصل الدراسي المهارات الوظيفية 

الفصل الدراسي 
األول

المرحلة 1
)8 أسابيع(

5فهم العقلية
5التكيف مع أيام العمل األولى

5فهم التحفيز الداخلي
5فهم مبادىء العمل

4إدارة وقتك
4تطوير مهارات التواصل

1ساعة مشتركة )في الكلية(

مهارات إدارة األعمال
الفصل الدراسي 

األول
المرحلة 2
)8 أسابيع(

4إصدار المستندات في بيئة العمل
4التواصل في بيئة العمل

4ثقافة العمل والمسؤوليات
4توفير خدمة المتعاملين في بيئة العمل

4االبتكار في بيئة العمل
4حل المشكالت في بيئة العمل

4تطوير مهارات التواصل
1ساعة مشتركة )في الكلية(

الفصل الدراسي 
الثاني

المرحلة 2 )تتمة(
)16 أسبوع(

4إصدار المستندات في بيئة العمل
4التواصل في بيئة العمل

4ثقافة العمل والمسؤوليات
4توفير خدمة المتعاملين في بيئة العمل

4االبتكار في بيئة العمل
4حل المشكالت في بيئة العمل

4تطوير مهارات التواصل
1ساعة مشتركة )في الكلية(

الفصل الصيفي
المرحلة 3 

)5-8 أسابيع(
)سيتم التدريب العملي الميداني

التأكيد الحقًا(


