
 

 

 ة الثنائيالجامعية الدراسات  برنامج 
Work-Integrated Dual Study Program 

 

ي )وبدعم  المتقدمة لمواءمة احتياجات سوق العملوالتطبيقية هدف رفع مستوى أداء طلبة الجامعة ونشر الوعي باألنظمة الحديثة وتنمية المهارات المعرفية ب
 (. GIZمن التعاون الدولي االلمان 

 
 Work-Integrated Dual Study Program  الثنائية الجامعية الدراسات برنامج 

ي    ةالثنائيالجامعية    اتالدراسيهدف برنامج   •
إل الدمج بي   الجانب األكاديمي النظري والجانب التطبيق 

 . المنظماتلي بالتعاون مع العم

ي كلية تكنولوجيا المعلومات وتم اضافة مسار الدراسات  •
 
طبقت جامعة الحسي   بن طالل اول برنامج ف

ي تخصص الطاقة المتجددة منذ بداية العام الجامعي  
 
وذلك بدعم    ،2022/    2021الجامعية الثنائية ف

ي )
 (. GIZمن التعاون الدولي االلمان 

ي الثنائية اثبتت فعالجامعية ان برامج الدراسات  •
 
 حتياجات ومتطلبات سوق العملاالستجابة ال  الية ف

 من العمالة الماهرة. 
 

• The Work-Integrated Dual Study Program aims at integrating the 
theoretical knowledge with the practical implementation in cooperation 
with organizations. 

• The AHU launched its first Work-Integrated Dual Study Program in ICT and 
is extending the program to include Renewable Energy track starting from 
the academic year 2021/2022 with the support of GIZ. 

• This cooperative Work-Integrated Dual Study has been proved to be very 
effective in responding to shortage of skilled labor. 

 Student Benefits To Students المنافع للطلبة 

 . التعليمية للطالب واكتساب فهم أفضل للمفاهيم العلمية والجوانب النظريةإثراء التجربة  •

 تطوير مهارات التواصل والمهارات الشخصية واالجتماعية.  •

ي مجال الطاقة المتجددة باإلضافة لشهادة البكالوريوس •
 
ة عمل حقيقية ف  . الحصول عل خبر

ة التدريب •   .إمكانية الحصول عل أجر شهري لفب 

• Integrating the theoretical knowledge with the practical implementation. 

• Acquisition of practical experience, communication, and professional skills. 

• Real work experience and career prospects. 

• Payment during the practical phases. 

يكةللمنظمات المنافع    Organization Benefits To Partner Organizations الشر

ي تدرب عليها لسنوات.  •
 كفاءة التوظيف لوجود المرشح االكفأ عل تلبية متطلبات الوظيفة الت 

 من حيث األفكار المحدثة وطرائق العمل العرصية.  المنظمةإضافة غنية لعمل  •

.  للمنظماتعقد ورش عمل متخصصة   •
ً
اء مجانا  من قبل مختصي   وخبر

ي  •
 
اء دوليي   للمدربي   ف  للتعامل مع الطلبة.  المنظماتتوفب  خبر

ام مالي او اداري.  •
  اختيار أوقات التدريب وعدد الطلبة للتدريب بدون أي الب  

• Recruitment of highly motivated, focused, performance-orientated 
graduates. 

• Add value through continuous integration into organization processes. 

• Conducting specialized workshop by university for free. 

• Offering international trainers for students in organizations. 

• Flexible time and number of training students. 

 


