
رحلة االستكشاف

نتائج “رحلة االستكشاف”

لمحة عن “رحلة االستكشاف”

تأخذ “رحلة االستكشاف” المشاركين في جوالت ومحطات لها نتائجها التعليمية الخاصة، إال أنه يجمعها 
مجموعة من العوامل المشتركة، وهي كالتالي:

يوفر برنامج “رحلة االستكشاف” فرصة 
لخريجي الجامعات من المواطنين 

اإلماراتيين الطموحين والمبتكرين، 
الشغوفين بالتعرف على نظام العمل 

في قطاع الموانئ والشحن البحري، كما يتيح لهم 
األدوات والمهارات الالزمة التي تحفزهم للوصول إلى 

أقصى إمكاناتهم، وتلبية تطلعاتهم الوظيفية وتعزيز 
فرصهم المستقبلية لاللتحاق بالعمل في مجموعة 

موانئ أبوظبي.

تتألف “رحلة االستكشاف” من مراحل 
ومحطات مصممة خصيصاً لتضمن 

االنتقال السلس للخريج الجامعي 
)الحاصل على األقل على معدل 

تراكمي 3.0 أو درجة 6 في اختبار اآليلتس( من 
المرحلة األكاديمية والتدريبية إلى مرحلة العمل 

واالحتراف المهني. هي فرصة قد ال تتكرر لتعريف 
المشاركين بالمسار المهني، وبالمتطلبات الواجب 
توافرها إلنجاز المهام الوظيفية، وتوضيح فرصهم 

المتاحة لشغل تلك الوظائف في المستقبل.

إثراء المشاركين بالمهارات األساسية والسلوكيات 	 
والتصرفات المهنية المطلوبة في العمل

إتاحة الفرص للمشاركين لتجربة العمل الجماعي ضمن 	 
بيئة العمل

تطوير درجة عالية من الوعي الذاتي لتقوية مهارات 	 
الذكاء العاطفي

ترسيخ منهجية خاصة الكتساب المهارات الشخصية 	 
والمهنية الالزمة في العمل



رحلة االستكشاف

إجراءات االستقدام
لقاء ترحيبي	 
التعريف بالمشرف الخاص	 
نبذة تعريفية عن مجموعة موانئ 	 

أبوظبي

التدريب الوظيفي
التدريب الوظيفي مع المدربين 	 

المختصين
بدء فعالية “تعرف على وظيفتك”	 

التدريب العملي
تقسيم المشاركين إلى فرق عمل	 
تطوير المهارات الفنية	 
تحديد مهارات التعليم	 
الوصول إلى المراحل النهائية لخطة 	 

التطوير والتعليم الخاصة برحلة 
االستكشاف

التدريب الميداني
حضور برنامج معتمد من وزارة 	 

التعليم ومعهد السماسرة البحريين 
القانونيين بالمملكة المتحدة.

تحليل أداء الفريق
المشاركة في مشروع جماعي للتخرج	 

المرحلة التعريفية 
ورش الوعي المؤسسي	 
جوالت ميدانية في مرافق مجموعة 	 

موانئ أبوظبي
التعريف بالكفاءات األساسية	 

المرحلة التوجيهية
التعرف على الموجهين المختصين 	 

خالل مرحلة االستقدام
بدء فعالية “تعرف على موجهك”	 

التخرج
اآلراء والمقترحات حول الرحلة	 
ورش عمل ختامية	 
إجراءات إدارية	 
حفل التخرج	 

الجدول الزمني

10 أسابيع

أسبوع واحد

اإلجمالي - 52 أسبوع

أسبوع واحد

40 أسبوع


