
 

 

 غير رسمي 

 غير رسم  

 بناء القوى العاملة الرقمية في فيكتوريا

 

 

 هل ترغب في االنتقال إلى مهنة رقمية؟ 
 ندعمك لتحسين مهاراتك في مهنة جديدة 

 ( Digital Jobs)انضم إلى برنامج الوظائف الرقمية 

 المهارات الرقمية هي المؤهالت المطلوبة في المستقبل.
 

 فيكتوريا لتحسين مهاراتك الرقمية وإعادة رسم مالمح حياتك المهنية. انضم إلى برنامج الوظائف الرقمية التابع لحكومة 
 

ثم تكون في   -أسبوع  12أسبوًعا من التدريب المجاني المدعوم من القطاع وفرصة إلكمال وظيفة مدفوعة األجر لمدة  12ستتلقى 
 طريقك نحو حياة مهنية طويلة األمد. 

 
 سنة، ولديك شغف للتعلم ومتحفزاً إلجراء تغيير، فقد يكون برنامج الوظائف الرقمية مناسباً لك.  30إذا كان عمرك يزيد على 

 
 يوفر لك البرنامج: 

 
 أسبوعاً من التدريب المجاني في دورة رقمية عالية الجودة مدعومة من القطاع  12 •

أسبوًعا مدفوعة األجر لدى إحدى الشركات في فيكتوريا لوضع مهاراتك    12فرصاً للتقدم لاللتحاق بوظيفة رقمية لمدة  •

الرقمية الجديدة موضع التنفيذ. لقد حصلنا على موافقة كبار أصحاب األعمال في الوالية الستضافة البرنامج. قد تجد نفسك  

 وذلك على سبيل المثال ال الحصر. ، Zendeskأو    Carsalesأو   CBAأو   Salesforceتعمل لدى 

 دعماً مستمراً من مرشد طوال ُمّدة البرنامج  •

 تعزيز المهارات نحو مهنة رقمية 

 إعادة رسم مالمح مهنتك 

تعزيز المهارات من أجل تغيير مهنتك ال يعني التخلي عن معرفتك وخبراتك الحالية. تعتبر المهارات مثل حل المشكالت والتخطيط  
 والمرونة جميعها ذات قيمة في العمل الرقمي. لتنظيم والتعاون والتفكير النقدي وا
 

مهما كانت خبرتك أو مجال اهتمامك، فإن إضافة أحدث المهارات الرقمية إلى معرفتك الحالية وتاريخ العمل ومجموعة المهارات  
 سيخلق لك فرصاً وظيفية جديدة في السنوات المقبلة. 

 
بعض أفضل مزودي التدريب في فيكتوريا لتقديم مجموعة من الدورات التدريبية المدعومة من قطاع الصناعة لتناسب  لقد تعاونا مع 

 مختلف االهتمامات ومستويات المهارات. 
 

  



 
 

 عنوان المستند  2من  2 

المهارات الرقمية التالية عالية الطلب: أسبوعاً من التدريب المدعوم من القطاع في إحدى  12يكمل المشاركون 

 إدارة المنتجات  •

 (Agile)إدارة المشاريع  •

 تطوير الشبكات  •

 

 

 

 

 تحليالت البيانات  •

 التسويق الرقمي •

  األمن اإللكتروني •

  الحوسبة السحابية •

  البرمجة/ تطوير البرمجيات •

 االصطناعي/ التعلم اآللي الذكاء   •

 

 كيفية تقديم الطلب 

 سنة فما فوق، من أي خلفية أو مجال.  30نحن نرحب بالطلبات المقدمة من فيكتوريا من أشخاص تبلغ أعمارهم 
 

نحن نشجع سكان فيكتوريا من المناطق اإلقليمية والنساء الراغبات في العودة إلى العمل وأي شخص قد تكون وظيفته تأثرت بجائحة 
 على التقديم.  19-كوفيد

 
 مؤهالً، يجب أن: لكي تكون 

 تكون من سكان فيكتوريا ▪

شهراً   12تكون مواطناً أسترالياً أو مقيماً دائماً أو لديك تأشيرة صالحة للسماح لك بالعيش والعمل في أستراليا لمدة  ▪
 األقل  على

سنوات؛ ليس بالضرورة أن   10سنوات )إجمالي  10سنة أو لديك خبرة عملية تزيد على  30يكون عمرك أكثر من  ▪
 متتالية(. كونت

 
 .Hudson Australiaيتم اختيار المشاركين من خالل عملية توظيف تنافسية تديرها 

 
. يمكنك تقديم طلب في  2024ستبدأ جوالت جديدة من البرنامج في يناير ومايو وسبتمبر من كل عام. ستكون الجولة النهائية في يناير 

 أي وقت. 
 

 قبل تقديم طلبك.  األسئلة الشائعةقم بزيارة الموقع اإللكتروني وقراءة 
 

م طلبك اآلن   قّدِّ

https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/candidates#frequently-asked-questions
https://au.hudson.com/job-seekers/victoria-digital-jobs-program/

