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How many hours are students allowed 

to work each Month? 

• Maximum 60 hours during fall and spring 

semester 

• Maximum 80 hours during winter, spring and 

summer break 

 
Where students can work on 

campus? Colleges and different 

departments such as: 

• Library & Learning Commons 

• Library Technical Services 

• Student Careers and Alumni Department  

• Enrollment Services Office 

• Accessibility Office 

• Office of Student Support 

• Government Communications Department 

• Wellness Center 

• Colleges 

• others 

 
How to apply for the part-time jobs 

in ONCE program? 

• Through ONCE Portal 

https://careers.zu.ac.ae 

 اللخ فيها  العمل للطلبة  المسموح  الساعات عدد   هو  ما

 الواحد؟  الشهر 

    األول  الدراس    الفصل  خالل  ساعة  60 أقىص  كحد •
 والثان 

 والصيف  والربيع  الشتاء  إجازة  اللخ  ساعة  80 أقىص    كحد •

    قسامألا   ه    ما 
    فيها  العمل  الطلبة بإمكان  الت 

؟  الحرم  ف   الجامع 

 قساماال  ومختلف  الكليات  جميع  ضمن  الطلبة  عمل  مواقع  تكون

  
 :مثل ةالجامع ف 

 المكتبة •

 بالمكتبة  الفنية الخدمات  •

 والخريجي    للطلبة  المهنية  الشؤون  ادارة   •

 والتسجيل القبول خدمات  ادارة  •

 التالتسهي  ادارة  •

 الطلبة ومساندة دعم  ادارة   •

 والمطبوعات التسويق  ادارة   •

 الصحية  الرعاية  ادارة  •

ها الكليات  •  وغي 

نامجل   وظائف الشاغره التقديم لل  يتم كيف    التوظيف ير
 الجامعة؟  حرم ف 

https://careers.zu.ac.ae :اللخ الموقع  • من 
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What is ONCE? 

A student employment program run by the 

Student Careers and Alumni Department 

each semester to support the recruitment of 

undergraduate students for work opportunities 

on campus in a range of different university 

departments and units, during the free time in their 

academic time table. 

Why should a student work and study? 
• To gain professional work experience 

• To develop interpersonal and communication skills 

• To earn a wage while learning 

• To gain exposure to a real working environment 

 

 

 
   العمل “

    الجامع   الحرم ف 
 طورن 

 ”ومهنيا  شخصيا 

 
“Working at ZU has 

developed me personally 
and professionally” 

- Hanan Abdulraheem 
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 الدراسة؟  أثناء العمل  الطلبة عل  يتوجب لماذا

ة الكتساب   •  عملية مهنية خير

 الخرينا   مع  والتعامل  التواصل  مهارات  لتطوير •

 عملهم لقاء دخل عل للحصول •

 الواقعية العمل بيئة الكتشاف  •

نامج يتقدم أن يمكنه من     التوظيف  لير
 ؟ الجامعة حرم ف 

 (المستمرون الطلبة) والطالبات البالط  •

 التخصصات ومختلف العام التعليم طلبة  •

اكم   معدلهم الذين الطلبة  •  أكي   أو )2.0(  الي 

 عملهم؟ اثناء  دخل عل  الطلبة  يحصل هل

اوح  دخل  عل  الطلبة  يحصل  نعم،  ساعة،  لكل  درهم  39 و  18 بي     يي 

 .المعنية  الدائرة  تحدده  الذي  المستوى  عل  ذلك  ويتوقف

 للطلبة؟ متاحة  الوظائف  تكون  مت  

،  الدراس    والفصل  الولا  الدراس    الفصل  أثناء  
ة  وخالل   الثان   إجازة  في 

 .الصيفية  والعطلة  الربيع،  وإجازة  الشتاء،

 

 
   من “

  الرئيسية  أهداف 
 أعل  إمكانيات إىل وصولال 

   والعمل
  الجامع   الحرم ف 
  
   ساعدن 

 
 ”بذلك القيام ف

“Reaching my 
highest potential 

is one of my main 
goals and working 

at ZU is helping 
me to do so” 

- Shatha Shoukri 

Who can apply for the ONCE program? 

• Male and Female students (active students) 

• General Education and Major students 

• Students with cumulative GPA of 2.0 and above 

Does the student get paid? 

Yes, students are paid based on hourly rate 

ranging from 18 dhs - 39 dhs depending on the 

level identified by the employing department. 

When are jobs available for students? 

Fall semester, Spring semester, Winter break, Spring 

break and Summer break. 

 

 

 

 
   التوظيف (

 ادارة  يمهتق الطلبة،  لتوظيف برنامج هو  )الجامعة  حرم ف 

   والخريجي    للطلبة المهنية الشؤون
   ف 

،  فصل كل جامعة زايد ف    دراس 

 ضمن لهم  العمل  فرص   وتسهيل   الجامعيي    الطلبة توظيف عل للمساعدة

    لديهم  الفراغ  وقاتالل خ من وذلك .الجامعة وإدارات وحدات مختلف
  ف 

 .الدراس    جدولهم

 ”لدي مهارات االتصال
    العمل “

 
 طور   زايد  جامعة   ف

“My communicaion 
skills improved 
dramatically by 
working on ZU campus” 

- Sultan Ahmed 

م  ”الجميع واحي 

“Always be on time and 

respect everyone” 

- Ali Mohamed 

 العمل  نع  أتأخرال    أنا “

    التوظيف  من  المقصود  هو   ما 
 حرم   ف 

 الجامعة؟ 


