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لمحة عن برامج ُنخب
امتـــداًدا لجهـــود صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي وخبراتـــه المتراكمـــة، التـــي تزيـــد عـــن 48 عاًمـــا 
ـــي،  ـــب التعاون ـــج التدري ـــة و برام ـــب المتخصص ـــج التدري ـــال برام ـــن خ ـــة م ـــوادر الوطني ـــر الك ـــال تطوي ـــي مج ف
ـــي  ـــدوق الصناع ـــة الصن ـــت أكاديمي ـــة، أطلق ـــة والتدريبي ـــز التعليمي ـــات والمراك ـــرق الجامع ـــع أع ـــراكة م وبالش
ثاثـــة برامـــج تدريبيـــة تحـــت مظلـــة برامـــج »ُنخـــب«، تهـــدف إلـــى تقديـــم تدريـــب مكثـــف موجـــه إلـــى 
الكفـــاءات الوطنيـــة مـــن حديثـــي التخـــرج، لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل وتقديـــم فـــرص وظيفيـــة فـــي 

الصنـــدوق الصناعـــي حيـــث يعتمـــد البرنامـــج منظومـــة متكاملـــة مـــن التدريـــب النظـــري و العملـــي.

المزايا المقدمة للمتدربين

برامج ُنخب #مًكن_مستقبلك

التطوير 
الشخصي 
والمهني.

اكتساب خبرات 
مميزة.

مكافأة 
شهرية.

بدل سكن 
وبدل نقل.

مكافأة أداء 
سنوية.

123 برنامج
ُنخب االئتمان

برنامج
ُنخب دراسات السوق

برنامج
ُنخب المهندسين

تأمين طبي 
للمتدرب ووالديه.

التسجيل في 
التأمينات 

االجتماعية.

العاقات المهنية 
على صعيد دولي، 

إقليمي، ومحلي.



برنامج ُنخب االئتمان:
يقـــّدم الصنـــدوق الصناعـــي برنامـــج ُنخـــب االئتمـــان لبنـــاء المعرفـــة الازمـــة للعمـــل بفعاليـــة فـــي قطـــاع 
ــدوى  ــة و الجـ ــاءة الماليـ ــل المـ ــيات تحليـ ــج أساسـ ــذا البرنامـ ــدم هـ ــث يقـ ــال، حيـ ــان و إدارة األعمـ االئتمـ
االقتصاديـــة للمشـــاريع التـــي يمولهـــا الصنـــدوق فـــي قطاعـــات: الصناعـــة، الطاقـــة، التعدين،والخدمـــات 
اللوجســـتية. وذلـــك عبـــر رحلـــة تدريبيـــة مكثفـــة تجمـــع بيـــن التدريـــب النظـــري و العملـــي بالتعـــاون مـــع أعـــرق 

الجامعـــات و المراكـــز التدريبيـــة داخـــل وخـــارج المملكـــة 

 بنــاء و تطويــر المهــارات الازمــة لتقييــم المــاءة
ــي ــة للمشــاريع المختلفــة فــي المجــاالت الت  المالي
التعديــن الطاقــة،  الصناعــة،  الصنــدوق:   يمولهــا 

اللوجســتية والخدمــات 

ـــد المتدربيـــن بالمهـــارات الازمـــة  تزوي
لمحللـــي االئتمـــان بدايـــة مـــن قـــراءة 
و تحليـــل وتقييـــم القوائـــم الماليـــة 
ـــة  ـــات الازم ـــم التوصي ـــاء بتقدي وانته

ـــاريع ـــتدامة المش الس

تقديـــم المهـــارات الازمـــة لتحليـــل 
المخاطـــر التـــي تواجـــه المشـــاريع  
الماليـــة  المخاطـــر  و  عـــام  بشـــكل 

بشـــكل خـــاص

بنــــــاء و تطويــــــر أساســـــــيات االدارة والتخطيـــط 
والتحليـــــــل االســـتراتيجي 

أهداف البرنامج

01

02

03

04



مراحل البرنامج:

التدريب األكاديمي 
الخارجي

التدريب األكاديمي 
الخارجي

التدريب 
األكاديمي

التدوير 
الوظيفي

التدريب على 
رأس العمل

شهرينشهرين 14 شهرشهرين4 أشهر

معايير القبول

التخصص:

اختبارات اللغة:المعدل:

أخرى:

البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

IELTS 6.5
TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

أن يكون التقديم لخريجي عام  2020م وما بعده.
أن تكون الشهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم.

معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج، ُترفق إفادة التخرج.

4/3.2
5/4

100/80



برنامج ُنخب المهندسين:
صمــــم البرنامــــج التدريبــــي لُنخـــب المهندســــين لبنــــاء المعـــارف الماليـــة و الهندســــية والفنيـــة الازمــــة إلعـــداد 
وتقييـــم دراســــات الجــــدوى االقتصاديــــة للمشـــاريع فــــي القطاعــــات التـــي يمولهـــا الصندوق وهـــي: الصناعة، 

الطاقـــة، التعديـــن والخدمـــات اللوجســــتية. 
ــتراتيجية، إدارة  ــبة، اإلدارة ااالسـ ــل، المحاسـ ــان، التمويـ ــل االئتمـ ــادئ تحليـ ــيات ومبـ ــج أساسـ ــدم البرنامـ يقـ
ــم  ــة لتقييــ ــة الازمـ ــة والعمليـ ــارات النظريـ ــين بالمهـ ــد المهندسـ ــك لتزويـ ــاريع وذلـ ــر وإدارة المشـ المخاطـ
التكاليــــف التمويلة والتشــــغيلية للمشــــاريع، والتي تشمل طــــرق التصنيــــع وأنظمــــة البنــــاء واألمن والسامة، 
و تقييــــم المخاطــــر الهندســــية والماليـــة، وذلـــك مـــن خـــال رحلـــة ثريـــة بالتدريـــب النظـــري والتدريـــب العملـــي  

داخـــل وخـــارج المملكـــة مـــع أعـــرق الجامعـــات والشـــركات العالميـــة.

المالـــي  التحليـــل  مهـــارات  بنـــاء 
ــراءة  واالئتمانـــي والتـــي تشـــمل قـ
و تحليـــل وتقييـــم القوائـــم الماليـــة 
لتقديـــر المـــاءة الماليـــة للمشـــاريع 

و التكاليـــف التشـــغيلية

تطويـــــــــر وبنـــــاء المعرفــــة فـــي 
أساســـــيات اإلدارة الهندســـية وتقييم 
ــات  ــدات واآلالت والتقنيـــــ المعـــــــ
المصاحبـــة وانظمـــة البنـــاء واألعمـــال 
ـــامة ـــن والس ـــة االم ـــة وأنظم المدني

لتقديـــم  الازمـــة  بالمهـــارات  المتدربيـــن  تزويـــد 
ــية والفنيـــة وإعـــداد دراســـات  ــارات الهندسـ االستشـ

االقتصاديـــة الجـــدوى 

أهداف البرنامج

01

02

03

04

تطويـــر المهـــارات الازمـــة لتقييـــم المـــاءة الماليـــة 
ــية  ــة،و هندسـ ــة فنيـ ــن ناحيـ ــة مـ ــاريع المختلفـ للمشـ
ــي  ــدوق فـ ــا الصنـ ــي يمولهـ ــاريع  التـ ــة للمشـ وماليـ
ــات  ــن والخدمـ ــة، التعديـ ــة، الطاقـ ــات: الصناعـ قطاعـ

ــتية اللوجسـ



مراحل البرنامج:

التدوير 
الوظيفي

التدريب 
األكاديمي

التدريب على 
رأس العمل

التدريب على 
رأس العمل

التدريب األكاديمي 
الخارجي

ماجستير

زيارة المصانع 

التخصص:

اختبارات اللغة:المعدل:

أخرى:

IELTS 6.5
TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

أن يكون التقديم لخريجي عام  2020م وما بعده.
أن تكون الشهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم.

معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج، ُترفق إفادة التخرج.

4/3.2
5/4

100/80

شهر ونصف4 أشهر3 أشهر 12 شهرأسبوعان3 أشهر

معايير القبول

الهندسة الكيميائية
هندسة المواد

الهندسة الدوائية
هندسة الطاقة والمياه

هندسة وإدارة المنافع والطاقة
الهندسة الصناعية

إدارة هندسية
هندسة التصنيع ونظم التصنيع 

هندسة أنظمة األتمتة والروبوتات
الهندسة المالية والتكاليف

هندسة نظم المعلومات

هندسة إدارة العمليات
هندسة بحوث العمليات

هندسة تحسين االنتاج
هندسة ساسل االمداد واللوجستيات

الهندسة الميكانيكية
هندسة صناعة السيارات
هندسة صناعة الطائرات

هندسة صناعة المعدات واآلالت
الهندسة الكهربائية

هندسة الطاقة والقوة
هندسة التحكم

هندسة التجهيزات التقنية
هندسة الكمبيوتر
هندسة االتصاالت

الهندسة الحيوية الطبية
هندسة الكيمياء الحيوية
هندسة التقنيات الحيوية

هندسة الميكانيكا الحيوية
هندسة المواد الحيوية

هندسة المعدات والتجهيزات الطبية
هندسة التعدين
هندسة السامة

هندسة السامة والصحة المهنية
هندسة السامة والوقاية من الحريق

هندسة منع خسائر
هندسة بيئية

هندسة مدنية
هندسة معمارية
هندسة إنشائية

البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة التالية: 

 Cranfield
University

 U.C.
Berkeley



برنامج ُنخب دراسات السوق:
يهــــدف البرامــــج إلــــى بنــــاء المعرفــــة العلميــــة والعمليـــة الازمــــة  لتقييــــم المشــــاريع مـــن خال بنـــاء مهارات 
ــوق   ــة السـ ــتنتاج حاجـ ــب  السـ ــرض و الطلـ ــل العـ ــة و تحليـ ــة و دراسـ ــدوى االقتصاديـ ــات الجـ ــداد دراسـ إعـ
للمنتجـــات التـــي يمولهـــا الصنـــدوق فـــي قطاعـــات: الصناعـــة، الطاقـــة، التعديـــن و الخدمـــات اللوجســـتية.

يتعـــرف المتدربيـــن فـــي هـــذا البرنامـــج علـــى كيفيـــة  تقييــــم: خطــــة المشــــاريع، خطــــة التســــويق، إدارة 
ـــل. ـــة للتمويـ ـــاريع المتقدمـ ـــة للمشـ ـــة، و الجوانــــب الفنيـ ـــل بيانـــات الصناعـ ـــات، تحليـ المبيعـ

كمــــا يزود البرنامــــج المتدربيــــن بمهــــارات التنبؤ بالمبيعات للمشــــاريع لتقييم مــــدى جدوى التمويــــل ولتقديم 
االستشـــارات و التوصيـــات.

القـــدرة علـــى أداء المهـــام المتعلقـــة بتحليـــل المـــاءة 
الماليـــة للمشـــاريع مـــن خـــال قـــراءة و تحليـــل القوائـــم 

الماليـــة المختلفـــة

ــدوى  ــات الجـ ــم دراسـ ــداد وتقييـ إعـ
االقتصاديـــة للمشـــاريع

تقييـــم المشـــاريع مـــن الناحيـــة الفنيـــة 
والتســـويقية، وتقييـــم اســـتراتيجات 

التســـويق للمشـــاريع

بنـــاء المهـــارات األساســـية الازمـــة لتطويـــر الخطـــة 
التســـويقية للمشـــاريع، وتجزئـــة الســـوق، و تســـعير 

ــا ــا وترويجهـ ــات، وتوزيعهـ المنتجـ

أهداف البرنامج

01

02

03

04



مراحل البرنامج:

التخصص:

اختبارات اللغة:المعدل:

أخرى:

البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

IELTS 6.5
TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

أن يكون التقديم لخريجي عام  2020م وما بعده.
أن تكون الشهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم.

معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج، ُترفق إفادة التخرج.

4/3.2
5/4

100/80

التدريب 
األكاديمي

التدريب على 
رأس العمل

التدريب على 
رأس العمل

التدريب األكاديمي 
الخارجي

التدريب على 
رأس العمل

التدوير الوظيفي

14 شهر4 أشهر شهرين3 أشهر شهر

معايير القبول



06
مارس

فتح تقديم 
الطلبات

25
اب��ل

اعتماد طلبات 
التقديم االولوية 
المطابقة للش�وط

11
اب��ل

إغالق تقديم 
الطلبات

12-08
ما�و

اختبار القدرة 
المعرفية

23-18
ما�و

تق�يم السلوك 
الشخصي

30-26
�ونيو

المقابالت 
الشخصية

09-29

تق�يم المحاكاة 
السلوكية من 

خالل مركز التق�يم

11
سبتمبر

بداية 
البرنامج

�ونيوما�و

الخط الزمني للتقديم:



مراحل التقييم و المفاضلة

المرحلة األولى
اختبارات القدرة المعرفية:

المرحلة الثالثة
المحاكاة السلوكية من خالل مركز التقييم:

المرحلة الثانية
تقييم السلوك الشخصي:

يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إجـــراء اختبـــارات القـــدرة أو اختبـــارات الكفـــاءة 
ـــة  ـــام العمـــل المختلفـــة وكيفي ـــم مـــدى جـــودة أداء المرشـــحين فـــي مه لتقيي
ـــارات  ـــم ومه ـــار ســـرعة التعل ـــى إظه تعاملهـــم مـــع المشـــكات ومقدرتهـــم عل
التفكيـــر وقيـــاس اإلمكانيـــات وأداء المرشـــحين فـــي بيئـــة العمـــل ويتـــم تقديـــم 
ـــة  ـــادة مصداقي ـــل لزي ـــى العم ـــة عل ـــيناريوهات مبني ـــكل س ـــى ش ـــارات عل االختب
التفكيـــر  اللفظـــي والعـــددي و  التفكيـــر  التقييـــم للمشـــاركين وتشـــمل: 

التجريـــدي والتحقـــق مـــن األخطـــاء واالســـتدالل المكانـــي والبيانـــي.

يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إجـــراء اختبـــارات القـــدرة أو اختبـــارات الكفـــاءة 
ـــة  ـــام العمـــل المختلفـــة وكيفي ـــم مـــدى جـــودة أداء المرشـــحين فـــي مه لتقيي
ـــارات  ـــم ومه ـــار ســـرعة التعل ـــى إظه تعاملهـــم مـــع المشـــكات ومقدرتهـــم عل
التفكيـــر وقيـــاس اإلمكانيـــات وأداء المرشـــحين فـــي بيئـــة العمـــل ويتـــم تقديـــم 
ـــة  ـــادة مصداقي ـــل لزي ـــى العم ـــة عل ـــيناريوهات مبني ـــكل س ـــى ش ـــارات عل االختب
التفكيـــر  اللفظـــي والعـــددي و  التفكيـــر  التقييـــم للمشـــاركين وتشـــمل: 

التجريـــدي والتحقـــق مـــن األخطـــاء واالســـتدالل المكانـــي والبيانـــي.

يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة تقييـــم الشـــخصية وكيفيـــة تصـــرف المرشـــح فـــي 
ـــرف  ـــي يتص ـــة الت ـــة، والطريق ـــي أداء أدواره الوظيفي ـــه ف ـــدى نجاح ـــل وم العم
ـــاس تعامـــل المرشـــح  بهـــا المرشـــح فـــي عـــدة مواقـــف مـــع مـــرور الوقـــت وقي
مـــع اآلخريـــن وللمهـــام واالســـتجابة للمواقـــف. ومـــدى التـــزام المرشـــح 
ـــد القـــدرات  ـــاره. كمـــا يتـــم تحدي وماءمتـــه لانضمـــام للمنظمـــة فـــي حـــال اختي
واإلمكانيـــات وجوانـــب التحســـين الازمـــة للمســـاعدة علـــى النجـــاح فـــي تأديـــة 

ـــتقبلي.  ـــي أو المس ـــم الحال ـــي عمله ـــم ف مهامه



قائمة أفضل 25 جامعة عالمية 

المقابالت الشخصية

مراحل التقديم للخريجين من  أفضل 25 جامعة عالمية                                   

تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى التعـــرف عليـــك عـــن قـــرب ومعرفـــة شـــخصيتك 
ـــرق  ـــك والط ـــاذ قرارات ـــي اتخ ـــرك ف ـــة تفكي ـــبتها وكيفي ـــي اكتس ـــارات الت والمه
ـــة  ـــي لجن ـــل ممثل ـــن قب ـــك م ـــق إنجازات ـــي تحقي ـــتخدمتها ف ـــي اس ـــات الت واآللي

التقييـــم لمرشـــحي برامـــج ُنخـــب.

إذا كان المتقـــدم خريجـــًا مـــن أفضـــل 25 جامعـــة عالميـــة ســـيتم يتـــم اختصـــار 
رحلـــة التقديـــم إلـــى مرحلتيـــن همـــا:

1. اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط
2. المقابات الشخصية

  حسب تصنيف موقعي
timeshighereducation.com | U.S news
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ن_مستقبلك #مكِّ
وُكن من الُنخبة

للتقديم

اضغط هنا

https://swdp.sidf.gov.sa:444/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_startpage_ext_cand?sap-client=100&sap-language=EN&SAP-THEME=SIDF_custom_bluecrystal#


 برنامج نخب
 
 
 األسئلة األكثر شيوعا
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 :التقديم حول  الشائعة األسئلة

 ما هي التخصصات املناسبة للبرامج؟ •

 :تستهدف برامج نخب تخصصات علمية متنوعة حسب البرنامج، وهي

 .تخصصات برنامج نخب االئتمان: البكالوريوس أو املاجستير في جميع التخصصات •

تخصصات برنامج نخب املهندسين: البكالوريوس أو املاجستير في إحدى تخصصات الهندسة   •

 :التالية

  -إدارة هندسية  -الصناعية  -إدارة املنافع والطاقة  -الطاقة واملياه  - املواد الدوائية  -الكيميائية 

إدارة   -نظم املعلومات  -املالية والتكاليف  -أنظمة األتمتة والروبوتات  -التصنيع ونظم التصنيع 

صناعة   -امليكانيكية  –ات  سالسل اإلمداد واللوجستي  -تحسين اإلنتاج  -بحوث العمليات   -العمليات 

 -التحكم  -الطاقة والقوة  -الكهربائية  -صناعة املعدات واآلالت  -صناعة الطائرات  -السيارات 

  -التقنيات الحيوية  -الكيمياء الحيوية  -الحيوية الطبية  -االتصاالت  -الكمبيوتر -التجهيزات التقنية 

السالمة   -السالمة  -التعدين  – ات والتجهيزات الطبية املعد -املواد الحيوية  -امليكانيكا الحيوية 

 . إنشائية –معمارية   -مدنية   -بيئية  -منع خسائر   -السالمة والوقاية من الحريق  -والصحة املهنية 

https://t.me/ewdifh


 .تخصصات برنامج نخب دراسات السوق: البكالوريوس أو املاجستير في جميع التخصصات  -

 هنا  اضغط طلوبة لكل برنامج للمزيد،وبإمكانكم االطالع على التخصصات امل -

 

 لن تتوفر لدي شهادة التخرج حتى ينتهي موعد التسجيل. ماذا يجب أن أفعل؟ •

و عبر  ُيمكنك التقديم بإرفاق ما يثبت إنهاء جميع متطلبات التخرج عبر آخر سجل أكاديمي محّدث، أ

 .إفادة من الجامعة بإنهاء متطلبات التخرج

 تبقى في خطتي الدراسية التدريب التعاوني. هل أستطيع التقديم؟  •

إذا كان التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج، فيجب إنهاء التدريب التعاوني قبل التقديم على  

ا من  برامج نخب، إذ ُيعد إنهاء جميع متطلبات التخرج قبل بداية البرنام  ا أساسي 
 
ج التدريبي، شرط

ا فإنه ال يلزم االنتهاء منه قبل   شروط التقديم على برامج نخب. أّما إذا كان التدريب التعاوني اختياري 

 .التقديم

 أنا أعمل حالًيا، فهل يجب علّي االستقالة من وظيفتي عند قبولي في برنامج نخب؟ •

ا في جهة أخرى )سواء  كانت  يتطلب االنضمام إلى برامج نخب التفّرغ الكامل،    يكون الطالب موظف 
ّ
وأال

ا ملا تتضمنه من مهام متعددة، لذا ُيعد  ا وجهد  جهة حكومية أم خاصة(، حيث تتطلب برامج نخب وقت 

 .التفرغ التام وااللتزام الكامل، من متطلبات االلتحاق بهذه البرامج

 ادلة؟ تخرجت من جامعة خارج اململكة، فهل علّي تقديم شهادة مع •

 .نعم يجب على خريجي الجامعات العاملية تقديم املعادلة الصادرة من وزارة التعليم

 هل بإمكان خريجّي االنتساب التسجيل في برامج نخب؟ •

ال يتاح لخريجّي االنتساب التقديم على برامج نخب، حيث يقتصر االلتحاق بهذه البرامج على  

 .املرشحين من خريجي االنتظام

 أنا متقدم غير سعودي، فهل بإمكاني التقدم على البرنامج؟  •

مع كامل تقديرنا لحرص جميع الراغبين من مختلف الجنسيات على االستفادة من برامج نخب، لكنها  

ا للمتقدمين السعوديين فقطُمت  .احة حالي 

 

https://www.sidf.gov.sa/ar/Careers/Pages/Nokhab.aspx


 هل بإمكاني التسجيل في أكثر من برنامج من برامج نخب؟ •

 .يقتصر التسجيل في برامج نخب على برنامج واحد فقط لكل متقدم

 في حال كان تخرجي في نهاية الفصل الصيفي، هل يمكنني التسجيل في برامج نخب؟ •

ا  من الجامعة يوّضح استيفاءك ملتطلبات التخرج قبل   نعم بإمكانك التقديم في حال أرفقت خطاب 

 . بداية البرنامج 

 هل يمكن تحديث البيانات بعد التسجيل؟ •

 .ال يمكن تحديث البيانات بعد تأكيد طلب التسجيل

لدي حساب من قبل، وحاولت التسجيل في برنامج نخب لهذا العام، ولم أتمكن من التقديم على   •

 رنامج؟ الب

 من قبل، فعليك معاودة التسجيل عبر بوابة التوظيف، مع مراعاة اختيار اسم  
 
إن كنت مسجال

 .مستخدم جديد

 ما هو الحد األقص ى للعمر للقبول في برامج نخب؟ •

  2019ُيتاح االلتحاق ببرامج نخب دون اشتراط حد أقص ى للعمر طاملا كان املتقدم قد تخرج في عام 

 .أو بعده
 

 :اإلنجليزية اللغة حول  الشائعة األسئلة

 ما هو نوع درجة اآليلتس التي يمكن أن أرفقها؟ األكاديمية أم العامة؟ •

 .تتضمن متطلبات االلتحاق ببرامج نخب، الحصول درجة اآليلتس األكاديمية وليست العامة

فهل  شهادتي الجامعية من خارج اململكة ومن جامعة تعتمد في تدريسها على اللغة اإلنجليزية، •

 ينبغي علّي تقديم شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية؟ 

ا للتقديم على برامج   ا أساسي 
 
عد شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية )آيلتس أو توفل(، شرط

ُ
نعم، إذ ت

نخب، حتى وإن كانت شهادة املتقدم صادرة من جامعة خارج اململكة، وكانت دراسته الجامعية باللغة  

 .اإلنجليزية



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 لتصلكم آخر الوظائف:التيليجرام ى الرسمية عل( أي وظيفةانضم لقناة )

 https://t.me/ewdifhرابط االنضمام للقناة: 
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 ات املطلوبة في اآليلتس والتوفل؟ما هي الدرج  •

،   PBT 575, )بحد أدنى( في اختبار شهادة اآليلتس األكاديمية، ودرجة 6.5يتطلب الحصول على درجة  

232 CBT ،90 IBT, 550 ITP بحد أدنى( في اختبار شهادة التوفل(. 

ا أساسًيا لاللتحاق ببرامج نخب؟  •
ً
عد إجادة اللغة اإلنجليزية شرط

ُ
 هل ت

ستكون اللغة اإلنجليزية هي لغة جميع املواد التدريبية والتعليمية طوال فترة التدريب في برامج نخب،  

عد إجادة املرشحين للغة اإلنجليزية إجادة تامة، إحدى املتطلبات األساسية لاللتحاق بهذه  
ُ
ولهذا ت

 .رامجالب

 هل الصندوق الصناعي مسؤول عن تحديد جدولة اختبارات اللغة االنجليزية؟  •

يجب على املتقدم التنسيق وتحديد االختبارات مع املراكز املقدمة الختبارات اللغة اإلنجليزية، على أن  

اعي  يقوم املتقدم بإرسال نتيجة االختبار املعتمدة إلى الصندوق في املوعد املحدد، والصندوق الصن 

 .غير مسؤول عن عالقة املتقدمين بمراكز اختبارات اللغة

 أنا مستوٍف لجميع الشروط، ولكن لم أستطع توفير جميع املستندات في الوقت املحدد؟ •

تتحقق أكاديمية الصندوق من استيفاء املتقدمين لشروط التقديم، وقيامهم بتوفير كافة املستندات  

عدم استيفاء كافة متطلبات القبول في املوعد املحدد، فسُيعتبر   املطلوبة في موعدها املحدد. وفي حال

 .ملف التقديم غير مكتمل، وعليه لن يتمكن املتقدم من التأهل إلى املرحلة املقبلة

 هل تقبل شهادات اآليلتس القديمة؟  •

 كان تاريخها إذا كانت معتمدة من الجهة التي أصدرته
 
قبل شهادات اآليلتس القديمة أّيا

ُ
 .انعم ت

 هل يمكن استبدال اختبار االيلتس باختبار الستيب؟  •

قبل شهادات اآليلتس األكاديمية، وشهادات التوفل فقط
ُ
قبل شهادات اختبار الستيب، حيث ت

ُ
 .ال ت

https://t.me/ewdifh


 
 

 :والتقييم التقديم استبيان حول  الشائعة األسئلة

قمت بمحاولة التسجيل في برامج نخب باستخدام الجوال، لكنني أواجه مشكلة عدم اكتمال   •

 محتوى الصفحة؟

 .نقدر لكم اهتمامكم وحرصكم، وننصح بالتسجيل عبر استخدام جهاز كمبيوتر

قمت بمحاولة التسجيل في برامج نخب ، لكنني أواجه مشكلة عدم اكتمال محتوى الصفحة أو   •

 عدم ظهور محتوى ؟

نقدر لكم اهتمامكم وحرصكم، وننصح بالتسجيل عبر استخدام جهاز كمبيوتر واستخدام متصفح  

 .(Microsoft Edge) أو مايكروسوفت إيدج (Google Chrome) جوجل كروم

ل بنسبة بسيطة، هل هناك   •
ّ
قمت بتعبئة جميع املتطلبات، لكن أحد متطلبات القبول كان أق

 استثناءات؟ 

العديد من املتقدمين املستوفين الشروط واملتطلبات، وُيقبل طلب التقدم بعد يتقدم إلى برامج نخب 

 .تحقيق كافة شروط متطلبات القبول، دون وجود استثناءات في هذا األمر

 أجريت املقابلة الشخصية، ولكنني لم أتلَق رًدا بالنتيجة؟  •

ا بمراجعة صندوق البريد  بعد املقابلة ُيرسل بريد إلكتروني، يتضمن مدة الرد املتوقعة، وننصح  دائم 

 (Junk Email) املهمل

رسل إليكم البريد اإللكتروني
ُ
ا بأن رسالة النتيجة ست  nokhab@sidf.gov.sa :علم 

ا أساسًيا لاللتحاق ببرامج نخب؟  •
ً
عد إجادة اللغة اإلنجليزية شرط

ُ
 هل ت

،   PBT 575)بحد أدنى( في اختبار شهادة اآليلتس األكاديمية، ودرجة  6.5يتطلب الحصول على درجة  

232 CBT ،90 IBT بحد أدنى( في اختبار شهادة التوفل(. 

 كيف أعرف ماهي حالة التقديم؟ •

ا   بعد كل مرحلة، ُيرسل بريد إلكتروني، يوضح املرحلة الحالية والخطوات القادمة، وننصح دائم 

رسل إليكم البريد  (Junk Email) مراجعة صندوق البريد املهملب
ُ
ا بأن رسالة النتيجة ست علم 

 nokhab@sidf.gov.sa :اإللكتروني

 



 ما هي مراحل التقديم؟  •

 :يمر املتقدمون بمراحل تقديم عدة، تشمل

 .اعتماد طلبات التقديم األولية املطابقة للشروط -1

 :التقييم، ويشمل املراحل التالية -2

 املرحلة األولى: اختبارات القدرة املعرفية 

جرى في هذه املرحلة، اختبارات القدرة أو اختبارات الكفاءة لتقييم مدى جودة أداء املرشحين في 
ُ
وت

مهام العمل املختلفة وكيفية تعاملهم مع املشكالت ومقدرتهم على إظهار سرعة التعلم ومهارات  

قّدم االختبارات على شكل سيناريوهات   التفكير وقياس اإلمكانيات واألداء في
ُ
بيئة العمل، حيث ت

عملية لزيادة مصداقية تقييم املرشحين، وتختبر هذه االختبارات مهارات: التفكير اللفظي والعددي،  

 .والتفكير التجريدي، والتحقق من األخطاء، واالستدالل املكاني والبياني

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 لتصلكم آخر الوظائف:التيليجرام ى الرسمية عل( أي وظيفةانضم لقناة )

 https://t.me/ewdifhرابط االنضمام للقناة: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 املرحلة الثانية: تقييم السلوك الشخص ي

رشح وكيفية تصرفه في العمل ومدى نجاحه في أداء أدواره  في هذ
ُ
قّيم شخصية امل

ُ
ه املرحلة، ت

الوظيفية، وطريقة تصرفه في عدة مواقف مع مرور الوقت، وقياس تعامله مع اآلخرين واملهام  

وأسلوب استجابته للمواقف، بجانب مدى التزامه ومالءمته لالنضمام إلى املنظمة في حال اختياره،  

ا، تحديد القدرات واإلمكانيات وجوانب التحسين الالزمة للمساعدة على  كما  تشمل هذه املرحلة أيض 

 
 
ا ومستقبال  .النجاح في تأدية املهام العملية حالي 

https://t.me/ewdifh


 املرحلة الثالثة: املحاكاة السلوكية عبر مركز التقييم

رسم في هذه املرحلة رؤية موضوعية ألداء املرشح، وتحديد نقاط قوته، وق
ُ
ابليته للتعلم وتولي ت

ا في املستقبل. وتهدف هذه املرحلة إلى قياس قدرات املرشحين على العمل كجزء   وظائف أكثر تعقيد 

من الفريق، والقدرة على التأثير والتواصل بشكل فعال لتحقيق النتائج، وذلك عبر متابعتهم من  

مين، وعبر تمارين مختلفة تحاكي بيئة العمل مثل ) النقاش الجماعي، وتمارين  جانب عدة مقّيِّ

تابع سلوكياتهم بعناية ودقة لرصد الفوارق السلوكية  
ُ
التحليل، وتمارين لعب األدوار(، حيث ت

 .الدقيقة التي ال تظهر في اختبارات تقييم الشخصية

 املقابالت الشخصية 

كتسبة وكيفي
ُ
ة تفكيره في  تهدف هذه املرحلة إلى التعرف عن قرب على شخصية املرشح ومهاراته امل

َبل ممثلي لجنة تقييم   اتخاذ القرار، واألساليب التي استخدمها في تحقيق إنجازاته، وذلك من قِّ

 .مرشحي برامج نخب

 

 جامعة؟ 25ما هي مراحل تقييم خريجي أفضل  •

 :يخوض املتقدمون املستوفون للشروط مرحلتي تقييم

 .اعتماد طلبات التقديم األولية املطابقة للشروط •

 .ابالت الشخصيةاملق •

هل يظهر التحديث في املرفقات املوجودة في امللف الشخص ي بعد إتمام عملية التسجيل في   •

 البرنامج؟ 

ا   بعد كل مرحلة، ُيرسل بريد إلكتروني، يوضح املرحلة الحالية والخطوات القادمة، وننصح دائم 

 (Junk Email) بمراجعة صندوق البريد املهمل

ا بأن رسالة النتيجة  رسل إليكم البريد اإللكتروني علم 
ُ
 nokhab@sidf.gov.sa :ست



 هل تجب تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية باللغة العربية أم اللغة اإلنجليزية؟ •

 بإمكان املتقدم اختيار إحدى اللغتين، لكن يفضل إرفاق السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية 

 كيف أستطيع تعديل املعلومات والبيانات التي أرفقتها في طلب التقديم؟ •

 .ال يمكن تحديث البيانات بعد تأكيد طلب التسجيل

 كيف أتأكد ما إذا كان التسجيل صحيح أم ال؟  •

ا بمراجعة صندوق  بعد التقديم، ُيرسل  بريد إلكتروني يوضح ما إذا ُسّجل الطلب بنجاح، وننصح دائم 

 .Junk  Email البريد املهمل

ا بأن الرسالة ستصل عبر البريد   nokhab@sidf.gov.sa اإللكتروني علم 

أتممت عملية التسجيل املبدئي ولم تصلني رسالة على البريد اإللكتروني بإتمام التسجيل. أرجو   •

 
ُ
 ساعدة؟ امل

ا بمراجعة صندوق   بعد التقديم، ُيرسل بريد إلكتروني يوضح ما إذا ُسّجل الطلب بنجاح، وننصح دائم 

 .Junk  Email املهملالبريد 

ا بأن الرسالة ستصل عبر البريد اإللكتروني   nokhab@sidf.gov.sa   علم 

ساع .Draft أتممت عملية التسجيل املبدئي لكن الحالة مازالت •
ُ
 دة؟ أرجو امل

ا بمراجعة صندوق   بعد التقديم، ُيرسل بريد إلكتروني يوضح ما إذا ُسّجل الطلب بنجاح، وننصح دائم 

 .Junk  Email املهملالبريد 

ا بأن الرسالة ستصل عبر البريد   nokhab@sidf.gov.sa اإللكتروني علم 

ِبلت؟ •
ُ
 على البرنامج، فهل ق

ُ
 قمت باستيفاء جميع املتطلبات وقدمت

قّيم 
ُ
ا ت  .طلبات التقديم بناء  على عدة مراحل، وُيخَبر جميع املتقدمين بحالة طلبهم دوري 

 هل أستطيع معرفة سبب رفض طلبي؟  •

ا لها  .تمر طلبات التسجيل في برامج نخب بمراحل تقييم عدة، وُيفاضل بين املتقدمين وفق 

 ما هي االختبارات التي ستواجه املتقدمين الحاصلين على القبول األولي؟ •

 :يمر املتقدمون في هذه الحالة بمراحل التقييم التالية

 املرحلة األولى: اختبارات القدرة املعرفية 



جرى في هذه املرحلة، اختبارات القدرة أو اختبارات الكفاءة لتقييم مدى جودة أداء املرشحين في 
ُ
وت

التعلم ومهارات   مهام العمل املختلفة وكيفية تعاملهم مع املشكالت ومقدرتهم على إظهار سرعة

قّدم االختبارات على شكل سيناريوهات  
ُ
التفكير وقياس اإلمكانيات واألداء في بيئة العمل، حيث ت

عملية لزيادة مصداقية تقييم املرشحين، وتختبر هذه االختبارات مهارات: التفكير اللفظي والعددي،  

 .لبيانيوالتفكير التجريدي، والتحقق من األخطاء، واالستدالل املكاني وا

 املرحلة الثانية: تقييم السلوك الشخص ي

رشح وكيفية تصرفه في العمل ومدى نجاحه في أداء أدواره  
ُ
قّيم شخصية امل

ُ
في هذه املرحلة، ت

الوظيفية، وطريقة تصرفه في عدة مواقف مع مرور الوقت، وقياس تعامله مع اآلخرين واملهام  

ومالءمته لالنضمام إلى املنظمة في حال اختياره،    وأسلوب استجابته للمواقف، بجانب مدى التزامه

ا، تحديد القدرات واإلمكانيات وجوانب التحسين الالزمة للمساعدة على   كما تشمل هذه املرحلة أيض 

 
 
ا ومستقبال  .النجاح في تأدية املهام العملية حالي 

 املرحلة الثالثة: املحاكاة السلوكية عبر مركز التقييم

رسم في هذه املرحلة رؤية موضوعية ألداء املرشح، وتحديد نقاط قوته، وقابليته للتعلم وتولي 
ُ
ت

ا في املستقبل. وتهدف هذه املرحلة إلى قياس قدرات املرشحين على العمل كجزء   وظائف أكثر تعقيد 

ثير والتواصل بشكل فعال لتحقيق النتائج، وذلك عبر متابعتهم من  من الفريق، والقدرة على التأ 

مين، وعبر تمارين مختلفة تحاكي بيئة العمل مثل )النقاش الجماعي، وتمارين   جانب عدة مقّيِّ

تابع سلوكياتهم بعناية ودقة لرصد الفوارق السلوكية  
ُ
التحليل، وتمارين لعب األدوار(، حيث ت

 .تبارات تقييم الشخصيةالدقيقة التي ال تظهر في اخ

 



 املرحلة الرابعة: املقابالت الشخصية 

كتسبة وكيفية تفكيره في  
ُ
تهدف هذه املرحلة إلى التعرف عن قرب على شخصية املرشح ومهاراته امل

َبل ممثلي لجنة تقييم   اتخاذ القرار، واألساليب التي استخدمها في تحقيق إنجازاته، وذلك من قِّ

 .مرشحي برامج نخب

 
 

 :القبول( )بعد التدريبي البرنامج حول  الشائعة سئلةاأل 

 هل سيكون التدريب الداخلي والخارجي حضورًيا أم عن ُبعد؟ •

ا باإلجراءات االحترازية، سُتقام بعض مراحل 
 
ة مراحل التدريب حضورية، ولكن أخذ

ّ
تكون كاف

 .التدريب عن ُبعد

 أين سيكون مقر التدريب الداخلي؟  •

 .سيكون التدريب الداخلي في مقر الصندوق الصناعي في مدينة الرياض

 هل السفر للخارج ضروري؟ أم بإمكاني الدراسة عن بعد؟ •

لتدريب حضورية، وتتطلب بعض مراحل التدريب الخارجي السفر إلى خارج اململكة،  كافة مراحل ا

ا 
 
قام مراحل التدريب الخارجي عن ُبعد أخذ

ُ
ا من الصندوق على سالمة املتدربين، قد ت ولكن حرص 

 .باإلجراءات االحترازية

 ما هو نوع العقد الذي سأحصل عليه عند قبولي بالبرنامج؟  •

 .قد تدريب وتأهيل عند قبولهم في برامج نخبيحصل املتدربون على ع

 هل يختلف عقد الفترة التدريبة عن عقد وعرض الوظيفة؟ •

 .نعم يختلف عقد الفترة التدريبية عن العقد والعرض الوظيفي

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص يتعاقد معه  

 .ةإلعداده وتأهيله في مهنة معين



عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل واملوظف، يتعهد املوظف بموجبه أن يعمل تحت إدارة  

 .صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر

جتاز لبرنامج نخب على عقد عمل لدى الصندوق؟  •
ُ
 هل يحصل املتدرب امل

نعم يقدم الصندوق الصناعي عقد عمل إلى املتدربين املجتازين لبرامج نخب، وذلك حسب نظام  

 .العمل

 هل سأحصل على أي شهادة عند االنتهاء من البرنامج؟ •

 .بالتأكيد، يحصل جميع املتدربين على شهادة إتمام البرنامج التدريبي

 هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟ •

اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي بالخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه  عند 

 .الكرام

 كم تبلغ مدة التدريب في برامج نخب؟ •

 .سنتان

 كم تبلغ مدة التدريب الخارجي ضمن برامج نخب؟ •

مراحل  تعتمد مدة التدريب الخارجي على طبيعة كل برنامج تدريبي على حدة، وُيمكن االطالع على 

 هنا  اضغط البرامج ومددها الزمنية للمزيد،

 ما هي املزايا التي تقدمها برامج نخب إلى املتدربين؟ •

 :يحصل املتدربون ضمن برامج نخب التدريبة على مزايا تتضمن

 .التطوير الشخص ي واملنهي •

 .خبرات مميزةاكتساب  •

 .مكافأة شهرية •

 .بدل سكن وبدل نقل •

 .مكافأة أداء سنوية •

 .التسجيل في التأمينات االجتماعية •

 .تأمين طبي للمتدرب ووالديه •

 .فرص ممتازة للتعارف وبناء العالقات املهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي •

 

https://www.sidf.gov.sa/ar/Careers/Pages/Nokhab.aspx


 ؟ هل أحصل على تأمين طبي خالل فترة التدريب والوظيفة •

نعم، يحصل املتدربون ضمن برامج نخب على تأمين طبي خالل فترات التدريب، وبعد حصولهم على  

 .الوظيفة

 هل يشمل التأمين الطبي الوالدين؟ •

 .نعم يشمل تأمين املتدربين الطبي والديهم

 

 هل سأحصل على مكافأة شهرية أثناء فترة تدريبي ضمن برامج نخب؟ وكم تبلغ هذه املكافأة؟  •

م الصندوق الصناعي للمتدربين ضمن برامج نخب التدريبية مكافأة شهرية ُمجزية، بجانب  نعم يقد

 :مزايا أخرى تشمل

 .التطوير الشخص ي واملنهي •

 .اكتساب خبرات مميزة •

 .مكافأة شهرية •

 .بدل سكن وبدل نقل •

 .مكافأة أداء سنوية •

 .التسجيل في التأمينات االجتماعية •

 .تأمين طبي للمتدرب ووالديه •

 .فرص ممتازة للتعارف وبناء العالقات املهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي •

 هل تختلف املزايا واملكافآت من برنامج آلخر؟  •

 .يحصل جميع املتدربين ضمن برامج نخب على نفس املكافآت واملزايا

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 لتصلكم آخر الوظائف:التيليجرام ى الرسمية عل( أي وظيفةانضم لقناة )

 https://t.me/ewdifhرابط االنضمام للقناة: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المصدر:

https://www.sidf.gov.sa/ar/Careers/Pages/NokhabFAQs.aspx 

https://t.me/ewdifh
https://www.sidf.gov.sa/ar/Careers/Pages/NokhabFAQs.aspx

