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بداية التقديم 6 مارس 2022



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
أب��ل

اعتماد طلبات 
التقديم األولية

المطابقة للش�وط

11
أب��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
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