برامج ُنخب
بداية التقديم  6مارس 2022

ِّ
#مكن_مستقبلك
ُ
وكن من النُ خبة

لمحة عن برامج ُنخب
عامـــا
امتـــدادا لجهـــود صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي وخبراتـــه المتراكمـــة ،التـــي تزيـــد عـــن ً 48
ً
ف ــي مج ــال تطوي ــر الك ــوادر الوطني ــة م ــن خ ــال برام ــج التدري ــب المتخصص ــة و برام ــج التدري ــب التعاون ــي،
وبالش ــراكة م ــع أع ــرق الجامع ــات والمراك ــز التعليمي ــة والتدريبي ــة ،أطلق ــت أكاديمي ــة الصن ــدوق الصناع ــي
ثالثـــة برامـــج تدريبيـــة تحـــت مظلـــة برامـــج «نُ خـــب» ،تهـــدف إلـــى تقديـــم تدريـــب مكثـــف موجـــه إلـــى
الكف ــاءات الوطني ــة م ــن حديث ــي التخ ــرج ،لتلبي ــة احتياج ــات س ــوق العم ــل وتقدي ــم ف ــرص وظيفي ــة ف ــي
الصنـــدوق الصناعـــي حيـــث يعتمـــد البرنامـــج منظومـــة متكاملـــة مـــن التدريـــب النظـــري و العملـــي.

برامج ُنخب
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برنامج

برنامج

برنامج

نُ خب االئتمان

نُ خب المهندسين

نُ خب دراسات السوق

المزايا المقدمة للمتدربين

مكافأة

مكافأة أداء

تأمين طبي

التسجيل في

شهرية.

سنوية.

للمتدرب ووالديه.

التأمينات

التطوير

العالقات المهنية

اكتساب خبرات

الشخصي

على صعيد دولي،

مميزة.

والمهني.

إقليمي ،ومحلي.

االجتماعية.

بدل سكن
وبدل نقل.

برنامج ُنخب االئتمان:
يقـــدم الصنـــدوق الصناعـــي برنامـــج نُ خـــب االئتمـــان لبنـــاء المعرفـــة الالزمـــة للعمـــل بفعاليـــة فـــي قطـــاع
ّ
االئتمـــان و إدارة األعمـــال ،حيـــث يقـــدم هـــذا البرنامـــج أساســـيات تحليـــل المـــاءة الماليـــة و الجـــدوى
االقتصاديـــة للمشـــاريع التـــي يمولهـــا الصنـــدوق فـــي قطاعـــات :الصناعـــة ،الطاقـــة ،التعدين،والخدمـــات
اللوجس ــتية .وذل ــك عب ــر رحل ــة تدريبي ــة مكثف ــة تجم ــع بي ــن التدري ــب النظ ــري و العمل ــي بالتع ــاون م ــع أع ــرق
الجامعـــات و المراكـــز التدريبيـــة داخـــل وخـــارج المملكـــة

أهداف البرنامج

01

بنــاء و تطويــر المهــارات الالزمــة لتقييــم المــاءة
الماليــة للمشــاريع المختلفــة فــي المجــاالت التــي
يمولهــا الصنــدوق :الصناعــة ،الطاقــة ،التعديــن
والخدمــات اللوجســتية
تزوي ــد المتدربي ــن بالمه ــارات الالزم ــة

02

لمحلل ــي االئتم ــان بداي ــة م ــن ق ــراءة
و تحليـــل وتقييـــم القوائـــم الماليـــة
وانته ــاء بتقدي ــم التوصي ــات الالزم ــة
الس ــتدامة المش ــاريع

03
04

تقديـــم المهـــارات الالزمـــة لتحليـــل
المخاطـــر التـــي تواجـــه المشـــاريع
بشـــكل عـــام و المخاطـــر الماليـــة
بشـــكل خـــاص

بنــــــاء و تطويــــــر أساســـــــيات االدارة والتخطيـــط
والتحليـــــــل االســـتراتيجي

مراحل البرنامج:

التدريب
األكاديمي

التدريب األكاديمي
الخارجي

التدوير
الوظيفي

التدريب األكاديمي
الخارجي

التدريب على
رأس العمل

 4أشهر

شهرين

شهرين

شهرين

 14شهر

معايير القبول

التخصص:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

المعدل:

اختبارات اللغة:

4/3.2

IELTS 6.5

5/4

TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

100/80

أخرى:
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 ،تُ رفق إفادة التخرج.

برنامج ُنخب المهندسين:
صمـــم البرنامـــج التدريبـــي لنُ خــب المهندســـين لبنـــاء المعــارف الماليــة و الهندســـية والفنيــة الالزمـــة إلعــداد
وتقييــم دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة للمشــاريع فـــي القطاعـــات التــي يمولهــا الصندوق وهــي :الصناعة،
الطاقــة ،التعديــن والخدمــات اللوجســـتية.
يقـــدم البرنامـــج أساســـيات ومبـــادئ تحليـــل االئتمـــان ،التمويـــل ،المحاســـبة ،اإلدارة ااالســـتراتيجية ،إدارة
المخاطـــر وإدارة المشـــاريع وذلـــك لتزويـــد المهندســـين بالمهـــارات النظريـــة والعمليـــة الالزمـــة لتقييــــم
التكاليـــف التمويلة والتشـــغيلية للمشـــاريع ،والتي تشمل طـــرق التصنيـــع وأنظمـــة البنـــاء واألمن والسالمة،
و تقييـــم المخاطـــر الهندســـية والماليــة ،وذلــك مــن خــال رحلــة ثريــة بالتدريــب النظــري والتدريــب العملــي
داخـــل وخـــارج المملكـــة مـــع أعـــرق الجامعـــات والشـــركات العالميـــة.

أهداف البرنامج
تطويـــر المهـــارات الالزمـــة لتقييـــم المـــاءة الماليـــة

01

للمشـــاريع المختلفـــة مـــن ناحيـــة فنيـــة،و هندســـية
وماليـــة للمشـــاريع التـــي يمولهـــا الصنـــدوق فـــي
قطاعـــات :الصناعـــة ،الطاقـــة ،التعديـــن والخدمـــات
اللوجســـتية

02

بنـــاء مهـــارات التحليـــل المالـــي
واالئتمانـــي والتـــي تشـــمل قـــراءة
و تحليـــل وتقييـــم القوائـــم الماليـــة
لتقديـــر المـــاءة الماليـــة للمشـــاريع
و التكاليـــف التشـــغيلية

03

تطويـــــــــر وبنـــــاء المعرفــــة فـــي
أساســــيات اإلدارة الهندســية وتقييم
المعـــــــــدات واآلالت والتقنيـــــــات
المصاحبــة وانظمــة البنــاء واألعمــال
المدني ــة وأنظم ــة االم ــن والس ــامة

04

تزويـــد المتدربيـــن بالمهـــارات الالزمـــة لتقديـــم
االستشـــارات الهندســـية والفنيـــة وإعـــداد دراســـات
الجـــدوى االقتصاديـــة

مراحل البرنامج:

التدوير

التدريب على

التدريب

التدريب األكاديمي

التدريب على

الوظيفي

رأس العمل

األكاديمي

الخارجي

رأس العمل

 3أشهر

 3أشهر

 4أشهر

زيارة المصانع

ماجستير

U.C.

Cranfield

Berkeley

University

أسبوعان

شهر ونصف

 12شهر

معايير القبول
التخصص:
البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة التالية:
هندسة إدارة العمليات

هندسة التجهيزات التقنية

هندسة السالمة والصحة المهنية

هندسة المواد

هندسة بحوث العمليات

هندسة الكمبيوتر

هندسة السالمة والوقاية من الحريق

الهندسة الكيميائية
الهندسة الدوائية

هندسة تحسين االنتاج

هندسة االتصاالت

هندسة منع خسائر

هندسة الطاقة والمياه

هندسة سالسل االمداد واللوجستيات

الهندسة الحيوية الطبية

هندسة بيئية

هندسة وإدارة المنافع والطاقة

الهندسة الميكانيكية

هندسة الكيمياء الحيوية

هندسة مدنية

الهندسة الصناعية

هندسة صناعة السيارات

هندسة التقنيات الحيوية

هندسة معمارية

إدارة هندسية

هندسة صناعة الطائرات

هندسة الميكانيكا الحيوية

هندسة إنشائية

هندسة التصنيع ونظم التصنيع

هندسة صناعة المعدات واآلالت

هندسة المواد الحيوية

هندسة أنظمة األتمتة والروبوتات

الهندسة الكهربائية

هندسة المعدات والتجهيزات الطبية

الهندسة المالية والتكاليف

هندسة الطاقة والقوة

هندسة التعدين

هندسة نظم المعلومات

هندسة التحكم

هندسة السالمة

المعدل:

اختبارات اللغة:

4/3.2

IELTS 6.5

5/4

TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

100/80

أخرى:
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 ،تُ رفق إفادة التخرج.

برنامج ُنخب دراسات السوق:
يهـــدف البرامـــج إلـــى بنـــاء المعرفـــة العلميـــة والعمليــة الالزمـــة لتقييـــم المشـــاريع مــن خالل بنــاء مهارات
إعـــداد دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة و دراســـة و تحليـــل العـــرض و الطلـــب الســـتنتاج حاجـــة الســـوق
للمنتج ــات الت ــي يموله ــا الصن ــدوق ف ــي قطاع ــات :الصناع ــة ،الطاق ــة ،التعدي ــن و الخدم ــات اللوجس ــتية.
يتع ــرف المتدربي ــن ف ــي ه ــذا البرنام ــج عل ــى كيفي ــة تقييـ ــم :خطـ ــة المشـ ــاريع ،خطـ ــة التسـ ــويق ،إدارة
المبيعـ ــات ،تحليـ ــل بيان ــات الصناعـ ــة ،و الجوانـ ــب الفنيـ ــة للمشـ ــاريع المتقدمـ ــة للتمويـ ــل.
كمـــا يزود البرنامـــج المتدربيـــن بمهـــارات التنبؤ بالمبيعات للمشـــاريع لتقييم مـــدى جدوى التمويـــل ولتقديم
االستشــارات و التوصيــات.

أهداف البرنامج

القــدرة علــى أداء المهــام المتعلقــة بتحليــل المــاءة

01

الماليــة للمشــاريع مــن خــال قــراءة و تحليــل القوائــم
الماليــة المختلفــة

02
03
04

إعـــداد وتقييـــم دراســـات الجـــدوى
االقتصاديـــة للمشـــاريع

تقييــم المشــاريع مــن الناحيــة الفنيــة
والتســـويقية ،وتقييـــم اســـتراتيجات
التســـويق للمشـــاريع

بنـــاء المهـــارات األساســـية الالزمـــة لتطويـــر الخطـــة
التســـويقية للمشـــاريع ،وتجزئـــة الســـوق ،و تســـعير
المنتجـــات ،وتوزيعهـــا وترويجهـــا

مراحل البرنامج:

التدريب على
رأس العمل

التدريب
األكاديمي

التدريب األكاديمي
الخارجي

التدريب على
رأس العمل

التدريب على
رأس العمل

التدوير الوظيفي

 4أشهر

 3أشهر

شهرين

شهر

 14شهر

معايير القبول

التخصص:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

المعدل:

اختبارات اللغة:

4/3.2

IELTS 6.5

5/4

TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90

100/80

أخرى:
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 ،تُ رفق إفادة التخرج.

الخط الزمني للتقديم:
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مراحل التقييم و المفاضلة

المرحلة األولى

اختبارات القدرة المعرفية:
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إجـــراء اختبـــارات القـــدرة أو اختبـــارات الكفـــاءة

لتقيي ــم م ــدى ج ــودة أداء المرش ــحين ف ــي مه ــام العم ــل المختلف ــة وكيفي ــة
تعامله ــم م ــع المش ــكالت ومقدرته ــم عل ــى إظه ــار س ــرعة التعل ــم ومه ــارات
التفكيــر وقيــاس اإلمكانيــات وأداء المرشــحين فــي بيئــة العمــل ويتــم تقديــم
االختب ــارات عل ــى ش ــكل س ــيناريوهات مبني ــة عل ــى العم ــل لزي ــادة مصداقي ــة
التقييـــم للمشـــاركين وتشـــمل :التفكيـــر اللفظـــي والعـــددي و التفكيـــر
التجريـــدي والتحقـــق مـــن األخطـــاء واالســـتدالل المكانـــي والبيانـــي.

المرحلة الثانية

تقييم السلوك الشخصي:
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة تقييـــم الشـــخصية وكيفيـــة تصـــرف المرشـــح فـــي
العم ــل وم ــدى نجاح ــه ف ــي أداء أدواره الوظيفي ــة ،والطريق ــة الت ــي يتص ــرف
به ــا المرش ــح ف ــي ع ــدة مواق ــف م ــع م ــرور الوق ــت وقي ــاس تعام ــل المرش ــح
مـــع اآلخريـــن وللمهـــام واالســـتجابة للمواقـــف .ومـــدى التـــزام المرشـــح
ومالءمت ــه لالنضم ــام للمنظم ــة ف ــي ح ــال اختي ــاره .كم ــا يت ــم تحدي ــد الق ــدرات
واإلمكاني ــات وجوان ــب التحس ــين الالزم ــة للمس ــاعدة عل ــى النج ــاح ف ــي تأدي ــة
مهامه ــم ف ــي عمله ــم الحال ــي أو المس ــتقبلي.

المرحلة الثالثة

المحاكاة السلوكية من خالل مركز التقييم:
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إجـــراء اختبـــارات القـــدرة أو اختبـــارات الكفـــاءة
لتقيي ــم م ــدى ج ــودة أداء المرش ــحين ف ــي مه ــام العم ــل المختلف ــة وكيفي ــة
تعامله ــم م ــع المش ــكالت ومقدرته ــم عل ــى إظه ــار س ــرعة التعل ــم ومه ــارات
التفكيــر وقيــاس اإلمكانيــات وأداء المرشــحين فــي بيئــة العمــل ويتــم تقديــم
االختب ــارات عل ــى ش ــكل س ــيناريوهات مبني ــة عل ــى العم ــل لزي ــادة مصداقي ــة
التقييـــم للمشـــاركين وتشـــمل :التفكيـــر اللفظـــي والعـــددي و التفكيـــر
التجريـــدي والتحقـــق مـــن األخطـــاء واالســـتدالل المكانـــي والبيانـــي.

المقابالت الشخصية

تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى التعـــرف عليـــك عـــن قـــرب ومعرفـــة شـــخصيتك

والمه ــارات الت ــي اكتس ــبتها وكيفي ــة تفكي ــرك ف ــي اتخ ــاذ قرارات ــك والط ــرق
واآللي ــات الت ــي اس ــتخدمتها ف ــي تحقي ــق إنجازات ــك م ــن قب ــل ممثل ــي لجن ــة
.التقيي ــم لمرش ــحي برام ــج نُ خ ــب

 جامعة عالمية25 مراحل التقديم للخريجين من أفضل

 جامعــة عالميــة ســيتم يتــم اختصــار25 إذا كان المتقــدم خريجـ ًـا مــن أفضــل
:رحلــة التقديــم إلــى مرحلتيــن همــا
 اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط.1
 المقابالت الشخصية.2

 جامعة عالمية25 قائمة أفضل
Rank

University

Country

1

University of Oxford

UK

=2

California Institute of Technology

US

=2

Harvard University

US

4

Stanford University

US

=5

University of Cambridge

UK

=5

Massachusetts Institute of Technology

US

7

Princeton University

US

8

University of California - Berkeley

US

9

Yale University

US

10

The University of Chicago

US

11

Columbia University

US

12

Imperial College London

UK

=13

Johns Hopkins University

US

=13

University of Pennsylvania

US

15

University of California - Los Angeles

US

16

University College London

UK

17

University of Toronto

Canada

18

Cornell University

US

19

Duke University

US

20

ETH Zurich

Switzerland

21

Tsingua University

China

22

National University of Singapore

Singapore

23

University of Michigan - Ann Arbor

US

24

Northwestern University

US

25

University of Washington

US
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