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تستهدف برامج نخب تخصصات علمية متنوعة حسب البرنامج، وهي:
1- تخصصات برنامج نخب االئتمان: البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

2- تخصصات برنامج نخب دراسات السوق: البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات
3- تخصصات برنامج نخب المهندسين: البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة التالية: 

وبإمكانكم االطالع على التخصصات المطلوبة لكل برنامج عبر الرابط:
www.sidf.gov.sa

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 سالسل 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 السالمة

هندسة السالمة والصحة المهنية
هندسة السالمة والوقاية من الحريق

هندسة منع خسائر
هندسة بيئية

هندسة مدنية
هندسة معمارية
هندسة إنشائية

ما هي التخصصات المناسبة للبرامج؟

األسئلة الشائعة حول التقديم

ـــر إفـــادة  ـــر آخـــر ســـجل أكاديمـــي محـــّدث، أو عب ـــات التخـــرج عب ـــع متطلب ـــت إنهـــاءك جمي ـــم بإرفـــاق مـــا يثب ـــك التقدي ُيمكن
ـــات التخـــرج. مـــن الجامعـــة بإنهـــاء متطلب

 لن تتوفر لدي شهادة التخرج حتى ينتهي موعد التسجيل. 
ماذا يجب أن أفعل؟
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ـــج  ـــى برام ـــم عل ـــل التقدي ـــي قب ـــب التعاون ـــاء التدري ـــب إنه ـــه يج ـــرج، فإن ـــات التخ ـــد متطلب ـــي أح ـــب التعاون إذا كان التدري
نخـــب، إذ ُيعـــد إنهـــاء جميـــع متطلبـــات التخـــرج قبـــل بدايـــة البرنامـــج التدريبـــي، شـــرًطا أساســـًيا مـــن شـــروط التقديـــم 

علـــى برامـــج نخب.أّمـــا إذا كان التدريـــب التعاونـــي اختياريـــا فإنـــه ال يلـــزم االنتهـــاء منـــه قبـــل التقديـــم.
ـــى  ـــم عل ـــروط التقدي ـــن ش ـــًيا م ـــرًطا أساس ـــي، ش ـــج التدريب ـــة البرنام ـــل بداي ـــرج قب ـــات التخ ـــع متطلب ـــاء جمي ـــد إنه ُيع

ـــب. ـــج نخ برام

تبقى في خطتي الدراسية التدريب التعاوني.
هل أستطيع التقديم؟

يتطلـــب االنضمـــام لبرامـــج نخـــب التفـــّرغ الكامـــل، وأن ال يكـــون المتـــدرب موظفـــًا فـــي جهـــة أخـــرى )ســـواًء كانـــت 
جهـــة حكوميـــة أو خاصـــة( حيـــث تتطلـــب برامـــج نخـــب وقًتـــا وجهـــًدا لمـــا تتضمنـــه مـــن مهـــام متعـــددة، لـــذا ُيعـــد 

التفـــرغ التـــام وااللتـــزام الكامـــل، مـــن متطلبـــات االلتحـــاق بهـــذه البرامـــج.  

ال يتاح التقديم لخريجّي االنتساب، ويقتصر االلتحاق ببرامج نخب التدريبية للمرشحين من خريجي االنتظام. 

نعم، يتطلب لخريجي الجامعات العالمية تقديم المعادلة الصادرة من وزارة التعليم.

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

هل بإمكان خريجّي االنتساب التسجيل في برامج نخب؟ 

تخرجت من جامعة خارج المملكة، فهل علّي تقديم
شهادة معادلة؟
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يقتصر التقديم لبرامج نخب على برنامج واحد فقط لكل متقدم. 

ـــن مـــن مختلـــف الجنســـيات علـــى االســـتفادة مـــن برامـــج نخـــب، لكنهـــا ُمتاحـــة  ـــع الراغبي ـــا لحـــرص جمي مـــع كامـــل تقديرن
ـــن الســـعوديين فقـــط.  ـــا للمتقدمي حالًي

هل باإلمكان التقديم على أكثر من برنامج؟

 أنا متقدم غير سعودي، فهل بإمكاني التقدم على البرنامج؟

ـــة  ـــل بداي ـــرج قب ـــات التخ ـــتيفاءك لمتطلب ـــح اس ـــة يوّض ـــن الجامع ـــاب م ـــت خط ـــال أرفق ـــي ح ـــم ف ـــك التقدي ـــم، بإمكان نع
البرنامـــج بتاريـــخ 29 أكتوبـــر 2023م.

ال يمكن تحديث البيانات بعد تأكيد طلب التسجيل.

في حال كان تخرجي في نهاية الفصل الصيفي، هل يمكنني 
التقديم؟

هل يمكن تحديث البيانات بعد التسجيل؟

يمكـــن إرســـال رابـــط التفعيـــل مـــرة أخـــرى بعـــد تســـجيل الدخـــول لحســـابكم مـــع العلـــم أن صالحيـــة رابـــط التفعيـــل هـــي 
24 ســـاعة. وفـــي حالـــة وجـــود مشـــكلة بتفعيـــل البريـــد اإللكترونـــي نرجـــو التواصـــل مـــع وحـــدة العنايـــة بالعمـــالء علـــى 

الرقـــم 8001160004
او واتس اب على الرقم 0118251555

سجلت في برنامج نخب ولكن ال يمكنني تفعيل البريد االلكتروني 
بسبب انتهاء مدة رابط التفعيل المرسل ماذا افعل؟
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ُيتاح االلتحاق ببرامج نخب دون اشتراط حد أقصى للعمر طالما كان المتقدم خريجًا في عام 2021 أو بعده.

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

ـــى  ـــب، حت ـــج نخ ـــى برام ـــم عل ـــًيا للتقدي ـــرًطا أساس ـــل(، ش ـــس أو توف ـــة )آيلت ـــة اإلنجليزي ـــادة اللغ ـــهادة إج ـــد ش ـــم، إذ ُتع نع
ـــة.  ـــة اإلنجليزي ـــة باللغ ـــته الجامعي ـــت دراس ـــة، وكان ـــارج المملك ـــة خ ـــن جامع ـــادرة م ـــدم ص ـــهادة المتق ـــت ش وإن كان

ما هو الحد األقصى للعمر للقبول في البرنامج؟

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

شهادتي الجامعية من خارج المملكة ومن جامعة دراستها باللغة 
اإلنجليزية، فهل ينبغي علي تقديم شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية؟

األسئلة الشائعة حول اللغة اإلنجليزية

يتطلب الحصول على درجة 6.5 )بحد أدنى( في اختبار شهادة اآليلتس األكاديمية
أو درجة PBT 575, CBT 323, IBT 90, ITP 550 )بحد أدنى( في اختبار شهادة التوفل. 

ما هي الدرجات المطلوبة في اآليلتس والتوفل؟
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ـــب،  ـــج نخ ـــي برام ـــب ف ـــرة التدري ـــوال فت ـــة ط ـــة والتعليمي ـــواد التدريبي ـــع الم ـــة جمي ـــي لغ ـــة ه ـــة اإلنجليزي ـــتكون اللغ س
ـــج.   ـــذه البرام ـــاق به ـــية لاللتح ـــات األساس ـــدى المتطلب ـــة، إح ـــادة تام ـــة إج ـــة اإلنجليزي ـــحين للغ ـــادة المرش ـــد إج ـــذا ُتع وله

يجـــب علـــى المتقـــدم التنســـيق وتحديـــد االختبـــارات مـــع الجهـــات المقدمـــة لالختبـــارات علـــى أن يقـــوم المتقـــدم 
بإرســـال نتيجـــة االختبـــار المعتمـــدة إلـــى الصنـــدوق فـــي الموعـــد المحـــدد، والصنـــدوق الصناعـــي غيـــر مســـؤول عـــن 

عالقـــة المتقدميـــن بمراكـــز اختبـــارات اللغـــة. 

تتحقـــق أكاديميـــة الصنـــدوق مـــن اســـتيفاء المتقدميـــن لشـــروط التقديـــم، عبـــر توفيرهـــم كافـــة المســـتندات فـــي 
موعدهـــا المحـــدد. وفـــي حـــال عـــدم اســـتيفاء كافـــة متطلبـــات القبـــول فـــي الموعـــد المحـــدد، فإنـــه ســـيتم اعتبـــار 

ملـــف التقديـــم غيـــر مكتمـــل، وعليـــه لـــن يتـــم دخولـــه فـــي المرحلـــة القادمـــة. 

نعم، ُتقبل شهادات اآليلتس القديمة أّيًا كان تاريخها إذا كانت معتمدة من الجهة الرسمية.

هل ُتعد إجادة اللغة اإلنجليزية شرًطا أساسًيا لاللتحاق ببرامج نخب؟

هل الصندوق الصناعي مسؤول عن تحديد جدولة اختبارات 
اللغة االنجليزية؟

أنا مستوٍف لجميع الشروط ولكن لم أستطع توفير جميع 
المستندات في الوقت المحدد؟

هل تقبل شهادات اآليلتس القديمة؟



7

ال ُتقبل شهادات اختبار الستيب، ويتم قبول شهادات اآليلتس األكاديمية، وشهادات التوفل فقط. 

نقدر لكم اهتمامكم وحرصكم، ننصح بالتقديم عبر البرنامج من خالل استخدام جهاز كمبيوتر.

ـــج  ـــى برام ـــدم إل ـــب التق ـــل طل ـــات، وُيقب ـــروط والمتطلب ـــتوفين الش ـــن المس ـــن المتقدمي ـــد م ـــب العدي ـــج نخ ـــدم لبرام يتق
ـــر.  ـــذا األم ـــي ه ـــتثناءات ف ـــود اس ـــول، دون وج ـــات القب ـــروط متطلب ـــة ش ـــق كاف ـــد تحقي ـــب بع نخ

ـــد المهمـــل  ـــدوق البري ـــا بمراجعـــة صن ـــرد المتوقعـــة، وننصـــح دائًم ـــي، يتضمـــن مـــدة ال ـــد إلكترون ـــة ُيرســـل بري بعـــد المقابل
 nokhab@sidf.gov.sa :ـــي ـــد اإللكترون )Junk Email( البري

في حال لم يردكم ردا بنتيجة المقابلة نرجو التواصل مع:
وحدة العناية بالعمالء على الرقم 8001160004

او واتس اب على الرقم 0118251555

 هل يمكن استبدال اختبار االيلتس باختبار الستيب؟

قمت بمحاولة التقديم على البرنامج باستخدام الجوال لكن أواجه 
مشكلة عدم اكتمال محتوى الصفحة 

قمت بتعبئة جميع المتطلبات، لكن أحد متطلبات القبول كان أّقل 
بنسبة بسيطة، هل هناك استثناءات؟

أجريت المقابلة الشخصية، ولكنني لم أتلَق رًدا بالنتيجة؟

األسئلة الشائعة حول استبيان 
التقديم والتقييم



8

بعـــد كل مرحلـــة ُيرســـل بريـــد إلكترونـــي يوضـــح المرحلـــة الحاليـــة والخطـــوات القادمـــة، وننصـــح دائًمـــا بمراجعـــة صنـــدوق 
Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa   البريـــد اإللكترونـــي . )Junk Email( البريـــد المهمـــل

يمر المتقدمون بمراحل تقديم عدة، تشمل:
1 - اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط

2 - التقييم ويشمل المراحل التالية

المرحلة األولى: اختبارات القدرة المعرفية:
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إجـــراء اختبـــارات القـــدرة أو اختبـــارات الكفـــاءة لتقييـــم مـــدى جـــودة أداء المرشـــحين فـــي 
ــارات  ــرعة التعلـــم ومهـ ــار سـ ــة تعاملهـــم مـــع المشـــكالت ومقدرتهـــم علـــى إظهـ ــام العمـــل المختلفـــة وكيفيـ مهـ
ـــيناريوهات  ـــكل س ـــى ش ـــارات عل ـــم االختب ـــم تقدي ـــل ويت ـــة العم ـــي بيئ ـــحين ف ـــات وأداء المرش ـــاس اإلمكاني ـــر وقي التفكي
ـــدي  ـــر التجري ـــر اللفظـــي والعـــددي والتفكي ـــم للمشـــاركين وتشـــمل: التفكي ـــة التقيي ـــادة مصداقي ـــة علـــى العمـــل لزي مبني

والتحقـــق مـــن األخطـــاء واالســـتدالل المكانـــي والبيانـــي.

المرحلة الثانية: تقييم السلوك الشخصي.
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة تقييـــم الشـــخصية وكيفيـــة تصـــرف المرشـــح فـــي العمـــل ومـــدى نجاحـــه فـــي أداء أدواره 
الوظيفيـــة، والطريقـــة التـــي يتصـــرف بهـــا المرشـــح فـــي عـــدة مواقـــف مـــع مـــرور الوقـــت وقيـــاس تعامـــل المرشـــح مـــع 
ـــاره.  ـــه لالنضمـــام للمنظمـــة فـــي حـــال اختي ـــزام المرشـــح ومالءمت ـــن وللمهـــام واالســـتجابة للمواقـــف. ومـــدى الت اآلخري
ـــم  ـــة مهامه ـــي تأدي ـــاح ف ـــى النج ـــاعدة عل ـــة للمس ـــين الالزم ـــب التحس ـــات وجوان ـــدرات واإلمكاني ـــد الق ـــم تحدي ـــا يت كم

ـــتقبلي.  ـــي أو المس ـــم الحال ـــي عمله ف

المرحلة الثالثة: المحاكاة السلوكية من خالل مركز التقييم.
يتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة رســـم رؤيـــة موضوعيـــة ألداء المرشـــح وتحديـــد نقـــاط القـــوة وقابليـــة المرشـــح للتعلـــم ولتولـــي 
ـــن  ـــزء م ـــل كج ـــى العم ـــحين عل ـــدرات المرش ـــاس ق ـــة لقي ـــذه المرحل ـــدف ه ـــتقبل .وته ـــي المس ـــدًا ف ـــر تعقي ـــف أكث وظائ
ـــدة  ـــل ع ـــن قب ـــح م ـــة المرش ـــر مراقب ـــك عب ـــج وذل ـــق النتائ ـــال لتحقي ـــكل فع ـــل بش ـــر والتواص ـــى التأثي ـــدرة عل ـــق والق الفري
مقيميـــن وعبـــر تماريـــن مختلفـــة تحاكـــي بيئـــة العمـــل مثـــل )النقـــاش الجماعـــي، وتماريـــن التحليـــل وتماريـــن لعـــب 
ـــي ال تظهـــر فـــي  ـــة الفـــوارق الســـلوكية الدقيقـــة الت ـــة ودقـــة ومراقب ـــم متابعـــة تصرفـــات المرشـــحين بعناي األدوار( ويت

ـــخصية. ـــة بالش ـــم المتعلق ـــارات التقيي اختب

3 - المقابالت الشخصية.
تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى التعـــرف عليـــك عـــن قـــرب ومعرفـــة شـــخصيتك والمهـــارات التـــي اكتســـبتها وكيفيـــة 
ـــة  ـــي لجن ـــل ممثل ـــن قب ـــك م ـــق إنجازات ـــي تحقي ـــتخدمتها ف ـــي اس ـــات الت ـــرق واآللي ـــك والط ـــاذ قرارات ـــي اتخ ـــرك ف تفكي

التقييـــم لمرشـــحي برامـــج نخـــب.

كيف أعرف ماهية حالة التقديم؟

ما هي مراحل التقديم؟



9

يخوض المتقدمون المستوفون للشروط مرحلتي تقييم : 
1 - اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط

2 - التقيـيم
3 - المقابالت الشخصية

بعـــد كل مرحلـــة، ُيرســـل بريـــد إلكترونـــي، يوضـــح المرحلـــة الحاليـــة والخطـــوات القادمـــة، وننصـــح دائًمـــا بمراجعـــة 
.)Junk mail( ــل ــد المهمـ ــدوق البريـ صنـ

Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa :علًما بأن رسالة النتيجة سُترسل إليكم البريد اإللكتروني

بإمكان المتقدم اختيار أحدها، لكن يفضل إرفاق السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

ال يمكن تحديث البيانات بعد تأكيد طلب التسجيل.

ـــا بمراجعـــة صنـــدوق البريـــد  بعـــد التقديـــم، ُيرســـل بريـــد إلكترونـــي يوضـــح مـــا إذا تـــم تســـجيل الطلـــب بنجـــاح، وننصـــح دائًم
Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa :البريـــد اإللكترونـــي .)Junk Email( المهمـــل

ما هي مراحل التقييم لخريجي أفضل 25 جامعة؟ 

هل يظهر التحديث في المرفقات المتواجدة في الملف 
الشخصي بعد إتمام عملية التسجيل في البرنامج؟

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

كيف أستطيع تعديل المعلومات والبيانات التي أرفقتها في 
طلب التقديم؟

كيف أتأكد ما إذا كان التسجيل صحيح أم ال؟
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ـــد  ـــا بمراجعـــة صنـــدوق البري بعـــد التقديـــم، ُيرســـل بريـــد إلكترونـــي يوضـــح مـــا إذا تـــم تســـجيل الطلـــب بنجـــاح، وننصـــح دائًم
.)Junk Email( المهمـــل

وفي حالة عدم وصول البريد االلكتروني إليكم نرجو التواصل مع:
وحدة العناية بالعمالء على الرقم 8001160004

او واتس اب على الرقم 0118251555

ُتقّيم طلبات التقديم بناًء على عدة مراحل، وُيخَبر جميع المتقدمين بحالة طلبهم دورًيا.  

تمـــر طلبـــات التقديـــم علـــى برامـــج نخـــب بعـــدة مراحـــل للتقييـــم، وُيفاضـــل بيـــن المتقدميـــن وفًقـــا لهـــا، وُيمكـــن االطـــالع 
www.sidf.sgov.sa :علـــى مراحـــل التقييـــم عبـــر الرابـــط

ـــم.  ـــة التقدي ـــام عملي ـــل إتم ـــتندات  قب ـــة المس ـــم كاف ـــر توفيره ـــم، عب ـــروط التقدي ـــن لش ـــتيفاء المتقدمي ـــن اس ـــق م نتحق
ـــم  ـــن يت ـــه ل ـــر مكتمـــل، وعلي ـــم غي ـــف التقدي ـــار مل ـــه ســـيتم اعتب ـــول ، فإن ـــات القب وفـــي حـــال عـــدم اســـتيفاء كافـــة متطلب

ـــة. ـــة القادم ـــي المرحل ـــه ف دخول

أتممت عملية التقديم ولم تصلني رسالة على البريد اإللكتروني 
بإتمام التقديم. أرجو الُمساعدة؟

قمت باستيفاء جميع المتطلبات وقدمُت على البرنامج، فهل ُقِبلت 
في البرنامج؟ 

هل أستطيع معرفة سبب رفض طلبي؟

أنا مستوٍف لجميع الشروط ولكن لم أستطع توفير جميع 
المستندات في  خالل التقديم؟
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األسئلة الشائعة حول البرنامج 
التدريبي )بعد القبول(

تكون كاّفة مراحل التدريب حضورية، ولكن سُتقام بعض مراحل التدريب عن ُبعد. 

سيكون التدريب الداخلي في مقر الصندوق الصناعي في مدينة الرياض.

كافة مراحل التدريب حضورية، وتتطلب بعض مراحل التدريب الخارجي السفر إلى خارج المملكة لحضورها.

يحصل المتدربون على عقد تدريب وتأهيل عند قبولهم في برامج نخب. 

هل سيكون التدريب الداخلي والخارجي حضورًيا أم عن ُبعد؟

أين سيكون مقر التدريب الداخلي؟

هل السفر للخارج ضروري؟ أم بإمكاني الدراسة عن بعد؟

ما هو نوع العقد الذي سأحصل عليه عند قبولي بالبرنامج؟
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نعم يختلف عقد الفترة التدريبية عن العقد والعرض الوظيفي. 
عقـــد التأهيـــل والتدريـــب عقـــد يلتـــزم بمقتضـــاه صاحـــب العمـــل بتأهيـــل أو تدريـــب شـــخص يتعاقـــد معـــه إلعـــداده 

وتأهيلـــه فـــي مهنـــة معينـــة.
عقـــد العمـــل هـــو عقـــد مبـــرم بيـــن صاحـــب العمـــل والموظـــف، يتعهـــد الموظـــف بموجبـــه أن يعمـــل تحـــت إدارة صاحـــب 

العمـــل أو إشـــرافه مقابـــل أجـــر.

نعم، يقدم الصندوق الصناعي عقد عمل إلى المتدربين المجتازين للبرنامج التدريبي وذلك حسب نظام العمل.

بالتأكيد، يحصل جميع المتدربين على شهادة إتمام البرنامج التدريبي. 

عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه الكرام.   

مدة التدريب في برامج ُنخب هي سنتان.

هل عقد الفترة التدريبة يختلف عن عقد وعرض الوظيفة؟

هل هناك عقد بالعمل لدى الصندوق بعد االنتهاء من البرنامج 
الداخلي والخارجي؟

هل سأحصل على أي شهادة عند االنتهاء من البرنامج؟

هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟

كم مدة البرنامج التدريبي؟
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تعتمـــد مـــدة التدريـــب الخارجـــي علـــى طبيعـــة كل برنامـــج تدريبـــي علـــى حـــدة، وُيمكـــن االطـــالع علـــى مراحـــل البرامـــج 
www.sidf.gov.sa :ـــر الرابـــط ومدتهـــا الزمنيـــة عب

نعم، يحصل المتدربون ضمن برامج نخب على تأمين طبي خالل فترات التدريب، وبعد حصولهم على الوظيفة.

نعم يشمل تأمين المتدربين الطبي والديهم.

يحصل المتدربون ضمن برامج نخب التدريبة على مزايا تتضمن:
    مكافأة شهرية.

    مكافأة أداء سنوية.
    تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

   التسجيل في التأمينات االجتماعية.
    بدل سكن وبدل نقل.

    التطوير الشخصي والمهني.
    العالقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.

    اكتساب خبرات مميزة.

كم مدة التدريب الخارجي ضمن برامج نخب؟

هل أحصل على تأمين طبي خالل فترة التدريب والوظيفة؟

هل يشمل التأمين الطبي الوالدين؟

ما هي المزايا التي يقدمها البرنامج للمتدربين؟
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نعم، وبجانب المكافأة الشهرية، يقدم الصندوق الصناعي للمتدربين ضمن برامج نخب أيًضا: 
    التطوير الشخصي والمهني.

    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 المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.

هل سأحصل على مكافأة شهرية وكم تبلغ هذه المكافأة؟

يحصل جميع مرشحي برامج نخب التدريبية على نفس المكافآت والمزايا. 

هل تختلف المزايا والمكافآت من برنامج آلخر؟

ماهي أفضل الجامعات العالمية؟

UniversityRank Country
US
US
US
UK
US 
UK
US
US
US
UK
UK
US
US
US
US
US

China
US
US

Canada
US

Switzerland
Singapore

China
US

Harvard University
Massachusetts Institute of Thechnology

Stanford University
University of Oxford
Columbia University

University of Cambridge
California Institute of Technology

Johns Hopkins University
Yale University

University College London
Imperial College London

University of Pennsylvania
Princeton University

University of Michigan - Ann Arbor
Cornell University

The University of Chicago
Tsingua University

University of California - Berkeley
University of California - Los Angeles

University of Toronto
Duke University

ETH Zurich
National University of Singapore )NUS(

Peking University
University of Washington Seattle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Times Higher Education | QS Top Universities | U.S. News :حسب تصنيف المواقع التالية
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You can view the majors required for each program through the following link:
www.sidf.gov.sa 

What specializations/majors do 
Nokhab programs accept?

Application FAQ

You can apply by attaching an updated academic transcript or statement from the university proving 
the completion of all graduation requirements.

If the cooperative training is a graduation requirement, it must be completed before submitting the 
application, as completion of graduation is a mandatory requirement. Optional cooperative training on 
the other hand, does not exclude the trainee from submitting his/her application.

Joining Nokhab program requires the trainee to be fully dedicated and committed, i.e., he/she must not 
be an employee in another organization whether government or private sector.

My graduation certificate will not be ready by the 
time the registration closes, what should I do?

I have not completed my cooperative training 
program can I still apply to the program?

I am currently working, should I quit my job if 
I get accepted in Nokhab program?
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Yes, you must provide an equivalency certificate from the Ministry of Education in Saudi Arabia.

Nokhab programs only accept regular graduates.

We fully appreciate all those who are interested in applying to Nokhab programs regardless of their 
nationalities. Unfortunately, we currently accept Saudi nationals only.

No, you are only allowed to apply to one program.

Yes, you can apply by attaching a letter from the university stating that you will be completing all grad-
uation requirements before the program start date )29 October 2023(.

I graduated from an abroad university, do I have 
to provide an equivalency certificate?

Can affiliation graduates apply for the programs? 

Can non-Saudi nationals apply to Nokhab programs? 

Is it possible to apply for more than one 
program in Nokhab?

If my graduation is at the end of the summer 
semester, can I apply to Nokhab program?
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No, once you have submitted your application, you will not be able to update your data.

The activation link can be sent again after logging into your account, bearing in mind that the validity 
of the activation link is 24 hours. In the event of a problem with activating the e-mail, please contact  
Customer Care: 8001160004
WhatsApp: 0118251555

There is no age limit for enrollment in Nokhab programs as long as the applicant graduated no earlier 
than 2021. 

Enrollment to the program requires the IELTS Academic test type.  

Can I update my data after registration?

 I registered in Nokhab program, but activation link 
sent has expired. What should I do?

What is the age limit for enrollment in 
Nokhab programs?

Which type of IELTS test is required? 
Academic or General?

FAQ about the English 
Language Level
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Yes, you must provide a proof of English proficiency )IELTS or TOEFL(.

I got my degree from a university that offers all courses in 
English, do I need to provide a proof of English proficiency?

A minimum of 6.5 in the IELTS “Academic” or a minimum of PBT 575, CBT 323, IBT 90, ITP 550 in TOEFL.

All training and educational materials will be provided in English throughout the training period. There-
fore, English proficiency is one of the basic requirements and is a prerequisite for admission in the 
program.

No, the applicant must coordinate with IELTS or TOEFL test providers and send the test score to the 
SIDF on time. SIDF shall not be involved in the relationship between the applicant and test provider.

Fulfilling all application requirements and providing all documents on time is mandatory. Failing to ful-
fill all application requirements on time shall result in excluding the application due to incompleteness. 

What are the required scores for IELTS and TOEFL?

Is English proficiency a prerequisite for 
Nokhab programs?

Is SIDF responsible for scheduling 
the English language test?

I am eligible to apply for Nokhab programs, but I cannot 
provide all the documents on time. Is this acceptable?
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Yes, we do.

No, we only accept Academic IELTS and TOEFL. 

We appreciate your interest and recommend that you apply using a computer.

Unfortunately, there are no exceptions. The application is accepted after fulfilling all admission re-
quirements.

Do you accept outdated IELTS certificates?

Can we replace the IELTS test with the STEP?

I am facing an issue )incomplete page content( when I 
try to apply using my smartphone; what shall I do?

I fulfilled all application requirements except one; are 
there any exceptions?

Application and Assessment 
Questionnaire FAQ
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An email is sent from nokhab@sidf.gov.sa after the interview mentioning the expected response time. 
You are recommended to always check your junk mail. 
If you have not received a response, please contact
Customer Care: 8001160004
WhatsApp: 0118251555

An email will be sent after each stage indicating the current stage and next steps, and we recommend 
that you always check your junk mail.

If you are a graduate from one of the top 25 universities, the evaluation will be according to the fol-
lowing stages:
• Approval of eligible initial applications
• Evaluation
• Interviews 

An email is sent from Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa after each stage indicating the current stage 
and next steps. You are recommended to always check your junk mail.  

I had my interview; when do I receive my result?

How do I know the status of the application?

What are the evaluation stages for graduates of the 
top 25 universities?

Does an update appear in the attachments in the 
profile after completing the registration process?
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The applicant goes through several stages as follows: 
1- Approval of the initial application submissions that match the conditions
2- Evaluation stage which includes the following phases: 

Phase 1 – Ability Test
At this phase, cognitive tests or aptitude tests are conducted to evaluate how well applicants perform 
in various work tasks, how they deal with problems, and their ability to demonstrate learning agility, 
critical skills, measurement of potentials, and the performance of the applicants in the work environ-
ment. These tests include verbal and numerical thinking, abstract thinking, error checking, spatial and 
graphical reasoning.

Phase 2 – Psychometric Assessment
At this phase, a behavioral assessment is used and the personality is evaluated; how the applicant 
behaves at work, how successful are they in performing their job roles, the way they deal with sever-
al situations over time, their behavior with others and tasks and their response to situations. These 
tests also measure the applicant commitment and suitability to join the organization, if selected. The 
capabilities, capabilities and aspects of improvement required to help them succeed in performing 
their duties in their current or future work are also identified. In addition, capabilities and aspects of 
improvement are identified to help the applicants succeed in performing their duties in their current 
or future work.

Phase 3 – Behavioral Simulation through an Assessment Center  
The overall objective of conducting any Assessment Centre is to gain reliable and objective insights 
into the applicant’s performance and learning agility to take on more complex roles in the future. It also 
aims to measure the applicant’s abilities to work as part of the team and the ability to influence and 
communicate effectively to achieve results. This is done by observing the applicant by several eval-
uators and through various exercises that simulate the work environment such as )group discussion, 
analysis exercises, and role-playing exercises(, Applicant’s actions are carefully monitored for subtle 
behavioral differences that do not appear in personality assessment tests.

Phase 4 – Interviews
At this phase, the representatives from Nokhab’s evaluation committee aim at getting to know the 
applicant closely, knowing their personality, the skills they have acquired, the way they think when 
making decisions, and the methods and mechanisms.

Application Stages
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Both languages are accepted. However, we recommend that the CV is submitted in English. 

Once you have submitted your application, you will not be able to update your data.

An email will be sent from Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa after the submission indicating whether 
your request has been successfully registered. Also, you are recommended to always check your junk 
mail.

An email will be sent from Recruitment-NoReply@sidf.gov.sa after the submission indicating whether 
your request has been successfully registered. You are recommended to always check your junk mail.  
If you have not received a response, please contact 
Customer care: 8001160004
Or WhatsApp: 0118251555

Should the CV and the form be filled out 
in Arabic or English?

How can I amend the information and data 
that I have attached to the application?

How do I know if the submission is correct or not?

I completed the registration process but did not 
receive a confirmation email? What shall I do?
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There are several stages for evaluation after submitting applications, and selection is made between 
applicants according to the evaluation stages. You can view the evaluation stages through the follow-
ing link: www.sidf.gov.sa

There are several stages for evaluation after submitting applications, and selection is made between 
applicants according to the evaluation stages. You can view the evaluation stages through the follow-
ing link: www.sidf.gov.sa

May I know why my application was rejected?

I am eligible to apply for Nokhab programs, but I cannot 
provide all the documents on time. Is this acceptable?

There are several stages of evaluation after submitting the application, and all applicants will be in-
formed of their application status periodically.

I fulfilled all the requirements and applied to 
the program, have I been accepted?
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The training sessions will be in person,and some training sessions may be held virtually.

The internship will take place in SIDF Headquarters.

External training sessions will be in person,and some stages of external training require traveling out-
side the Kingdom to attend.

Will the internal and external training be in 
person or virtual?

Where will the internship take place?

Is traveling abroad necessary? Or I can study remotely?

FAQ Training Program
)after admission(

External training sessions will be in person, and some external training sessions require traveling out-
side the Kingdom to attend them but due to the precautionary measures, they may be set up remotely.

What type of contract will I receive upon 
my acceptance in the program?



25

Yes, it is.
A training contract is a contact between the trainee and the employer to prepare and qualify the train-
ee for a specific profession.
An employment contract is a contract between the employer and the employee, whereby the employee 
undertakes to work under the employer’s management or supervision in return for a wage.

Yes, SIDF will offer an employment contract to the trainees who have completed the training success-
fully as per the labor law.

Certainly, all trainees will receive a certificate upon completion of the training program.

Yes, upon successfully completing the program, SIDF offers the trainees an employment contract.

Is the training contract different from 
the job contract and job offer?

Will we be offered an employment contract at SIDF 
after completing the internal and external program? 

Will I receive any certification upon completion 
of the program?

Will I get a job after the training program ends?
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The duration of the training Nokhab programs is 2 years.

They differ according to the training program, and you can see the program stages on the following 
link: www.sidf.gov.sa

Yes, you do.

    Monthly rewards
    Annual performance bonus
    Medical insurance for the trainee and his/her parents
    General Organization for Social Insurance )GOSI( registration
    Housing and transportation allowance
    Personal and professional development
    Excellent opportunities for networking and building professional relationships
    Gaining an outstanding experience

How long is the training program?

How long is the external training within 
the training stages?

Do I get a medical insurance during the 
training period and the job?

What are the benefits that the program 
provides for trainees?
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Yes, it does cover the parents.  

Does medical insurance cover the parents?

The benefits offered by SIDF include the following:
    Personal and professional development
    Gain outstanding experience
    Monthly rewards
    Housing and transportation allowance
    Annual performance bonus
    General Organization for Social Insurance registration
    Medical insurance for the trainee and his/her parent
   Excellent opportunities for networking and building professional relationships on an international, 
regional and local level

Will I get a monthly bonus? If so, how 
much is this bonus?

A List of the Finest Universities

UniversityRank Country
US
US
US
UK
US 
UK
US
US
US
UK
UK
US
US
US
US
US

China
US
US

Canada
US

Switzerland
Singapore

China
US

Harvard University
Massachusetts Institute of Thechnology

Stanford University
University of Oxford
Columbia University

University of Cambridge
California Institute of Technology

Johns Hopkins University
Yale University

University College London
Imperial College London

University of Pennsylvania
Princeton University

University of Michigan - Ann Arbor
Cornell University

The University of Chicago
Tsingua University

University of California - Berkeley
University of California - Los Angeles

University of Toronto
Duke University

ETH Zurich
National University of Singapore )NUS(

Peking University
University of Washington Seattle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 Universities classification as per the following sites: Times Higher Education | QS Top Universities | U.S. News
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For more information, please visit our website:
sidf.gov.sa


