تمديد فترة التقديم
حتى  5مايو 2021م

عامــا
ـدادا لجهــود صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وخبراتــه التراكميــة ،التــي تزيــد عــن ً 47
امتـ ً

فــي مجــال تطويــر الكــوادر الوطنيــة مــن خــال التدريــب المتخصــص والتدريــب التعاونــي ،وبالشــراكة
مــع أعــرق الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،أطلقــت أكاديميــة الصنــدوق الصناعــي ثالثة
برامــج تدريبيــة تحــت مظلــة برامــج “نخــب” ،تهــدف إلــى تقديــم تدريــب مكثــف موجــه إلــى الكفــاءات
الوطنيــة مــن حديثــي التخــرج ،ممــا يدعــم تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وتقديــم فــرص وظيفيــة فــي
الصنــدوق الصناعــي حيــث يعتمــد البرنامــج منظومــة متكاملــة مــن التدريــب المنتهــي بالتوظيــف.

فتح تقديم الطلبات  28مارس 2021م
إغالق التقديم  5مايو 2021م
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مزايا برنامج نخب
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
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لمحة عن البرنامج
يقـ ّـدم الصنــدوق الصناعــي برنامــج نخــب االئتمــان لدعــم بنــاء المعرفــة األساســية الالزمــة للعمــل بفعاليــة فــي قطاع
االئتمــان وقطــاع األعمــال ،عبــر رحلــة تعلــم مكثفــة داخــل وخــارج المملكــة فــي مجــال التحليــل المالــي واالئتماني.

أهداف البرنامج
ّ
منظم لتقييم الجدارة االئتمانية للشركات المقترضة.
• اعتماد نهج
بناء على ُأطر عملية ،وأدوات نوعية وكمية.
• تقييم أداء الشركات ً
وكمي.
• تحليل المخاطر االئتمانية للشركات بنهج نوعي
ّ

• اســتخدام مؤشــرات الســوق المناســبة ،وذلــك لفهــم مخاطــر إعــادة التمويــل ،واســتطالع حالــة الســوق فيمــا يخــص
االئتمــان والقطــاع الصناعــي بشــكل عــام.
• تقييم قدرة العميل على تسديد الديون وااللتزام بالتعهدات المالية.

مراحل البرنامج
البرنامج الداخلي
(أكاديمية الصندوق الصناعي)
 4أشهر

التدريب على رأس العمل
(التدوير الوظيفي)
 8أشهر

التدريب الخارجي
()Fitch Learning
شهران

التدريب الخارجي
()Stanford
شهران

المتطلبات:
التخصص

البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات

المعدل

• 4/3.2
• 5/4
• 100/80

اختبارات اللغة

• IELTS 6.5
• TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90 , ITP 550

أخرى

•
•
•
•

أن يكون التقديم لخريجي عام 2019م 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.

التدريب على رأس العمل
 8أشهر
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لمحة عن البرنامج
ُص ّمم البرنامج التدريبي لنخب المهندسين لبناء المعرفة الفنية والهندسية الالزمة لعمل دراسات الجدوى االقتصادية
في القطاعات الصناعية واللوجستية والتعدين والطاقة .يتضمن البرنامج تقييم التكاليف الرأسمالية والتشغيلية
للمشاريع والتقنيات المستخدمة فيها ،من طرق تصنيع وأنظمة بناء وأنظمة سالمة ،وكذلك تقييم المخاطر الهندسية.
يوفر البرنامج للمتدربين فرصة التدريب العملي في منظمات وشركات صناعية وخدمية كبرى في مجاالت متنوعة.

أهداف البرنامج
• تطوير أساسي متين لمفاهيم وأساليب المعرفة المتعلقة بمجال عمل الصندوق كمؤسسة تطوير مالية (ائتمانية)
• تحسين مستوى الكفاءة الشاملة عبر تعزيز مجاالت المعرفة والقدرة على تقدير التكاليف الرأسمالية ،والتشغيلية
بناء على أساسيات الهندسة القيمية والتحليل الفني ،وذلك لتقديم المشورة والتوصية بجدارة المشروع
ً

• تعزيــز المعرفــة للجــدوى االقتصاديــة وذلــك بتغطيــة الجوانــب الفنيــة التاليــة :اإلدارة الهندســية ،العمليــات
التشــغيلية ،معرفــة اآلالت والمعــدات والتقنيــات المصاحبــة ،واحتياجــات المشــروع مــن أنظمــة البنــاء وأعمــال
مدنيــة ،ذلــك باإلضافــة إلــى أنظمــة الســامة الصناعيــة.

مراحل البرنامج
التدريب على رأس العمل
(التدوير الوظيفي)
 3أشهر

التدريب على رأس العمل
(زيارة المصانع)
 3أشهر

البرنامج الداخلي
(أكاديمية الصندوق الصناعي)
 4أشهر

البرنامج الخارجي (ماجستير)

التدريب على رأس العمل

 12شهر

شهران

المتطلبات:
البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة التالية:
الكيميائية  -المواد  -الدوائية  -الطاقة والمياه  -وإدارة المنافع والطاقة  -الصناعية  -إدارة  -التصنيع ونظم التصنيع  -أنظمة

التخصص

األتمتة والروبوتات  -المالية والتكاليف  -نظم المعلومات  -إدارة العمليات  -بحوث العمليات  -تحسين االنتاج  -سالسل
االمداد واللوجستيات  -الميكانيكية  -صناعة السيارات صناعة الطائرات  -صناعة المعدات واآلالت  -الكهربائية  -الطاقة
والقوة  -التحكم  -التجهيزات التقنية  -الكمبيوتر وااللكترونيات  -االتصاالت  -الحيوية الطبية  -الكيمياء الحيوية  -التقنيات
الحيوية  -الميكانيكا الحيوية  -المواد الحيوية  -المعدات والتجهيزات الطبية  -التعدين  -السالمة  -السالمة والصحة المهنية
 -السالمة والوقاية من الحريق  -منع خسائر  -بيئية  -مدنية  -معمارية  -إنشائية

المعدل

• 4/3.2
• 5/4
• 100/80

اختبارات اللغة
أخرى

• IELTS 6.5
• TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90 , ITP 550
• أن يكون التقديم لخريجي عام 2019م 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.
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لمحة عن البرنامج
يهــدف البرامــج إلــى بنــاء المعرفــة العلميــة الالزمــة لعمليــة تقييــم المشــاريع مــن خــال بنــاء المهــارات الالزمــة
لتقييــم حاجــات الســوق الحاليــة مــن خــال تقييــم خطــة المشــروع ،تحليــل وضــع الصناعــة الحاليــة ،تحليــل البيانــات،
تقييــم خطــط التســويق ،إداره المبيعــات ،وتحليــل الجوانــب الفنيــة للمشــاريع المقدمــة للتمويــل .كمــا يهــدف
البرنامــج إلــى تأهيــل المتدربيــن علــى مهــارات التنبــؤ بمســتقبل مشــاريع التصنيــع لتحديــد مــدى مالءمتهــا للتمويــل.

أهداف البرنامج
بعد االنتهاء من البرنامج سيتمكن المشاركون من إنجاز:
• تقييم الجوانب التسويقية والمالية والمبيعات للمشروع
• إعداد ومراجعة دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المقدمة للحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي
• إجراء تحليل البيانات وتصميم النماذج المالية ERP
• تقييم المشاريع من الناحية الفنية الستراتيجية التسويق وتجارة التجزئة و  B2Bو  B2Cللتسويق واالتصاالت التسويقية
• توفيــر المعرفــة فــي العديــد مــن المجــاالت األساســية لتطويــر خطــة التســويق وتجزئــة التســويق والتســعير
والتوزيــع واالســتراتيجية الترويجيــة

مراحل البرنامج
التدريب الداخلي
(أكاديمية الصندوق الصناعي)
 4أشهر

التدريب على رأس العمل
 4أشهر

التدريب الخارجي
(كلية لندن لألعمال)
شهران

التدريب على رأس العمل في
شركات خارج الصندوق (اعارة)
 12شهر

التدريب على رأس العمل
شهران

المتطلبات:
التخصص

جميع التخصصات  -البكالوريوس  -ماجستير

المعدل

• 4/3.2
• 5/4
• 100/80

اختبارات اللغة

• IELTS 6.5
• TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90 , ITP 550

أخرى

•
•
•
•

أن يكون التقديم لخريجي عام 2019م 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
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مراحل التقديم

فتح تقديم الطلبات

إغالق تقديم الطلبات

 28مارس 2021م

 5مايو 2021م

اعتماد طلبات التقديم
األولية المطابقة للشروط

 25مايو 2021م

بدايـة البرنـامـج

المقابالت الشخصية

 12سبتمبر 2021م

 8 - 4يوليو 2021م

تقييم المحاكاة السلوكية من
خالل مركز التقييم

 24 - 13يونيو 2021م

اختبار القدرة المعرفية
 26مايو  2 -يونيو 2021م

تقييم السلوك الشخصي
 8 - 6يونيو 2021م

 .1فتح تقديم الطلبات
 .2إغالق تقديم الطلبات
 .3اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط
 .4التقييم ويشمل المراحل التالية:
المرحلة األولى :اختبارات القدرة المعرفية
وتجــرى فــي هــذه المرحلــة ،اختبــارات القــدرة أو اختبــارات الكفــاءة لتقييم مــدى جودة أداء المرشــحين
ُ
فــي مهــام العمــل المختلفــة وكيفيــة تعاملهــم مــع المشــكالت ومقدرتهــم على إظهــار ســرعة التعلم
ومهــارات التفكيــر وقيــاس اإلمكانيــات واألداء فــي بيئــة العمــل ،حيــث ُتقـ ّـدم االختبــارات علــى شــكل
ســيناريوهات عمليــة لزيــادة مصداقيــة تقييــم المرشــحين ،وتختبــر هــذه االختبــارات مهــارات :التفكيــر
اللفظــي والعــددي ،والتفكيــر التجريــدي ،والتحقــق مــن األخطــاء ،واالســتدالل المكانــي والبيانــي.

المرحلة الثانية :تقييم السلوك الشخصي
المرشــح وكيفيــة تصرفــه فــي العمــل ومــدى نجاحــه فــي أداء
قيــم شــخصية ُ
فــي هــذه المرحلــةُ ،ت ّ
أدواره الوظيفيــة ،وطريقــة تصرفــه فــي عــدة مواقــف مــع مــرور الوقــت ،وقيــاس تعاملــه مــع اآلخريــن
والمهــام وأســلوب اســتجابته للمواقــف ،بجانــب مــدى التزامــه ومالءمتــه لالنضمــام إلــى المنظمــة
أيضــا ،تحديــد القــدرات واإلمكانيــات وجوانــب التحســين
فــي حــال اختيــاره ،كمــا تشــمل هــذه المرحلــة ً
ـتقبال.
حاليــا ومسـ ً
الالزمــة للمســاعدة علــى النجــاح فــي تأديــة المهــام العمليــة ً

المرحلة الثالثة :المحاكاة السلوكية عبر مركز التقييم
ُترســم فــي هــذه المرحلــة رؤيــة موضوعيــة ألداء المرشــح ،وتحديــد نقــاط قوتــه ،وقابليتــه للتعلــم
تعقيــدا فــي المســتقبل.
وتولــي وظائــف أكثــر
ً
وتهــدف هــذه المرحلــة إلــى قيــاس قــدرات المرشــحين علــى العمــل كجــزء مــن الفريــق ،والقــدرة
مقيميــن،
علــى التأثيــر والتواصــل بشــكل فعــال لتحقيــق النتائــج ،وذلــك عبــر متابعتهــم مــن جانــب عــدة ِّ
وعبــر تماريــن مختلفــة تحاكــي بيئــة العمــل مثــل (النقــاش الجماعــي ،وتماريــن التحليــل ،وتماريــن لعــب
األدوار) ،حيــث ُتتابــع ســلوكياتهم بعنايــة ودقــة لرصــد الفــوارق الســلوكية الدقيقــة التــي ال تظهــر فــي
اختبــارات تقييــم الشــخصية.

 .5المقابالت الشخصية:
المكتســبة وكيفيــة تفكيــره
تهــدف هــذه المرحلــة إلــى التعــرف عــن قــرب علــى شــخصية المرشــح ومهاراتــه ُ
فــي اتخــاذ القــرار ،واألســاليب التــي اســتخدمها فــي تحقيــق إنجازاتــه ،وذلــك مــن ِق َبــل ممثلــي لجنــة تقييــم
مرشــحي برامــج نخــب.

 جامعة عالمية25 مراحل التقديم للخريجين من أفضل
ً
: جامعة عالمية سيتم اختصار رحلة التقديم لمرحلتي تقديم25 خريجا من أفضل
إذا كان المتقدم
 اعتماد طلبات التقديم األولية المطابقة للشروط1
 المقابالت الشخصية2

قائمة كبرى الجامعات العالمية
University

Country

timeshighereducation.com
University of Oxford

United Kingdom

Stanford University

United States

Harvard University

United States

California Institute of Technology

United States

Massachusetts Institute of Technology

United States

University of Cambridge

United Kingdom

University of California, Berkeley

United States

Yale University

United States

Princeton University

United States

The University of Chicago

United States

Imperial College London

United Kingdom

Johns Hopkins University

United States

University of Pennsylvania

United States

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Switzerland

University of California, Los Angeles

United States

UCL (University College London)

United Kingdom

Columbia University

United States

University of Toronto

Canada

Cornell University

United States

Duke University

United States

National University of Singapore (NUS)

Singapore

Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

Singapore

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Switzerland

Tsinghua University

China

University of Edinburgh

United Kingdom
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