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الهدف

الرؤية

الرسالة

برنامج تطويرالخريجين للعام 2018 م

يعد برنامج تطوير الخريجين، الذي أطلقه صندوق االستثمارات العامة، مبادرة مميزة بمعايير عالمية 
تهدف إلى جذب نخبة من أفضل المواهب الوطنية وتطويرها، حيث تم تصميم هذه المبادرة بعناية 

الختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على لعب أدوار فاعلة تسهم في تحقيق 
األهداف المستقبلية للمملكة. 

إنشاء بيئة مميزة لتمكين المرشحين من تولي مسؤوليات القيادة وأعبائها منذ المراحل المبكرة 
لمسيرتهم المهنية.

توفير منصة تضم نخبة من أبرز المواهب والكفاءات الوطنية، وتدعم نموهم المهني واالحترافي 
على المدى الطويل، وتتيح لهم الفرصة لتعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم والتدرب على القيادة.
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البرنامج

يتضمن برنامج تطوير الخريجين دورة تدريبية بمعايير عالمية تقدمها أفضل الجامعات الدولية، وذلك في أكاديمية صندوق 
االستثمارات العامة بمدينة الرياض. وسيوفر البرنامج أيضًا فترة تدريب عملية في مقر صندوق االستثمارات العامة. 

ستزود هذه الحصص الخريجين بالمهارات الالزمة والتدريب الذين هم بحاجة إليها في مسيرتهم المهنية المستقبلية، كما سيتم في 
هذه الحصص الدراسية العمل على رعاية المواهب وتنميتها.

ُصممت هذه المرحلة خصيصًا إلعطاء المتدربين نظرة عامة وشاملة حول العمليات التي تجري داخل صندوق االستثمارات العامة. 
وتتضمن هذه المرحلة إجراء تقييمات دورية ترصد تقدم أداء المتدربين. 

مدة البرنامج ثمانية شهور موزعة على مرحلتين:

المرحلة 1: التدريب في القاعات الدراسية (أكاديمية صندوق االستثمارات العامة)

المرحلة 2: التدريب أثناء العمل



قم بزيارة صفحة برنامج تطوير الخريجين على موقعنا 
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إتمام البرنامج

كيف أسجل في البرنامج، وما الذي يجب علّي تقديمه؟

سيتم تقييم الخريجين في عدة مراحل مختلفة على امتداد هذه الدورة التدريبية، وذلك من خالل مجموعة من االختبارات والمشاريع 
العملية، وبعد إتمام جميع مراحل البرنامج بنجاح، سيحصل المتدربين على شهادة تخرج معتمدة من صندوق االستثمارات العامة.

http://www.pif.gov.sa/en/pages/gdpapplication.aspx
في الفترة من 6 مايو ولغاية 6 يونيو 2018 .

يرجى االنتباه إلى أن هذه الوثائق إلزامية (ولن يتم النظر في أي طلب ال يشتمل على هذه الوثائق).

• شهادة التخرج (آخر شهادة حصلت عليها)
• نسخة طبق األصل من شهادة التخرج

(IETLS, TOEFL) شهادات إتقان اللغة االنجليزية •
• بطاقة الهوية الوطنية 

• وثيقة معادلة الشهادة الجامعية (في حال كانت الدراسة خارج البالد)
• سيرة ذاتية محّدثة

 قم بتعبئة االستمارة اإللكترونية
يرجى إرفاق ما يلي: 2

1



برنامج تطوير الخريجينصندوق االستثمارات العامة 6البرنامج

نوع العقد

المزايا

عقد مدته 8 أشهر من التدريب العملي

• راتب شهري

• تأمين صحي (للمتدربين فقط)

• شهادة تخرج معتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح)



التسجيل
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الجدول الزمني للتسجيل

افتتاح التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
6 مايو 2018

بداية إجراء المقابالت الشخصية
15 مايو 2018

بداية اليوم األول في أكاديمية
صندوق االستثمارات العامة

1 يوليو 2018

النتائج النهائية
17 يونيو 2018

آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل
عبر الموقع اإللكتروني

6 يونيو 2018

األيام التعريفية (يومان كامالن)

(الحضور إلزامي)
27-28 يونيو 2018



1
   

 
A
B
C
D
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 يعد هذا البرنامج فرصة للمرشحين الجادين الذين يمتلكون الرغبة الجادة والقدرة على العمل ضمن فريق متنوع متعدد المهام، مع 
الحرص على أن تكون له بصمة في تحقيق األهداف االستراتيجية للصندوق. وبغية انتقاء أفضل المرشحين، سيتم تقييم طلبات 

التسجيل في ضوء المعايير األربعة التالية وهي:

التسجيل في البرنامج

شروط القبول

الكفاءة
اإليفاء بمتطلبات التسجيل

المؤهالت/التخصصات األكاديمية
نتائج التقييم

االلتزام الكاملأن يكون سعودي/ة الجنسية

أن يكون المتقدم حاصل على 
شهادة البكالوريوس أو الماجستير

أو الدكتوراه

الخبرات العملية
0-1 سنة
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اإليفاء بمتطلبات التسجيل

المتوسط الكلي 
لدرجات الطالب/ة 

( ممتاز أو الحد األدنى 
من العالمات التالية) 

اختبار اللغة االنجليزية (الحد األدنى المطلوب من العالمات موضح أدناه)

شهادة IELTS (العامة أو األكاديمية) 6.0 كمعدل تراكمي.

TOEFL معدل النجاح في شهادة

(3.5 من أصل 4)

أو (4.5 من أصل 5)

أو (5.5 من أصل 7)

أو (8.5 من أصل 10)

أو (90% من أصل %100)

اختبار كتابي (550)

اختبار إلكتروني (80)

اختبار الحاسب اآللي (213) ال بد أن تكون الجامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم

وثيقة معادلة الشهادة الجامعية 
(في حال دراسة الطالب خارج البالد)

في حال كان الطالب متخرجًا حديثًا وال يزال في انتظار صدور 
شهادة تخرجه

ال بد من تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ 
التخرج ووقت صدور الشهادة

المتطلبات األخرى



GPA (a minimum scores in the below)
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شهادة جامعية في التخصصات األكاديمية التالية (أو ما يعادلها):

األعمال
• المالية

• إدارة األعمال
• العالقات الدولية

• المحاسبة
• إدارة المحافظ

القانون
• قانون الشركات
• القانون المالي
• القانون التجاري

• القانون

الهندسة
• الهندسة الصناعية

• الهندسة المالية

تخصصات أخرى
• تدقيق الحسابات

• االلتزام
• علوم اإلحصاء

• التأمينات
• حوكمة الشركات

• السياسة الدولية
• إدارة األصول المالية

• االستثمار
• التجارة الدولية

• إدارة صناديق الثروة

• العقارات الدولية
• إدارة المخاطر

• اإلدارة
• االقتصاد

• الموارد البشرية

التسويق/ العالقات العامة/
اإلتصاالت

• التسويق
• اإلعالم 

• الصحافة
• الجرافيكس 

• العالقات العامة

المشاريع
• إدارة المشاريع

• إدارة سالسل التوريد
•إدارة الخدمات اللوجستية

تقنية المعلومات
• تقنية المعلومات

• إدارة نظم المعلومات
• علوم الحاسب

• هندسة البرمجيات
• األمن السيبراني

• علوم الشبكات الحاسوبية

المؤهالت/التخصصات األكاديمية
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بعد مراجعة الطلبات الناجحة، سيتم التواصل مع المتقدمين إلتمام المراحل التالية:

سيتم اختيار المرشحين الذين نجحوا في الحصول على أعلى النقاط في المراحل الثالث.

اختبار المجلس البريطاني لّلغة اإلنجليزية
المرحلة 1

المقابلة الشخصية
(وذلك بعد النجاح في اجتياز المرحلة 2)

المرحلة 3

اختبار التقييم (العددي/المنطقي/اللفظي) 
(بعد اجتياز المرحلة 1 بنجاح)

المرحلة 2

(ثالثة اختبارات يديرها صندوق االستثمارات العامة)

نتائج التقييم
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