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برنامج تطوير الخريجين: هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم 
وبناء خبرتهم العلمية والعملية في السوق المالية، ويوفر البرنامج فرص غير محدودة وخبرة 

متقدمة في القطاع المالي.

مقدمة

معلومات هامة عن البرنامج
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• تأهيل وتدريب حديثي التخرج على رأس العمل الكتساب خبرات مهنية تنمي مهاراتهم العلمية 
والعملية.

• دعم المنتسبين للبرنامج للحصول على الشهادات المهنية.

• تغيير ثقافة التوظيف العامة واالعتماد على حديثي التخرج في الوظائف األولية في الشركة.

أهداف البرنامج

• تدريب على رأس العمل.
• دورات تدريبية.

• مهام وظيفيه حقيقية.
•  التوجيه واإلرشاد والتطوير الشخصي.

يوفر البرنامج التدريبي

تسعة أشهر بدوام كامل.

التخصصات المطلوبةمدة البرنامج
التخصصات المطلوبة تكون مبنيه على احتياجات 

الشركة بشكل مباشر.
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شروط اجتياز البرنامج

• اجتياز التقييم العام األولي.  

• إتمام الدورات التدريبية والعروض التقديمية النهائية إذا ُطلب ذلك.

• اجتياز اختبار CME1 بشقيه ( العمليات, التشريعات). 

مزايا البرنامج

تم تصميم برنامج تطوير الخريجين لتطوير المهارات الخاصة بالخريجين في مجاالت متنوعة.

يستهدف البرنامج المرشحين الذين لديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير 
غير التقليدي.

المزايا والتعويضات

تسجيل المتدرب في
التأمينات االجتماعية.

تأمين صحي للمتدربين
وأسرهم (الزوج، األطفال)

12,350
لدرجة البكالوريوس.

ريال
14,000سعودي

لدرجة الماجستير.

22 يوم
إجازة سنوية مدفوعة األجر.

ريال
سعودي

راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:
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التخصصات المطلوبة في برنامج
تطوير الخريجين هي كالتالي:

• التسويق

• االقتصاد

• إدارة األعمال

• المالية

• المحاسبة

• القانون

• الترجمة

• تصميم الجرافيك

• االعالم الرقمي

• الموارد البشرية 

• إدارة الجودة

• إدارة المشاريع

فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة
في مجموعة تداول السعودية.

توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.

تدريب عملي بمهام وظيفية الكتساب
دورات تدريبية.خبرات علمية.

• هندسة الحاسب – علوم الكمبيوتر –نظم 

المعلومات – تقنية المعلومات أو ما يعادلها
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التقديم سيكون من خالل الرابط أدناه:
(https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/careers)

سيخضع طلبك للمراجعة و بعدها يتم االختيار.

شروط التقديم في البرنامج

الوثائق المطلوبة:

طريقة التقديم

• نسخة من السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

• نسخة طبق األصل من السجل األكاديمي 
ووثيقة التخرج.

• صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية الصالحية.

• نسخة من القدرات العامة أو قدرات الجامعيين 
قياس (إن وجدت).

• نسخة من درجة اختبار اللغة اإلنجليزية (إن وجدت).

 CFA, SOCPA) نسخة من الشهادات المهنية •
CME, CPA) إن وجدت.

إتقان اللغة اإلنجليزية.للسعوديين فقط.التفرغ التام.

أال يزيد عمر المتقدم عن 27 عامًا لحاملي 
شهادة البكالوريوس و30 عامًا لحاملي 

شهادة الماجستير.

أن تكون شهادة المتقدم معتمد بها من قبل 
وزارة التربية والتعليم خالل الــسنة الحالية أو 

الماضية كحد أقصى. 

تعطى للمتقدم أولوية في المفاضلة إذا 
حصل على درجة ال تقل عن 6.0 في اختبار 

 .TOEFL أو درجة 547 في اختبار IELTS

ُصمم برنامج تطوير الخريجين لحديثي التخرج 
الذين لم يسبق لهم العمل. 




