
برنـامـج رائـد
لحديثي التخرج



نظرة عامة عن البرنامج



معلومات عن البرنامج

أهداف البرنامج

توفير فرص تدريبية ووظيفية لحديثي التخرج بما يتماشى مع رؤية 2030.
 تعزيز منتسبين البرنامج عن طريق تطبيق المعرفة العلمية إلى خبرة عملية.

تطوير المهارات والقدرات الفنية والمهنية لمنتسبين البرنامج بما يتماشى مع متطلبات
سوق العمل.

إعداد وتجهيز منتسبين البرنامج لبناء مساراتهم الوظيفية.
دعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية.

أفضــل وجــذب  اســتقطاب  إلــى  ســبل   | الســعودي  البريــد  مؤسســة   تهــدف 
 الكفــاءات الواعــدة مــن حديثــي التخــرج وذلــك لتأهيلهــم مــن خالل برنـــامج رائـــد الذي
يتضمـن عـدة أنشطة مكثفـة وعمليــة بهـدف تطويــر مهـاراتهم وقـدراتـهم لدعـم

 نموهـم المهني واإلسهام في تحقيق إستراتيجية و أهداف المؤسسة.



تفاصيـل البرنامج



معلومات عامة عن البرنامج

مزايا البرنامج

رحلة تطويرية مكثفة
  عــمــلـيـــة وتـعـلــيــمـيــة

 عــمـــلــيـــة تـــدويــــر وظـيـفـــي فــي
اإلدارات واألقسام المتخصصة

مــدة البرنــامج
شــهـر 12 

- في حال اجتياز البرنامج بنجاح يتم التوظيف بمزايا تنافسية

 توقيع عقد عمل
 لــمـــدة ســنـــة

 راتب شهري
مـنــافــس

 مكافأة سنوية في
نهـايـة البرنـامج

تأمين طبي يشمل
(الزوجـ/ ـة واألبناء)

 إجــازة سـنــويـة
مدفوعة األجـر

 التطوير
 المهـنـي



 سيمر منتسبين البرنامج في رحلة تطوير منظمة شاملة تعتمد على نموذج 70-20-10 الشهير
 سيتم من خاللها اكتساب المهارات الفنية والسلوكية المطلوبة

وصقلها واالستفادة منها عن طريق عدة أساليب
مثل: التدريب على رأس العمل، دورات تدريبية مختلفة ، تدوير وظيفي ، و جلسات إرشادية.

جلسات إرشادية

 تدوير وظيفي

دورات تدريبية

عروض ومشاريع تدريب على رأس العمل
 إشراك منتسبين البرنامج على
 عــدة مـهــام وأدوار وظـيــفــيـــة

ومشـاريـع قائـمـة

 التـدويـر على عدة إدارات وأقسام
 متخصصة لفهم تـرابـط اإلدارات

وإجراءات العمل المشتـركـة

 تـحـديــد مـشـروع يــتــم العمــل عـلــيــه
 طوال فترة البرنامج وتقديم عروض
على اللجنة في أثناء ونهاية البرنامج

 حضور اجتماعات وجلسات إرشادية
مـخـصـصة مع قيــادات المـؤسـسـة

 حضور عدة دورات تدريبية
 حــضــوريــــة والـكـتـــرونـــيـــة

آلية البرنامج



 معايير القبول

سعوديـ/ة الجنسية

 إجادة اللغة اإلنجليزية

 أن يتراوح العمر بين 27-21

 خريجي بكالوريوس أو ماجستير في
الهنـدسـة الصناعـية أو مـا يعادلهـا

  المعدل الدراسي ال يقل عن 2.85/4
أن تكون الشهادة معتمدة مـن وزارة التـعـلـيـم  أو 3.85/5

الجدول الزمني

 اإلعالن عن التقديم
واستقبال الطلبات

 إجراء المقابالت
 الــشـــخـــصـــيــــة

بـــدء البرنــامج

 إعــالن الــنــــتــــائــــج
 وإبالغ المرشحين

 تقييم ومفاضلة
 الـــمـــرشـــحــيــــن

Arwa Alhammad

Arwa Alhammad
خريجي بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات المحددة أو مـا يعادلهـا
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