
التدريب املنهي انطالقة مشرقة برنامج
ما هو التأثير الذي ستحدثه؟

الطموحينلخريجي الثانوية العامة 
مهنة كبداية، ومن أجل تحديد. ليس من املبكر أبًدا التفكير بمستقبلكم

في شركة مستقبلية مؤثرة، ندعوكم لالنضمام إلينا كجزء من فريق قوي ومتمرس

ألوسط، سوف وبصفتك متدرًبا في شركة ديلويت الشرق ا. ديلويت الشرق األوسط

ة مع تكتسب وتتعلم من اليوم األول، وتعي كيفية مواءمة الدراسات الجامعي

الحصول على مهنة مستقبلية واعدة



برنامج انطالقة مشرقة للتدريب املنهي

موح واملبتكر من ديلويت هو دعوة مفتوحة للشباب املستقبلي والطبرنامج التدريب املنهي 

.الستكشاف عوالم االبتكار الرقمي والخدمات املهنية واالستشارات العاملية

موحين فرصة تجربة رائدة في كسب املعرفة أثناء التعلم وتوفر لخريجي الثانوية العامة الط

وف يعمل س. الحصول على تدريب منهي عاملي املستوى من خالل العمل على مشاريع واقعية

ستمرار في املتدربون على إيجاد الحلول ملشكالت العمل الصعبة واملثيرة لالهتمام، مع اال 

دربين املؤهالت هذه التجربة تمنح املت. رحلة التعليم العالي والحصول على درجة البكالوريوس

.املهنية والتدريب الالزم في حياتهم املهنية

ات جيدة في تتطلب معايير االلتحاق إنجازات قوية في صفوف املدارس الثانوية وكذلك درج

االيلتس "ت كما يتم تقييم النتائج بحسب مؤهال . قدرات حيثما أمكنالتحصيلي و الاختبار 

.أو ما يعادلها بين املتقدمين" أو التوفل

ة املزيد ملعرف. مرموقةسعوديةاتجامعنتيجة شراكة جديدة مثيرة معالبرنامجيمثل هذا 

.التي تركز على املستقبل، انظر أدناهالشراكةعن هذه 



ما هو نوع العمل الذي سيقوم به املتدربين ؟
ولكن بغض سيعتمد العمل الذي يقوم به املتدربين املحددين على مجال األعمال الذي يختارونه،

ير حقيقي من النظر عن االتجاه الذي تم اختياره، سوف يعمل املتدربين على مشاريع مهمة ولها تأث

مة قوية كذلك سيتم دعم املتدربين بهياكل دعم وحوك. خالل ابتكار الحلول لتحديات األعمال

.ملساعدتهم على االنتقال إلى البرنامج و تحقيق النجاح

:في مجاالت األعمال التاليةبرنامج التدريب املنهيتتوفر أدوار 



:األعمالعمليات
 لتحويل وتحديث وت

ً
 إلى أنه ال حدود لتطور التكنولوجيا، فأنها تأخذ نهجا مبتكرا

ً
شغيل املنصات نظرا

و هنا يكمن دور فريق تشغيل األعمال في شركة ديلويت. القائمة

اسية التي تمكن يركز هذا املجال على تصميم وتنفيذ الحلول التقنية املبتكرة واألس: هندسة النظام•

لنطاق وأنظمة ضمن فريقنا، نقدم تطبيقات البرمجيات واسعة ا. األعمال الرئيسية لعمالئناعمليات

.ستهممتكاملة تساعد عمالئنا على إدارة املعلومات ومشاركتها بشكل أفضل، داخل وخارج مؤس

ف إلى تقديم من خالل التركيز على قضايا العمالء الرئيسية التي تؤثر على األعمال األساسية ، نهد

.قيمة تشغيلية، وخفض تكلفة ضمان الجودة، وتعزيز االبتكار التقني

:التأهيل املنهي الرئيس ي

(CS)علوم الحاسب األلي برنامج بكالوريوس -

 (IT)املعلوماتتقنية برنامج بكالوريوس -



:العمالء والتسويق
ية والتصميم انضم إلى نوع جديد من االستشارات الرقمية املبتكرة التي تدمج االستراتيجية والتقن

جيين واملصممين ستعمل جنًبا إلى جنب مع االستراتي. لتحديد املكان الذي يجب أن تكون فيه الشركات

والباحثين واملهندسين والكتاب ومتخصص ي املنتجات

ل؟ كن كيف يمكنك إشراك العمالء وتنشيطهم خالل رحلة العمي: اإلعالن والتسويق واألعمال•

دعين ومهندس ي بالتعاون مع االستراتيجيين واملب. جزًءا من فريق يقوم بتصميم وتنفيذ الحلول 

تخدم وإنشاء وتحديد رحالت تجربة املسالتصميمياملنصات، ستقوم بتنفيذ جلسات التفكير

قديم أفضل إمكانات التسويق الرقمي والتجارة اإللكترونية لعمالئنا والتي يمكنهم من خاللها ت

تجربة للعمالء

جارب اجعل استراتيجيات العمالء تنبض بالحياة، من خالل تصميم وبناء ت: العميل الرقمي•

ة الرائدة في ضمن هذا الفريق، ستصبح على دراية بالتقنيات الرقمي. وقدرات الخدمات الرئيسية

مهاراتك في التصميم جلبأLow-code Platformsو  Opensourceو  Salesforceالسوق مثل 

الفني والتطوير ملساعدتنا في إنشاء األصول الرقمية للمستقبل

:التأهيل املنهي الرئيس ي

(CS)علوم الحاسب األلي برنامج بكالوريوس -

 (IT)املعلوماتتقنية برنامج بكالوريوس -



:تكنولوجيا وأداء املشاريع
تقنية املعلومات تحقيق أقص ى قدر من التأثير والقيمة من االستثمارات في التمويل، وسلسلة التوريد، وعمليات

سية املطلوبة، من نأتي بنظرة شاملة لوظائف األعمال الرئي. هو محور التركيز لفريق التكنولوجيا واألداء املؤسس ي

االستراتيجية إلى تصميم العملية وتمكين التكنولوجيا

ظفي مثل رئيس مو )تزويد كبار العمالء :استراتيجية التكنولوجيا والرؤية والتأسيس•

أهدافهم، برؤية تقنية وخارطة طريق تتماش ى مع استراتيجية أعمالهم واتجاههم و ( املعلومات

وتعزز أحدث التطورات في التقنية 

ى املؤسسة تسخير قوة هذه األنظمة لتحقيق التحول الرقمي على مستو : اوراكل / تقنيات ساب•

عمليات و ( مثل فرق التمويل وسلسلة التوريد)والذي بدوره يحسن عمليات املكتب الخلفي 

املكتب األمامي للمؤسسة

التمويل انضم إلى فريقنا لتصميم وتنفيذ وتقديم حلول الستراتيجيات: التمويل واألداء•

كفاءة وفعالية نحدد وننفذ الخيارات االستراتيجية لتغيير أو تحسين. والعمليات وتقنيات الدعم

الوظائف املالية لدى عمالئنا

:التأهيل املنهي الرئيس ي

(CS)علوم الحاسب األلي برنامج بكالوريوس -

 (IT)املعلوماتتقنية برنامج بكالوريوس -



االستراتيجية والتحليالت وعمليات الدمج 

:ستحوا واال 
تمر خارطة في عالم دائم التطور و التقدم، يتطلب تحقيق نتائج األعمال بشكل فعال والنمو املس

يساعد فريق إدارة أصول البرمجيات عمالئنا على تطوير الحلول . طريق واضحة ورؤى عميقة

.االستراتيجية التي تمهد الطريق للنجاح في املستقبل

ذها وادارتها يعمل فريقنا على تصور الحلول املبتكرة ويعمل على تنفي: التحليالت واملعرفة•

ات ملساعدة عمالئنا على حل التحديات املعقدة وزيادة قيمة بياناتهم باستخدام الروبوت

.والتحليالت املتقدمة والذكاء االصطناعي

ع الجيل نعمل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من العمالء املحليين والعامليين الرائدين في مشاري•

.القادم التي تدعم التكنولوجيا والتي تلعب دوًرا في بناء املستقبل

:التأهيل املنهي الرئيس ي

(CS)علوم الحاسب األلي برنامج بكالوريوس -

 (IT)املعلوماتتقنية برنامج بكالوريوس -



:املوارد البشرية

ن نتيجة يمكن أن تكو . عند إعادة التفكير، نرى أن ممارسة األعمال تتعدى كونها مجرد عملية أو إجراء

لى تحمل تدفع اإلنتاجية والقيمة والتأثير من خالل دفع اإلمكانات البشرية وإنشاء منظمة قادرة ع

ائج مستدامةاملخاطر ومناسبة للمستقبل وترتكز على معنى للعاملين الذين يسعون إلى تحقيق نت

نولوجيا يركز هذا الفريق على تقديم التحول القائم على التك: تكنولوجيا املوارد البشرية•

دمات املقدمة تشمل الخ. ملساعدة العمالء في تحقيق التصورات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية

دمات إدارة مجموعة كاملة من تنفيذ تكنولوجيا املوارد البشرية، وبناء أنظمة جديدة فعالة إلى خ

 SAPو  Workday: تتمثل العروض التقنية الرئيسية الثالثة ب. البيانات

Successfactors وOracle Fusion

كون في غمار وستةيسحابالتطبيقات املوارد البشرية فيهذا يعني أنك ستعمل مع قادة سوق العمل

!هذا املجال املتطور والحديث

:التأهيل املنهي الرئيس ي

(CS)علوم الحاسب األلي برنامج بكالوريوس -

 (IT)املعلوماتتقنية برنامج بكالوريوس -



ب وظيفة مثيرة في ديلويت برات
تنافس ي للغاية

منحك الخبرة الوظيفية التي ست
ميزة تنافسية مستدامة

ل يزداد الراتب بشكل كبير ك
عام، للسنوات األربع األولى،

بالنظر إلى األداء املقبول 

يتم دفع الرسوم الدراسية 
ة الجامعية بالكامل من قبل شرك

ديلويت 

درجة البكالوريوس من جامعة 
رائدة في نفس الوقت طوال مدة

البرنامج

ي فرصة للعمل مع عمالء رائدين، ف
واحدة من أفضل الشركات 

االستشارية في العالم

مكانبيئة عمل رائعة، مع 
اجتماعي فعال 

الرؤى العميقة في عالم األعمال مع 
فرصة كبيرة للعب دور في تحقيق

األهداف اإلقليمية

التي يوفرها البرنامجاملميزات

ميًعا لدينا ج. ال أحد يستطيع أن يخبرك ما هو أفضل طريق لك

ما . لفةوقدراتنا الخاصة، و نسعى إلى التعلم بطرق مختشغفنا

 بما يمكننا أن نخبرك به هو أن متدربينا في ديلويت يتمت
ً
عون فعال

.يقومون به



يتقييم النهائال

الطلب 

استمارة التقدم بطلب

بعد نالتقييم ع

ى تقييم املرحلة األول

ة املقابلة في املرحلة النهائي

عملية التقدم بطلب

طريقة التقديم على البرنامج املنهي



(تابع)عملية التقدم بطلب 

طريقة التقديم على البرنامج املنهي

استمارة تقديم الطلب
التفاصيل الشخصية •
السيرة الذاتية غير مطلوبة •
رسالة تذكيرية بمعاير الدخول •

التقييم عبر اإلنترنت
ين التمرين القائم على القوة والتمك•

تقييم املرحلة األولى
(مكاملة فيديو)مقابلة املرحلة األولى مع مدير في املجال املحدد •

املرحلة األخيرة
(مكاملة فيديو)في املجال املحدد ديلويتمقابلة مع شريك في شركة •

حوالي ساعة واحدة 
التأكد من أن لديك الوقت: أهم النصائح

ابعاد كل ما يمكن الهائكالكافي و 



املسار الوظيفي الخاص بك

املقدم من شركة ديلويت انطالقة مشرقة برنامجرحلتك كمتدرب في

اسابيع ٨-٦من يبرنامج تدريب

املتخصص إضافي في القسم تدريب 

سنوات ٤ملدة ي برنامج تطوير 

الترقية على وظيفة مستشار

التدريب 

05
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08



هل أنت جاهز إلحداث التأثير؟

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/careers/articles/brightstart.html

:أ ا كانت لديك أسئلة تواصل معنا على

apprenticeshipme@deloitte.com
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