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نالطموحيالعامةالثانويةوخريجاتلخريجي

بدايةفيونوعيةرةمبكقفزةلتحقيقوالسعيبالمستقبلالتفكيرأبدًاالمبكرمنليس

لالنضماموكمندع.إيجابيأثرلعملالفرصةلكميتيحمشرقلمستقبلالعمليةالحياة

تديلويشركةفيومتمرسقويفريقضمنللعملالبرنامجهذاخاللمنإلينا

لكمتتاحسوف،للبرنامجوبانضمامكم.الجامعيةدراستكمأثناءاألوسطالشرق

لمعرفةواوالمهارةاألجرالكتسابرائدةتجربةفيوالتعلمللعملحقيقيةفرصة

.موالتعلالعملبينمةئمواالفيوالتمرسالوقتنفسفيالجامعيةوالشهادة
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مشرقةانطالقةبرنامج

عوديالسلشبابواللشاباتمفتوحةدعوةهوديلويتمنالمهنيالتدريببرنامج

مشرقلمستقبجلأمنباكراًًالمهنيةمسيرتهمفيلالنطالقوالمستعدينالطموح

.العالميةواالستشاراتالمهنيةوالخدماتالرقمياالبتكارعالماستكشافو

الحصولرصةفالطموحينالثانويةلخريجيفرتوالتعلمأثناءلعمللرائدةتجربةهذه

يسهمميدانيةمشاريعفيالعملخاللمنعالميمستوىذاتمهنيتدريبعلى

رحلةفياالستمرارمع،حقيقيةلتحدياتالمبتكرةالحلوليجادإلفيهاالمتدربون

دربينالمتالتجربةهذهتمنح.البكالوريوسدرجةعلىوالحصولالعاليالتعليم

.مشرقةالنطالقةالالزموالتدريبالمهنيةالمؤهالتوالجامعيةالشهادة

فيكذلكوالثانويةالدراسةفيمتميزةدرجاتتحقيقبالبرنامجاللتحاقايتطلب

تباراتاخمنأيدرجاتاحتسابيتمو.أمكنحيثماقدراتالوتحصيليالاتاختبار

فيمهملكناضافيكعنصرالمتقدمينبيناميعادلهماأو"التوفل"أو"االيلتس"

.التقييم

منيوالتاإللكترونيةالسعوديةالجامعةمعجديدةشراكةاجنتالبرنامجهذايأتي

المزيدمعرفةل.مبتكربأسلوباألكاديميالتحصيلمتابعةالمتدربونسيتمكنخاللها

.14صفحةانظرشراكتنا،عنو،المستقبلعلىتركزالتيالجامعةهذهعن
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؟المتدربينبهسيقومالذيالعملنوعهوما

ذيالاألعمالقطاععلىالبرنامجهذافيالمشاركينالمتدربينومهامعمليعتمد

،هعليهماختيارهقعيالذياالتجاهعنالنظربغضوهم،ولكن،خوضهيختارون

واداءتكرةمبحلولتتطلبحقيقيوواقعيتأثيرالهحيويةمشاريععلىونسيعمل

ينللمتدربالالزمالدعمووالتوجيهاالشرافتوفيرسيتملكذأجلومن.عالي

فيعملاللمساعدتهمالمناسبةوكمةوالحالعملوبيئةاالدارةتوفيرإلىباإلضافة

.اديميواألكالعمليالمسارينمنكلفيمتميزاداءعلىوالمحافظةنجاحبالبرنامج

:التاليةاألعمالمجاالتفيالمهنيالتدريببرنامجيتوفر
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-األعمالتشغيل(1)

ًًيتطلبالتيبو،محدودوالومتسارعمستمرالتقنيالتطور وتحديثتحويللمبتكراًًنهجا

لويتديشركةعملفريقدوريكمنوهنا.قائمةالواالعمالالتقنيةمنصاتيلوتشغ

:فيالمهنيةاتهرقدسيوظفالذي

واألساسيةكرةالمبتتقنيةالالحلولوتنفيذتصميمعلىالمجالهذايركز:النظمهندسة•

فيعملالقفريختصيكذلك،.للعمالءالرئيسيةالعملياتوتمكيناألعماللتشغيل

اعدتسلالتكاملوأنظمةالربطعملياتمنتتطلبهوماالمركزيةلبرمجياتاأنظمة

.منشئاتهموخارجداخلأفضل،بشكلومشاركتهاالمعلوماتإدارةعلىءعمالال

نهدفألعمال،اسيرعلىتؤثروالعمالءتواجهالتيالرئيسيةالتحدياتعلىالتركيزب

وتهاتكلففضوخكفائتهاورفعتشغيليةالالبيئةتطويرإلىالبرنامجهذاخاللمن

.تقنيالاالبتكارتعزيزخاللمنمضافةقيمةتقديمالىباالضافةالجودة،ضمان

:المصاحباألكاديميالمسارخيارات

المعلوماتتقنيةبكالوريوسبرنامج:االلكترونيةالسعوديةالجامعة-
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–والتسويقالعمالء(٢)

قنيةالتواالستراتيجيةتدمجالتيالمتخصصةوالخدماتاالستشاراتمنمبتكرةمجموعة

.جديدةقافافيالمنشآتإليهتؤولأنيجبوماأينلتحديداالبداعيوالتصميمالمتطورة

الرقميةاالستراتيجيةخبراءمعجنبإلىجنبًاستعملونالمجموعةهذهخاللمن

:عمدبهدفنمتخصصيالالرقميالمحتوىكتابووالمطورينوالباحثينوالمصممين

اسةدرخاللمنحفيزهموتالعمالءمعالتفاعليةكيف:عملياتوالوالتسويقاإلعالن•

قيدهاووضعالحلولبتصميميقومعملفريقمنءًًجزكن."المستخدمرحلة"وتطوير

عقدبالعملفريققوميس.المنصاتومهندسيوالمبدعيناالستراتيجيينمعبالتعاون.تنفيذال

الرقميالتسويقإمكاناتوإنشاء،المستخدمتجربةتحديدو،تصميمالحولنقاشحلقات

.للعمالءتجربةأفضلتقديمخاللهامنيمكنالتياإللكترونيةوالتجارة

تجاربوبناءميمتصخاللمنالعمالء،استراتيجياتافضلوتنفيذلتفعيل:الرقميالعميل•

قنياتالتفيخبرةستطورالفريق،هذاإلىاالنضمامخاللمن.متطورةرقميةوإمكانات

حيثLow-codePlatformsوOpensourceوSalesforceمثلالرائدةالرقمية

إنشاءيفلمساهمةلالتطبيقاتوتطويرالفنيالتصميمفيةهارمبتشاركأنيمكنك

.للمستقبلالرقميةاألصول

:المصاحباألكاديميالمسارخيارات

المعلوماتتقنيةبكالوريوسبرنامج:االلكترونيةالسعوديةالجامعة-
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:االعمالداءأوالمنشآتتقنية(٣)

تقنيةوعملياتالتوريد،سلوسال،الماليةالمواردإدارةفياالستثماراتمنالقصوىاالستفادة

مهاملشاملةنظرةنطورإذ.االعمالوأداءالمنشآتتقنيةعملفريقجوهرتشكلالتيالمعلومات

.التقنيتمكينالواتالعمليتصميمإلىاالستراتيجيةمنالمطلوبة،الرئيسيةالعمل

المنشآتفيةالقياديالمناصبتزويد:التقنيةهندسةوالوالرؤيةةالتقنيستراتيجيةاال•

معتتماشىطريقوخارطةتقنيةبرؤية(CIO-لمعلوماتلالتنفيذيرئيسالمثل)

يةلتقناالتطوراتأحدثمنوتستفيدووأهدافهم،توجهاتهموأعمالهماستراتيجية

توىمسعلىالرقميالتحوللتحقيقاألنظمةهذهقوةتسخير:اوراكل/سابتقنيات•

لداخليةاواالعمالعملياتبويرتقيللمنشأةالرقميالتحوليدعمبدورهوالذيالمنشأة

المنشأةعمالءخدمةفيالخارجيةالعملياتو(التوريدوسلسلةالمواردادارةمثل)

االدارةجياتالستراتيحلولوتقديموتنفيذلتصميمفريقناإلىانضم:واألداءالتمويل•

راتيجيةاالستالخياراتوننفذنحدد.الدعموتقنياتوالعملياتاالجراءاتوادارةالمالية

عمالئنالدىالماليةالوظائفوفعاليةةئكفاتحسينأولتغيير

:المصاحباألكاديميالمسارخيارات

المعلوماتتقنيةبكالوريوسبرنامج:االلكترونيةالسعوديةالجامعة-
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مجالدوعملياتوالتحليالتاالستراتيجية(٤)

-ستحوا واال

طريقخارطةمستمرونموفعالةأعمالنتائجتحقيقيتطلبوالتقدم،التطوردائمعالمفي

لالحلوتطويرعلىعمالئناالمتخصصالعملفريقيساعد.شاملةيةورؤواضحة

.المستقبلفيللنجاحالطريقديتمهواالستراتيجية

تنفيذهاىعلويعملالمبتكرةالحلولتصورعلىفريقنايعمل:والمعرفةالتحليالت•

تخدامباسبياناتهمقيمةوزيادةالمعقدةالتحدياتحلعلىعمالئنالمساعدةوادارتها

.االصطناعيوالذكاءالمتقدمةوالتحليالتالروبوتات

مشاريعيفالرائدينوالعالميينالمحليينالعمالءمنومتنوعةكبيرةمجموعةمعنعمل•

.المستقبلبناءفيدوًراتلعبوالتيالتقنيةتدعمالتيالقادمالجيل

:المصاحباألكاديميالمسارخيارات

المعلوماتتقنيةبكالوريوسبرنامج:االلكترونيةالسعوديةالجامعة-
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:البشريالمالرأس(٥)

فعرتالتياألعمالأنإذ.اتإجراءأواتعمليمجردكونهاتتعدىاألعمالممارسةإن

الطاقاتواإلمكاناتوتسخيرتمكينخاللمنممكنةتصبحوالتأثيروالقيمةاإلنتاجية

شكلتللمستقبلموائمةوالمخاطرتحملعلىقادرةمةومنظوإنشاءاإلبداعيةالبشرية

مستدامةنتائجتحقيقإلىيسعونالذينللعاملينسليمةركيزة

ةالقائمالرقميالتحولحلولتقديمعلىالفريقهذايركز:البشريةالمواردتقنية•

شملت.البشريةالمواردبإدارةالمرتبطةالتصوراتتحقيقفيالعمالءلمساعدة

جديدةمةأنظوبناءالبشرية،المواردتقنياتتنفيذمنكاملةمجموعةالمقدمةالخدمات

فيهاتعملونسالتيالرئيسيةالتقنيةالعروضتتمثل.البياناتإدارةخدماتإلىفعالة

فيالفريقلهذااالنضمامخاللمن

Workday  - SAP Successfactors - Oracle Fusion

ةيابسحالالبشريةالمواردتطبيقاتفيالمتخصصينمعستعملونأنكيعنيهذا

!المجالهذافيالتطوراتأحدثمعوستتعاملون

:المصاحباألكاديميالمسارخيارات

المعلوماتتقنيةبكالوريوسبرنامج:االلكترونيةالسعوديةالجامعة-
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راتبًوظيفةًمثيرةًفيًديلويتًب

تنافسيًللغاية

الخبرةًالوظيفيةًالتيً

ةًستمنحكًميزةًتنافسي

مستدامة

خاللالراتبًةًسنويةًفيدزيا

نادااستلسنواتًاألربعًاألولى،ًا

األداءحسنًإلىً

يتمًدفعًالرسومًالدراسيةً

ركةًالجامعيةًبالكاملًمنًقبلًش

ديلويتً

درجةًالبكالوريوسالحصولًعلىً

منًجامعةًرائدةًفيًنفسًالوقت

ن،ًفرصةًللعملًمعًعمالءًرائدي

فيًواحدةًمنًأفضلًالشركات

االستشاريةًفيًالعالم

مكانبيئةًعملًرائعة،ًمعً

اجتماعيًفعالً

ةًعالمًاألعمالًمعًفرصاستشراف

هدافًفيًتحقيقًاألللمساهمةًكبيرةً

اإلقليمية

البرنامجمميزات

لخاصة،ًوقدراتناًاشغفنالديناًجميعًاً. ماًهوًأفضلًطريقًلكيقررالًأحدًيستطيعًأنً

ديلويتًماًيمكنناًأنًنخبركًبهًهوًأنًمتدربيناًفي. ونسعىًإلىًالتعلمًبطرقًمختلفة

.يتمتعونًفعالًًبماًيقومونًبه
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تقييمًالنهائيال

الطلبً

استمارةًالتقدمًبطلب

بعدًنالتقييمًع

تقييمًالمرحلةًاألولىً

المقابلةًفيًالمرحلةًالنهائيةً

التقدم بطلبعملية التسجيل و

طريقةًالتقديمًعلىًالبرنامجًالمهني
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(تابع)عملية التقدم بطلب 

طريقةًالتقديمًعلىًالبرنامجًالمهني

استمارة تقديم الطلب

التفاصيلًالشخصيةً•

السيرةًالذاتيةًغيرًمطلوبةً•

رسالةًتذكيريةًبمعايرًالدخول•

التقييم عبر اإلنترنت

القدراتالتمرينًالقائمًعلىً•

تقييم المرحلة األولى

(مكالمةًفيديو)مقابلةًالمرحلةًاألولىًمعًمديرًفيًالمجالًالمحددً•

المرحلة األخيرة

(ديومكالمةًفي)فيًالمجالًالمحددًديلويتمقابلةًمعًشريكًفيًشركةً•

حواليًساعةًواحدةً

التأكدًمنًأنًلديكًالوقت: أهمًالنصائح

ابعادًكلًماًيمكنًالهائكالكافيًو
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المسار الوظيفي الخاص بك

لويتًالمقدمًمنًشركةًديانطالقةًمشرقةًبرنامجرحلتكًكمتدربًفي

اسابيع٨ً-٦منًيبرنامجًتدريب

المتخصصًإضافيًفيًالقسمًتدريبً

سنوات٤ًلمدةًيبرنامجًتطوير

الترقيةًعلىًوظيفةًمستشار

التدريب 
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اإللكترونيةالسعوديةالجامعةمعالشراكة

ليمالتعأنماطأحدتمثلحكوميةجامعيةمؤسسةهياإللكترونيةالسعوديةالجامعة

كترونياإللوالتعلمواالتصاالتالمعلوماتتقنياتعلىقائمةبيئةوتوفرالعالي

ياجاتاحتمعمتوائمةوتخصصاتبرامجفيعلميةدرجاتوتمنحالمدمج،والتعليم

اقتصادبناءفيواإلسهامالحياةمدىوالتعلمالتنميةلمتطلباتوملبيةالعملسوق

األولىالجامعةإنها.عالميًاالحضاريةرسالتهاوإيصالالمملكةفيالمعرفةومجتمع

منمزيجمنيتضالذي)المدمجالتعلمتقدمالتيالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالوحيدة

ميعلج(لوجهوجهاالصفيةوالمحاضراتاإلنترنتعبراالفتراضيةالمحاضرات

.طالبها

جميعفيهاأهميتتزدادوالتيرقميًاتقديمهايتمالتيالعاليالتعليمنماذجتزايدمع

ترونيةاإللكالسعوديةالجامعةمعوالتعاونالشراكةعبرديلويتعملت،العالمأنحاء

.المهنيالتدريببرنامجلبدء

وترونيةاإللكالسعوديةالجامعةمنلكلوممتازةفريدةفرصةالتعاونهذاإنشاءيوفر

القوىتنميةدفعخاللمن٢٠٣٠السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةلخدمةديلويتشركة

.هادفوبشكلرقميًاالماهرةالعاملة

الجامعةبرامجمجموعةمنبرنامجالختيارالناجحينالمتقدميندعوةسيتموبالتالي

فينيالمهعملهمجانبإلىللدراسة،البكالوريوسدرجاتمناإللكترونيةالسعودية

ية،اإللكترونالسعوديةالجامعةحولالمعلوماتمنمزيدعلىلحصول.ديلويتمكاتب

https://www.seu.edu.sa/en/home/14:أدناهالموقعزيارةالرجاء

https://www.seu.edu.sa/en/home/


VERSION 2

ودية طريقة التقديم على البرنامج وعلى الجامعة السع

االلكترونية

التقديمًعلىًالبرنامجًعبرًموقعًشركةًديلويت: الخطوة األولى

https://www.deloitte.com/xe/en/pages/careers/articles/brightstar

t.html

الحصولًعلىًالقبولًمنًشركةًديلويت: الخطوة الثانية

برًبوابةًالتقديمًعلىًاحدًبرامجًالبكالوريوسًالمتاحةًفيًالبرنامجًع: الخطوة الثالثة

القبولًفيًالجامعةًالسعوديةًااللكترونيةً
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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

ًإعدادًهذالقد .حالةبكلالخاصةالظروفعلىيتوقفعليهاالمنصوصالمبادئتطبيقإنً . محددةحاالتلتغطيةعلىًمحتواهاإلعتماديمكنالوبالتاليعامة،بصفةالعرضتم

ًتوشًديلويتيس ر ًاألوسط)أند اءالمهنيةاإلستشارةتقدمأن( الشرق ًتوشًديلويتتتحملال.الخاصةظروفهمبحسبالتقريرفيعليهاالمنصوصالمبادئتطبيقكيفيةحولللقر  ًاألوسط)أند تصرفًالسببهايكونخسارةأيعنمسؤوليةأوواجبأي( الشرق

فعناإلحجامأو .التقريرهذاعليهايحتويمعلوماتأيعلىاإلعتمادنتيجةالتصر 

ًقبلمنأكثرأوواحدةعلىللداللة" ديلويت"اسمًيُستخدَم ًالمرخصًلهاًمن ًاألعضاء ًتتمتعالمحدودة،توهماتسوتوشديلويتشركات ًبها، ًالمرتبطة ًالمرخصًلها،ًوالكيانات ًاألعضاء ًبشخصيمناألخيرةًوكلوهيًمجموعةًعالميةًمنًشركات ًالمرخصًلها .  بهاخاصةمستقلةقانونيةةالشركات

www.deloitte.com/about__:التاليالعنوانعلىااللكترونيموقعنامراجعةللعمالء،ًيُرجىخدماتأي"العالميةديلويت"ـبإليهاوالمشارالمحدودةتوهماتسوتوشديلويتتقدمال

ًالتدقيقًوالمراجعة،ًديلويتتعتبر ًفيًمجال ًبهاإستشاراتاإلداريةًوالمالية،ًوخدماتواإلستشاراتشركةًعالميةًرائدة ًالمتعلقة ًالضرائبًوالخدمات ًقائمةًمجلة.المخاطر،ًخدمات ًبينًخمسًشركاتًعلى ًتوفرًخدماتهاًألربعًمن ًبفضلًشبكةًعالميةًمترابطة٥٠٠ًالعالميةًألفضلًفورتشنوهي شركة،

ًأكثرًمنً ًفي ًالمرخصًلها ًاألعضاء ًالتفاصيلًحول. دولة١٥٠منًشركات ًالمزيدًمن ـًديلويتمهنييللحصولًعلى ًالتالي٣٠٠,٠٠٠ال ًالعنوان ًااللكترونيًعلى ًالقطاعات،ًيُرجىًمراجعةًموقعنا ًفيًمختلف ًاإليجابي www.deloitte.com__:وأثرهم

ًتوشًديلويت ًاألوسط)أند ًقبلًهي( الشرق ًالشرقفيتأسستوقداإلستشاريةالمهنيةالخدماتتقديمفيالرائدةالشركاتمنواحدةوهي"المحدودةتوهماتسوتوشديلويت"شركةًعضوًمرخ صًلهاًمن ًتوشًديلويتوجودًشركةإن.المنطقةفي١٩٢٦سنةمنذوجودهاويمتداألوسطمنطقة أند

ًاألوسط) ساألوسطالشرقمنطقةفي( الشرق ًلهخاللمنمكر  ًالتابعة ًالبلد ًفي ًاإلجراء ًالمرعية ًللقوانينًوالمراسيم ً ًالخدماتًوفقا ًلتقديم ًقبلها ًترخيصًمن ًالحائزةًعلى ًبالشخصيةالشركات ًالشركاتًوالكيان. المستقلةالقانونيةوتتمتع ًتستطيع ًالبعضًوال ًبعضها ًإلزام ًقبلها ًالمرخصةًمن ًإلزامً/ ات أو

ًتوشًديلويتشركة ًاألوسط)أند ًقبل(. الشرق ًأوًكيانًمرخصًلهًمن ًتتعاقدًكلًشركةًمرخ صًلها ًالخدمات، ًتقديم ًتوشًديلويتوعند ًاألوسط)أند ًبهاً( الشرق ًالخاصين ًالعمالء ًإلى)وبشكلًمستقلًمع ًالرجوع ًتوشًديلويتدون ًاألوسط)أند ًال(( الشرق ًفقطًعنًوتكونًهذه شركاتًوالكياناتًمسؤولة

ًتقصيرها ًأو .أفعالها

ًتوشًديلويتوتعتبر ًاألوسط)أند ًالتي( الشرق ًالرائدة ًالمهنية ًالشركات ًقرابةًخدماتوالتدقيقًوالمراجعةخدماتتقدممن ًالمؤسساتًوتضم ًفي ًالمخاطر ًاستشارات ًاإلداريةًوالماليةًوخدمات ًيعملونًمنًخالل٤٠٠٠الضرائبًواالستشارات ًنالتً.ًبلدا١٤فيمكتبا٢٦ًًشريكًومديرًوموظف كما

ًأفضلًشركة ًبينهاًجائزة ًاألخيرةًمن ًالسنوات جوائزًخالل ًالمرونةعدًة ًاألوسطواإلستمراريةمنًحيث ًالشرق ًللعام٢٠١٦لعامًوإستشاريةفي ًالدولية ًالضريبيةًوالقانونية ًالخدمات ًأفضلًشركة٢٠١٧وجائزةًمراجعة وجائزة ًفيًالتمي زوجائزة٢٠١٦لعامًإستشاريةً، ًالتدريبًوالتطوير في

ًإلىًجائزةاألوسطالشرق ًباإلضافة ًإنكلتراًوويلز ًفي ًالقانونيين ًالمحاسبين ًالمسؤوليةأفضلمنًهيئة ًفيًمجال .االجتماعيةشركةًمتكاملة

ًتوشًديلويتشركة٢٠٢٠© ًاألوسط)أند .  محفوظةالحقوقجميع(الشرق
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