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ُفَرٌص واعدة للجميع: تمهير

عدم توافر الخبرة في مجال العمل

ة لدى الخريجين مما يشكل صعوب

.للشركات في عملية التوظيف

ي تواجه المنشآت بعض الصعوبات ف

عملية الحصول على الكوادر الوطنية 

.ذات الكفاءة

عدم تمتع حديثي التخرج

بالمهارات التي يحتاجها 

.سوق العمل



ُفَرٌص واعدة للجميع: تمهير

وتطوير رأس المالالكوادر الوطنية رفع مهارات 

.سوق العملالبشري و مواءمتِه مع متطلبات 

و زيادةنمّو القطاع الخاص بالتزامن مع تحفيز 

.الوطنياالقتصاد في مشاركته 

، الذي يدمج قدرات صندوق الموارد البشرية العمل رأسعلى ضمن هذا اإلطار يأتي برنامج تمهير للتدريب 
جديد من العاملين السعوديين ، جيل تهيئةأجلمخزون الخبرة في شركات القطاع الخاّص ، من مع (هدف)

.الخاص ، و للوطنالقطاع لشركاتللُمتدّرب، و : يقّدم فرصًا واعدة للجميعتدريبي برنامج  في 



ما هو برنامج                 ؟ 

حاصلين الللخّريجين فرص تدريبية رأس العمل ، يستهدف توفير على برنامج التدريب هو 

هر، لدى المنقطعين عن العمل لفترة تزيد عن ستة أشالدكتوراه، أو البكالوريوس أو الماجستير أو على 

الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاصالعمل في أصحاب 

شركات الحكومي و و شبه القطاع الحكومي في ( هدف)بالتعاون مع شركاء 

المتوسط فما فوقالنطاق األخضر في القطاع الخاص 

أحد برامج صندوق تنمية 

الموارد البشرية

دروب للتدريبمن خالل منصة 

اإللكتروني



فيالمشاركة في لماذا ترغب الشركات 

معدالت توظيف السعودية ورفع برنامج وطني يستهدف تحسين مؤهالت الكوادر 

ن العمل يستهدف منه الباحث عوتنفيذ برنامج الخّريجين السعوديين ، من خالل تصميم 

ذاتهالوقت في المقدمة للتدريب والشركات و الجهات 

تدريب الكوادر السعودية ضمنفي تحظى الجهات والشركات المشاركة 

:عديدةبرنامج تمهير بميزات 

الوصول إلى قواعد 
بيانات واسعة

إمكانية تجربة الموظف لمدة
أشهر دون تكلفة٦تصل إلى 

سد احتياج الشركات 
من العاملين



شركاء

تدخل الشركات المنخرطة في تدريب
كاء شرالمتقدمين تلقائيًا إلى قائمة 

.تمهير

ساهمة كما يتيح برنامج تمهير للشركات فرصة للم
مسؤوليتها االجتماعيةوأداء وطنيةمبادرةفي 

تجاه الوطن و شبابه



أهداف برنامج 

.العملالعملية ، عبر توفير فرص التدريب على رأسوتزويدهم بالخبرة رفع مهارات خّريجي الجامعات المحلية واألجنبية ، •

.المالئمةمهاراتهم، للوصول إلى الفرص التدريبية أو تحديث و المحتاجين إلى صقل عمل، مساعدة الباحثين عن •

.توظيفيهمفي المتميزة التي قد تسهم الشركات في دعم الخريجين السعوديين من خالل التدريب •

.التدريبيةتجربتها دون تكلفة خالل الفترة الوطنية و الكوادر على إتاحة الفرصة للشركات للتعرف •

.االلكترونيةبأقل جهد من خالل المنصة عن عمل وصول الشركات إلى شريحة كبيرة من الباحثين •

.ضمن الداخلين إلى سوق العملرفع نسبتهم رفع معدالت توظيف السعوديين و •



آلية عمل البرنامج



آلية عمل البرنامج



آلية عمل البرنامج



شكرًا لكم


