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المقدمة

أنشــئ بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )337( وهــو مركــز مرتبــط تنظيميـًـا بالديــوان الملكي الســعودي 

ــه فــي  ــه وكفايت ــى دعــم اتخــاذ القــرار وتحســين فعاليت ـًـا، يهــدف المركــز إل ـًـا وإداري ومســتقل مالي

مختلــف المجــاالت فــي الوقــت المطلــوب وبالدقــة المناســبة، مــن خــال آليــات ووســائل علميــة 

وعمليــة تكفــل صنــع واتخــاذ القــرار المناســب وتطبيقــه.

نبذة عن مركز دعم اتخاذ القرار
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انطاقـًـا مــن رؤيــة المملكــة 2030 ورهانهــا المســتمر علــى الكفــاءات الوطنيــة الشــابة، يســعى مركــز دعــم اتخــاذ القــرار لتمكيــن 

حديثــي التخــرج وتطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم فــي السياســات العامــة واالقتصــاد التطبيقي.

مسارات البرنامج:

يقدم البرنامج تدريب مكثف على مدار 10 أشهر يشمل مرحلتين:

لمحة عن برنامج تطوير الخريجين من مركز دعم اتخاذ القرار

المقدمة

مسار
السياسات العامة

مسار
االقتصاد التطبيقي

التدريب األكاديمي التدريب المهني4 أشهر 6 أشهر
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نبذة عن مسار 
السياسات العامة

اإلدارة العامة

01

علم االجتماع

05

إدارة األعمال

03

العاقات الدولية

07

االقتصاد

02

علوم اإلنسان 

06

علم النفس

04

العلوم السياسية

08

تطويــر مهــارات وقــدرات المتدربيــن لفهــم السياســات العامــة مــن خــال أدوات 

التحليــل المتخصصــة، والتعــرف علــى تطبيقــات تصميــم السياســات العامــة 

واالســتراتيجيات ومنهجيــات تنفيذهــا وقيــاس أثرهــا.

التخصصات المطلوبة لاللتحاق بمسار السياسات العامة:

مسار السياسات العامة في برنامج تطوير الخريجين

الحصـــول علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو 
الماجســـتير في التخصصات المقترحة 

للمسار.

يكـــون حديـــث التخـــرج وأال تتجـــاوز  أن 
ســـنوات الخبـــرة عـــن ســـنتين. 

الحصـــول علـــى مـــا ال يقـــل عـــن درجة 6 
فـــي اختبـــار ILETS، ودرجـــة 60 - 78 

.TOEFL فـــي اختبـــار

أال يقـــل معـــدل التخـــرج عـــن جيـــد جـــداً 
)2.75 مـــن 4 ، 3.75 من 5( أو مايعادلها.

شروط االلتحاق
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نبذة عن مسار 
االقتصاد التطبيقي

االقتصاد

01

علوم البيانات

05

اإلدارة المالية

03

العلوم السياسية

07

اإلحصاء

02

تقنية المعلومات

06

الرياضيات

04

التعــرّف علــى النظريــات االقتصاديــة وتطبيقاتهــا العمليــة وفهــم اســتخدمات 

علــى  والتدريــب  والكلــي،  الجزئــي  المســتويين  علــى  االقتصاديــة  المؤشــرات 

االقتصــادي. بــاألداء  والتنبــوء  القيــاس  وأدوات  مهــارات 

التخصصات المطلوبة لاللتحاق بمسار االقتصاد التطبيقي:

مسار االقتصاد التطبيقي في برنامج تطوير الخريجين

الحصـــول علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو 
الماجســـتير في التخصصات المقترحة 

للمسار.

يكـــون حديـــث التخـــرج وأال تتجـــاوز  أن 
ســـنوات الخبـــرة عـــن ســـنتين. 

الحصـــول علـــى مـــا ال يقـــل عـــن درجة 6 
فـــي اختبـــار ILETS، ودرجـــة 60 - 78 

.TOEFL فـــي اختبـــار

أال يقـــل معـــدل التخـــرج عـــن جيـــد جـــداً 
)2.75 مـــن 4 ، 3.75 من 5( أو مايعادلها.

شروط االلتحاق
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الخط الزمني 
للبرنامج

الجدول الزمني المبدئي لبرنامج تطوير الخريجين 1443هـ - 2022م 

1

7 8

2

5

3

6

4
اإلعالن عن البرنامج

مرحلة التدريب المهني نهاية البرنامج

استقبال طلبات القبول في البرنامج

بداية البرنامج: مرحلة التدريب األكاديمي

المقابالت الشخصية واالختيار 

إجازة قصيرة

توقيع عقود التدريب

10 يوليو - 4 أغسطس 2022

18 - 29 ديسمبر2022

7 - 18 أغسطس 2022 15 يونيو - 6 يوليو 2022

28 أغسطس – 15 ديسمبر 2022

15 يونيو 2022 

1 يناير – 15 يونيو 2023  15 يونيو 2023 
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التخصصات المطلوبة لاللتحاق بمسار السياسات العامة:
اإلدارة العامــة، االقتصــاد، إدارة األعمــال، علــم النفــس، علــم االجتمــاع، علــوم اإلنســان، العاقــات الدوليــة، العلوم 

السياسية.
التخصصات المطلوبة لاللتحاق بمسار االقتصاد التطبيقي:

الرياضيات، االقتصاد، اإلحصاء، علم البيانات، اإلدارة المالية، البيانات وتقنية المعلومات.

 ،ILETS علــى مــا ال يقــل عــن درجــة 6 فــي اختبــار ،TOEFL أو اختبــار ،ILETS يجــب إرســال نتيجــة اختبــار
.TOEFL ودرجــة 60 - 78 فــي اختبــار

ماهي التخصصات الجامعية التي يقبلها البرنامج؟

درست بجامعة خارج المملكة تعتمد اللغة اإلنجليزية هل علي أن أتقدم باختبار مستوى اللغة؟

أسئلة شائعة 
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أسئلة شائعة 

يمكنــك التقديــم لكــن يجــب تقديــم خطــاب رســمي مــن الجامعــة يوضــح تاريــخ التخــرج ويؤكــد اســتيفاء الطالــب 
لجميــع المتطلبــات.

تخرجــت بالفعــل، ولكننــي لــن أحصــل علــى وثيقــة التخــرج إال فــي تاريــخ الحــق علــى الموعــد النهائــي هــل 
ذلــك يمنعنــي مــن التقديــم؟

كا، عليك استيفاء جميع المتطلبات الجامعية قبل التقديم.

لقــد أكملــت كافــة المقــررات األكاديميــة فــي الجامعــة دون إكمــال التدريــب التعاونــي، هــل مــازال بإمكانــي 
االلتحــاق بالبرنامــج؟
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أسئلة شائعة 

ال، ال يضمن البرنامج التوظيف بعد انتهائه.

هل البرنامج ينتهي بالتوظيف؟

نعم يتطلب تقديم إشعار معتمد بنتيجة معادلة الشهادة.

إذا كان لديــك أي استفســارات أو أســئلة إضافيــة، يمكنــك التواصــل معنــا مــن خــال مراســلتنا علــى البريــد 
 dsc-gdp@dsc.gov.sa :اإللكتروني

تخرجت بجامعة خارج المملكة، هل يتطلب تقديم إشعار بنتيجة معادلة الشهادة؟

في حال لدي أسئلة أخرى، ما هو البريد اإللكتروني الذي يمكنني التواصل من خالله؟ 
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