
لبرنامج الهيئة لتأهيل 
الخريجين المتفوقين

األسئلة 
األكـــثـــر 
شـيـوعـًا



متى يفتح باب التقديم بالهيئة؟
يفتح باب التقديم في 06 سبتمبر 2020 م وينتهي في 20 سبتمبر 2020 م.

ما هي التخصصات المطلوبة؟
هي التخصصات المذكورة في اإلعالن أو مثيالتها.

ما هي األعمار المقبولة للتقديم على البرنامج؟
  البكالوريوس  27سنة ميالدية , أي المولودين بعد 1993/09/06 م شريطة 

عدم مضي أكثر من سنتين من تاريخ التخرج وهو مايو 2018م .   
 الماجستير  30سنة ميالدية , أي المولودين بعد 1990/09/06  م

شريطة عدم مضي أكثر من سنة من تاريخ التخرج وهو مايو 2019 م.

هل أستطيع اختيار أكثر من مسار أو اختيار عدة مسارات باألفضلية؟
نعم ، يمكن للمرشح أن يختار ثالث مسارات كحد أقصى ويرتبها حسب األولوية. 

البكالوريوس لدي غير مطابق للمسار، ولكن الماجستير مطابق أو العكس، كيف يتم النظر له؟
يتم األخذ بآخر شهادة , بغض النظر عن ما قبلها.

هل أستطيع التقديم على مسار  غير مطابق لشهادتي الدراسية؟
ال, لن يتم قبول الطلب

هل استطيع تغيير المسار بعد التقديم؟
ال، ال يمكن تغيير المسار بعد التقديم.

هل يتم التدريب في إدارة واحدة فقط؟
بحسب المسار التدريبي ومن الممكن أن يتم التدريب بأكثر من إدارة.

هل أستطيع التحويل لمسار آخر بعد قبولي بالبرنامج التدريبي ؟
ال، المتدرب ال يستطيع تغيير مساره بعد قبوله بالبرنامج التدريبي.

تخرجت من جهة ال يوجد بها معدل تراكمي أو تقدير على الوثيقة  ماذا أفعل؟
لن يتم النظر لها إال بعد اثبات معادلة رسمية من جامعتك " بخطاب مصدق " يفيد بالتقدير و النسبة المئوية.
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التقديم



تخرجت من جهة تعليمية خارج السعودية  هل ال بد من تقديم معادلة الشهادة أثناء التقديم؟
نعم , بغير ذلك يعتبر الطلب غير مقبول.

هل استطيع التقديم اذا كانت جامعتي غير معترف بها لدى وزارة التعليم السعودية ولكن معترف بها  دولًيا؟
ال , لن يتم القبول ألي جامعة غير معترف بها من وزارة التعليم السعودية.

كيف أستطيع أن أقدم على البرنامج,  والوثيقة لم تصدر بعد؟
يجب تزويدنا «بخطاب اإلفادة مصدق   من الجامعة مع ضرورة احتوائها على المعدل التراكمي.

هل من الممكن أن ابدأ التدريب ولم ازودكم بالوثيقة ؟ 
ال، ويعتبر طلبك الغًيا في حالة عدم تزويدنا بوثيقة التخرج، مع االشارة لضرورة المعادلة اذا كانت صادرة من خارج

المملكة.

ما هي االختبارات التي يجب أن أقدم نتائجها للهيئة ؟
يجب تقديم نتيجة اختبار القدرات للجامعيين من مركز قياس ونتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية من احد الجهات التالية

.(Bulats  أو  IELTS أو STEP  أو TOEFL) 

هل الهيئة مسؤولة عن جدولة اختبارات اللغة اإلنجليزية أو القدرات للجامعيين؟
ال , كل متقدم يحدد اختباراته بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ويتم تزويدنا بالنتائج المعتمدة وفي موعدها المحدد.

متى يتم رفع الملفات وما هو آخر تاريخ لرفع الملفات؟
اثناء عملية تقديم الطلب ، وسيكون اخر يوم الستقبال الطلبات ورفع الملفات هو التاريخ المذكور النتهاء فترة التقديم

كما يتحمل المرشح مسؤولية صحة الملفات وتوافقها مع المتطلبات. وفي حال عدم توافق الملفات مع المتطلبات 
سيتم رفض الطلب.
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هل أستطيع التقديم بعد نهاية أخر يوم من فتح باب القبول على البرنامج؟
ال، لن تتمكن من التقديم حيث سيتم إقفال البوابة الرقمية للتقديم.

أنا مستوفي لجميع الشروط ,  ولكن لم استطع توفير جميع المستندات في الوقت المحدد؟
لن نتمكن من التحقق من استيفائك لشروط التقديم وبذلك يعتبر طلبك غير مقبول.

هل أستطيع رفع ملفاتي عن طريق تصويرها بالجوال؟
ال , لن يقبل أي مستند إال إذا كان صورة واضحة مأخوذة من ماسحة ضوئية " سكانر ".

هل هناك مرونة في شروط القبول ، كان اكون اكبر بأشهر او معدلي ينقص عدد عشري؟
لألسف لن يتم النظر للطلب .

أذا تم اختياري وتم اشعاري بالقبول النهائي وأنا موظف على رأس العمل ,  فما هو اإلجراء؟
البد من تقديم االستقالة , حيث أن برنامج الهيئة يستلزم التفرغ التام.

هل يوجد فحص طبي بعد القبول النهائي؟
نعم , يوجد فحص طبي.

أنا مقيم في السعودية ولكن ال أحمل الجنسية السعودية هل أستطيع التقديم على البرنامج؟
ال، من متطلبات البرنامج تقديم هوية وطنية. 

ما الصيغ المدعومة للملفات اإللكترونية؟
PDF

ما أقصى سعة للملفات المرفقة؟
1
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ميجا بايت للملف الواحد.



في حال رغبتي في معرفة مزيد من المعلومات عن اختبار القدرات , ماذا أفعل؟

هل يوجد حد أدنى أو أقصى أو ما هي الدرجة المطلوبة لقياس للتقديم أو القبول؟ 
ال يوجد درجة محددة , ولكن سوف تتم المفاضلة بناًء  على األعلى.

ما الفرق بين اختبار القدرات العامة ( الورقي) و اختبار القدرات العامة على (الحاسب اآللي )؟

كم عدد المرات التي يحق فيها للمتقدم دخول االختبارات المحوسبة ؟
خمس محاوالت الختبار القدرات العامة للجامعيين.

متى ُتعلن نتائج االختبارات المحوسبة ؟

هل أستطيع أداء اختبار قياس الجامعيين خارج المملكة ؟

ما طريقة تسديد المقابل المالي لالختبار المحوسب ؟

تعلن النتائج من ثالثة أيام إلى عشرة أيام عمل.

نعم , مركز قياس الوطني يوفر امكانية عقد االختبار بعدد من دول العالم.

يكون عن طريق رقم الفاتورة، و الطريقة كاآلتي في الصراف اآللي :
1 -اختيار مدفوعات سداد      2 -اختبار قياس 008

3 -إدخال رقم الفاتورة المكونة من 13 رقًما والتي وصلتك عبر رسالة جوال    4 -تسديد المقابل المالي

السداد من خالل خدمات اإلنترنت للبنوك :
1 -اختيار سداد الفواتير                  2 -إضافة فاتورة جديدة                    3 -اختيار (قياس) أو إدخال رقم المفوتر 008

4 -إدخال رقم الفاتورة المكونة من 13 رقًما و التي وصلتك عبر رسالة جوال
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قياس اختبار 

نأمــل زيــارة مركــز القيــاس الوطنــي , ولتســهيل عمليــة البحــث يســرنا إفادتكــم بأبــرز االســئلة التــي تــم التطــرق لهــا بموقــع 
قيــاس , ولمزيــد مــن االستفســارات يمكنكــم الرجــوع للدعــم الفني بمركز قيــاس عبر الرقم الموحد 920033555 أو البريد 

.FAQ@Qiyas.org اإللكتروني

ــار القــدرات العامــة ( علــى الحاســب اآللــي) يتشــابهان فيمــا يتعلــق بمســتوى  ــار القــدرات العامــة (الورقــي) واختب اختب
األســئلة وطريقــة تصحيــح االختبــار. لكــن يختلفــان فــي عــدد عقــد االختبــار فــي الســنة، حيــث يعقــد اختبــار القــدرات 
(الورقــي) مرتيــن فــي الســنة فــي مواعيــد محــددة ســابًقا، بينمــا ُيعقــد علــى الحاســب اآللــي طيلــة أيــام الســنة ماعــدا 

اإلجازات الرسمية، وذلك وًفقا لألماكن الشاغرة في قاعة االختبار.
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ما هي شهادات اللغة اإلنجليزية المعتمدة لديكم ؟
 الهيئة تقبل االختبارات اآلتية ( TOEFL, STEP, IELTS and Bulats ) حسب الدرجات الموضحة باإلعالن.

هل يلغى شرط اللغة اإلنجليزية لمن حصل على درجة علمية من جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية ؟
ال، يجب توفير شهادة اختبار لغة إنجليزية في جميع الحاالت.

هل تكفي شهادة المعهد عن اختبار اللغة ؟
ال، ال تكفي شهادة المعهد عن اختبار اللغة اإلنجليزية.

ما المقصود باختبار الكفايات للغة اإلنجليزية ؟
هو اختبار يقام من قبل المركز الوطني للقياس، وهو اختبار لتحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية.

ما طبيعة أسئلة اختبار الكفاية في اللغة اإلنجليزية؟
أسئلة اختبار الكفايات في اللغة اإلنجليزية من نوع االختيار من متعدد وتشمل أسئلة القراءة، وأسئلة االستماع

وأسئلة بناء الجمل، وأسئلة تحليل الكتابة.

ما مواعيد اختبار الكفاية في اللغة اإلنجليزية وطريقة التقديم والتسجيل؟
لمعرفة معلومات أكثر عن  اختبار الكفاية في اللغة اإلنجليزية يمكنك زيارة الصفحة الخاصة باختبارات كفايات اللغة

اإلنجليزية(STEP) بالضغط على الرابط

ما هي مدة صالحية اختبارات اللغة اإلنجليزية ؟
مدة صالحية اختبار الكفايات (STEP) هي ثالث سنوات.    

مدة صالحية اختبار التوفل (TOEFL) هي سنتين.    
مدة صالحية اختبار اآليلتس (IELTS) هي سنتين.

 مدة صالحية اختبار BULATS هي سنتين.    
علًما أنه يتم التغاضي عن تاريخ الصالحية في حال اكمال الدراسة االكاديمية في خارج المملكة بعد اختبار اللغة اإلنجليزية.

انتهت مدة صالحية اختبار اللغة اإلنجليزية ( TOEFL, STEP, IELTS and Bulats ), بمدة أيام أو أسابيع, ما
هو اإلجراء؟ وهل ما زال االختبار مقبوال وساري الصالحية ؟

نعتذر عن قبول اختبار اللغة اإلنجليزية ألنها تعتبر منتهية الصالحية.

هل أستطيع تحديد موعد اختبار لغة إنجليزية لي أو الهيئة تحدد لي؟
ال، كل متقدم يحدد اختبار اللغة اإلنجليزية بما يناسب جدوله الخاص.

.ال , نعتذر عن قبول طلبك.
موعد اختبار اللغة في نهاية التقديم , والنتيجة بعد اغالق باب التقديم , هل استطيع تقديم نتيجة اختبار اللغة؟

هل يتم النظر في الطلب المقدم لو حصلت على درجة أقل من المطلوب ولو بدرجة واحدة في اللغة
اإلنجليزية؟

لن يتم النظر في الطلب المقدم.

شيوعًا األكثر  األسئلة 

االنجليزية اللغة  اختبار 



تم دعـوتي لحضـور المقابلة الشخصية المبدئية، و حـالـيـًا مـتـواجد خـارج السعودية، هـل يمـكن تـأجيل أو تـغير
موعد المقابلة؟

ال يمكن التأجيل أو التغير حيث انه المواعيد مجدوله مسبقًا حسب المسارات ولكل مسار يوم مقابلة محدد.

تم حضوري للمقابلة الشخصية متى يتم إعالمي بالنتيجة؟
سوف يتم اإلعالن عن النتيجة بعد انتهاء اللجنة من مقابلة ومفاضلة جميع المرشحين.

لم يتم دعوتي للمقابالت الشخصية، فما معنى ذلك؟ 
لم تكن المفاضلة لصالحك، حيث لم تحصل على ترتيب عالي مقارنة بالمرشحين االخرين من حيث (المعدل التراكمي،

اختبار القدرات الجامعين، الدرجة العلمية ، واللغة اإلنجليزية).

ما هي آلية المقابالت؟
يتم عمل المقابالت بأسلوب الكفاءات من قبل لجنة مختصة لكل مسار محدد.
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الشخصية  المقابالت  فترة 



هل البرنامج منتهي بالتوظيف ؟
ال ، هو برنامج تدريبي غير منتهي بالتوظيف يهدف إلى تطوير الكفاءات للعمل في السوق المالية السعودية.

ما هي أوقات العمل الرسمي في هيئة السوق المالية ؟
أوقات الدوام تكون من8  صباًح ا وحتى4  مساًء مع وجود أوقات مرنة.

هل توفر الهيئة للمتدرب إجازة سنوية مدفوعة األجر ؟ وفي حال وجود اإلجازة فما مدتها ؟
 نعم ، توفر هيئة السوق المالية إجازة مدفوعة األجر للمتدربين مجموعها 21 يومًا.

هل يحق للمتدرب التمتع باإلجازات الرسمية الحكومية؟
نعم، إسوة بموظفي الهيئة.

في حالة عمل المتدرب خارج أوقات العمل الرسمي هل يكافئ بأجر إضافي ؟
نعم ، بحسب دليل سياسات الموارد البشرية.

هل يوجد تأمين طبي؟
نعم . يوجد للمتدرب وعائلته (الزوج/الزوجة واألطفال).

هل يوجد شهادة خبرة أو اجتياز للبرنامج بعد االنتهاء من التدريب؟
تقدم شهاد اجتياز وخبرة للمجتازين البرنامج بنجاح ويكتفى بتقديم شهادة خبرة للذين لم يكملوا البرنامج.

هل يتم دفع رسوم اختبار CME - 1  من قبل الهيئة؟
نعم , الهيئة تتكفل برسوم البرنامج وألربع محاوالت.
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هل يوجد خطة تدريبية واضحة لكل متدرب؟
نعم، يوجد خطة تدريبية لكل متدرب تنسجم مع المسار المخصص له.

هل توفر الهيئة أماكن منفصلة لعمل السيدات ؟
يوجد أماكن منفصلة مخصصة للسيدات في جميع مباني هيئة السوق المالية.

هل تحتسب خدمة المتدرب في التأمينات االجتماعية ؟
نعم تحتسب خدمة المتدرب في التأمينات االجتماعية.

هل يتم خصم حصة التأمينات من مكافأة المتدرب ؟
ال، تتكفل الهيئة بدفع حصتها وحصة المتدرب خالل العام التدريبي.

هل يتم حظر التداول على الموظفين في هيئه السوق المالية ؟
نعم، يمنع عليهم التداول هم و المضافين في بطاقة العائلة (الزوجة واالطفال القصر)، علمًا انه يحق لهم
االكتتابات في االسهم التي تطرح بدون عالوة اصدار "بالقيمة االسمية فقط"  أو أسهم الطرح الحكومي.




