كلمة رئيس مجلس األمناء
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
تتالقى األهداف االستراتيجية لألكاديمية الوطنية للطاقة مع رؤية
المملكة  2030والتي ترمى في هذا الجانب إلى تطوير قطاع تقنية
المعلومات وتعزيز التحول إلى االقتصاد الرقمي وترقية مهارات
وإمكانات القوى العاملة الوطنية لدعم سوق العمل وتعزيز
مشاركة السعوديين في القوى العاملة الوطنية.
وفي هذا السياق تهدف األكاديمية إلى االستثمار األمثل في
القوى العاملة الوطنية من خالل تدريب وتمكين الشباب السعودي
وتزويدهم بالمهارات الالزمة لسد الفجوة في قطاع معلومات
وتقنية االتصاالت إليجاد نخبة من الكوادر الكفؤة والمؤهلة على
أعلى المستويات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة واالنتفاع
بالمهارات المكتسبة عقب االنخراط في بيئة العمل
ويركز منهج األكاديمية على المهارات الفنية والمهنية وما يتصل
بالتقنيات الناشئة التي توازي متطلبات سوق العمل بحيث يتدرب
الطلبة لشغل الوظائف فيها.
ويسرني كرئيس مجلس إدارة األكاديمية الوطنية لتقنية
المعلومات أن أرحب بأبنائنا لاللتحاق باألكاديمية واالستفادة من
النموذج االستثنائي الذي تقدمه األكاديمية.
المهندس يوسف العليان

The National IT (NIT) Academy’s strategic objectives
are aligned with those of the Kingdom›s Vision 2030:
developing the IT sector and a digital economy, increasing
local workforce skills, equipping citizens with competencies
that will meet the future needs of the labor market, and
increasing Saudis participation in the workforce.
As such, the Academy is investing in Saudi human capital
by training and equipping Saudis with market relevant ICT
”skills, bridging the skills gap, and developing a “job-ready
talent pool to utilize and benefit from.
The Academy’s curriculum focuses on technical and
professional skills, as well as addressing emerging
technologies that are aligned with market needs where
’students are ‘trained to hire.
As the Chairman of the NIT Academy, it is my pleasure to
welcome everyone to our organization and encourage you
to experience the best of what the academy has to offer
Eng. Yousef Al Ulyan

2 | NIT Academy

المساهمون المؤسسون
FOUNDING STAKEHOLDERS
تحظــى األكاديميــة الوطنيــة لتقنيــة المعلومــات بدعــم ورعايــة
مؤسســوها المســاهمون مــن كبــرى الشــركات والمؤسســات
الرائــدة فــي المنطقــة:
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Backed by the best in industry, NIT Academy has some of the
leading regional organizations as its founding stakeholders:

الرسالة والرؤية
MISSION & VISION
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MISSION
To bridge the skills gap between academia and the
industry by supplying highly motivated, skilled and jobready Saudi workforce.

رسالتنا
سد فجوة المهارات بين برامج التعليم وقطاعات األعمال من
خالل إعداد كوادر وطنية متحفزة ومؤهلة بالمهارات الالزمة
.لسوق العمل

رؤيتنا

VISION
To be the leading training academy for the Information
and Communications Technology disciplines.

أن نكون أكاديمية التدريب الرائدة في مجال تقنيات
.المعلومات واالتصاالت
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التوافق مع رؤية المملكة
ALIGNMENT WITH
KINGDOM’S VISION 2030
اتفق المساهمون المؤسسون علي إنشاء األكاديمية
الوطنية لتقنية المعلومات علي ما يلي

The four Founding Stakeholders have agreed to
have NIT Academy:

	•تدريب وتطوير وتخريج األيدي العاملة السعودية
الماهرة القادرين علي الوفاء بمتطلبات سوق
العمل سواء فالوقت الراهن أو في المستقبل٫

• Train, develop and graduate skilled Saudi
workforce for current and future

	•متطلبات سوق العمل
	•المساهمة بدور فعال في تقليص البطالة
	•دعم جهود المملكة الرامية إلي زيادة معدالت
التوطين
	•المساهمة في النمو االقتصادي للمملكة

• job market requirements
• Participate in reducing unemployment
• Support the Kingdom’s Saudization efforts
• Contribute to the economic growth of the
Kingdom

	•زيادة مساهمة المرأة فالقوي العاملة الوطنية

• Increase women’s participation in the
workforce

	•تطوير المواهب السعودية بما يحقق نمو البنية
التحتية الرقمية بالمملكة

• Develop Saudi talent for the growth in
Digital Infrastructure
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برامج األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات
NIT ACADEMY’S PROGRAM STREAMS
يتوالى اصحاب االعمال اإلشراف علي كافة
المتدربين داخل االاكاديمية ( سواء طالب
البرامج اإلثرائية أو البرنامج االساسي) وذلك
من خالل التوقيع علي عقود مبدئية معهم،
وحال اتمامهم البرنامج التدريبي ،يلتحق
المتدرب بالعمل لدي أحد الرعادة بنظام
الدوام الكامل ،كموظف مؤهل للعمل،
وتتمثل البرامج التيريبية التي تقدمها
االكاديمية فيما يلي:

NIT Academy | 7

)All trainees (Bridge & Core streams
within the academy will be sponsored by
employers through a pre-employment
contract, and upon completion of the
training, the trainee will join the sponsor
as a full-fledged, job-ready employee.
The Academy will offer the following four
streams:

البرنامج األساسي
يعتبر البرنامج األساسي بمثابة
قاعدة تمهيدية لخريجي الثانوية
العامة حيث يتضمن دورات في اللغة
اإلنجليزية والمهارات األساسية ومن
ثم مسارات للتدريب التقني األكثر
احتياج ًا من قبل سوق العمل ومنها:
	•الشبكات اإللكترونية واالتصاالت
	•تقنية االتصاالت والمعلومات التأسيسية
	•تطوير البرامج اإللكترونية
	•الحوسب

CORE STREAM
The Core Stream is a foundation
program for High School Graduates
that offers English and soft skills
courses followed by technical
training in disciplines that are in
high demand in the job market,
such as:
• NETWORKING & COMMUNICATIONS
• GENERAL ICT
• SOFTWARE DEVELOPMENT
• COMPUTING

البرامج اإلثرائية
تخصص البرامج اإلثرائية التي تمتد
من ثالثة إلى ستة أشهر لخريجي
الجامعات والكليات .ويتلقى منسوبي
تلك البرامج تدريب ًا على المهارات
األساسية وبرامج تقدمية يمنح
الطالب عند اجتيازها شهادة مرموقة
ومعتمدة في إحدى مسارات
التقنيات الناشئة التي منها على
سبيل المثال ال الحصر:
	•أمن المعلومات

BRIDGE STREAM
The Bridge Stream is a 3-6
Months Program for College and
University Graduates. Trainees
of this program will receive
training in soft kills as well as
advanced training and renowned
certifications in one chosen track
in the emerging technologies,
including but not limited to:
• INFORMATION SECURITYPROGRAM

	•التنقل المؤسسي

• Cloud computing

	•الحوسبة السحابية

• ENTERPRISE MOBILITY

	•ذكاء األعمال

• Artificial Intelligence

	•تخطيط موارد الشركة
	•الحواسب الخادمة” سيرفر” والشبكات
	•تحليل البيانات

• ERP
• SERVER & NETWORKING
• DATA ANALYTICS
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DISTANCE LEARNING STREAM
The National IT Academy has
partnered with Coursera, which
is the leading online education
provider worldwide, to provide the
Distance Learning Stream which is
designed to ensure that training is
available to the public regardless of
their geographic location. Coursera
provides over 3000 online courses
and many specializations through
its partnerships with over 150 top
universities and industry leaders
to over 38 million registered users
worldwide.
The National IT Academy’s
curriculum of the distance learning
has been carefully curated into
tracks covering various topics
including but not limited to
Artificial Intelligence, Block
Chain, Cloud Computing, Mobile
Application Development and
information security

برامج التعلم عن بعد
أبرمت األكاديمية الوطنية لتقنية
، Coursera المعلومات شراكة مع
الشركة الرائدة في توفير التعليم
، عبر اإلنترنت في جميع أنحاء العالم
لتوفير “مسار التعلم عن بعد” الذي
تم تصميمه لضمان توفير التدريب
للجمهور بغض النظر عن موقعه
 أكثر منCoursera  توفر.الجغرافي
 دورة عبر اإلنترنت والعديد3000
من التخصصات من خالل شراكاتها
 جامعة رائدة وقادة150 مع أكثر من
 مليون٣٨ في المجال إلى أكثر من
مستخدم مسجل في جميع أنحاء
.العالم
تم تنظيم مناهج األكاديمية الوطنية
للتعليم عن بعد بعناية في مسارات
تغطي مواضيع مختلفة بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر الذكاء
االصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة
السحابية وتطوير تطبيقات الهاتف
المحمول وامن المعلومات

UPSKILLING STREAM
The Upskilling Program
provides on-demand courses for
professionals working in the ICT
field requiring specialized skills and
certifications in ICT technologies

برامج تطوير المهارات
وتقدم هذه البرامج مساقات حسب
الطلب للمهنيين الذين يعملون في
مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
الذي يتطلب مهارات متخصصة
وشهادات في تقنيات المعلومات
.واالتصاالت
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برنامج اللغة اإلنجليزية والمهارات االساسية
ENGLISH & SOFT SKILLS PROGRAM
(COMMON FOR ALL TRAINEES)
The program provides entry-level
knowledge with a shared foundation
focusing on common curricula covering
fundamentals of General and Business
English and Soft Skills training to prepare
a college graduate to build skills and
capabilities core to everyday job. The
program is designed to focus on English
language by incorporating best practices
in skill development effectiveness such
as communication, project management,
leadership, critical thinking, problem
solving, time & meeting management
through action learning and simulations.
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)(موحدة علي كل المتدربين
يقدم هذا البرنامج معارف المستوي
التمهيدي المشتركة والتي تتمحور حول
المناهج االساسية في االنجليزية العامة
وانجليزية االعمال والمهارات االساسية
بغرض تاهيل خريجي الكليات وصقل مهارتهم
وقدراتهم االساسية بما يتوافق مع المهام
الوظيفية اليومية ولقد صمم البرنامج
ليركز علي اتسغالل افضل ممارسات اللغة
االنجليزية الرامية الي تحقيق الفاعلية
المنشودة في تطوير مهارات االتصال واادارة
المشاريع والقيادة والتفكير الناقد وحل
المشكالت وادارة الوقت وتنظيم االجتماعات
من خالل استراتيجيات التعلم النشط والتعلم
بالمحاكاة

الشركات الراعية
CORPORATE SPONSORS
تحظى األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات بشراكات ناجحة مع
نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية التي تغطى
عديد من القطاعات النشطة والهامة .وتسهم تلك الجهات من خالل
شراكاتها الناجحة مع األكاديمية في تنمية ودعم مسيرتها من خالل
الرعاية المؤسسية .ترعى مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعي
تقنية المعلومات واالتصاالت والطاقة طلبة األكاديمية الوطنية
لتقنية المعلومات وتعمل على تلبية احتياجاتهم خالل مرحلة التدريب
وصوالً للتوظيف.
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NIT Academy has a unique and successful partnership
with leading organizations from different sectors, who
generously support the academy to further its mission of
creating excellence in talent pool creation, through corporate
sponsorships. NIT Academy has a number of leading companies
from the ICT and energy sectors serving as sponsors for the
students, looking over their training and employment needs.

National IT Academy
www.nita.edu.sa

info@nita.edu.sa

