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دلـــــــــــــيــل 
الشهادات 
General Certificatesالـــــمهـنية

IASSC Certified Black Belt                                        33
IASSC Certified Green Belt                                       34
IASSC Certified Yellow Belt                                      35
Disciplined Agile Certificates                                   36

Information Technology
CompTIA A+                                                                37
CompTIA Cloud Essential                                         38
CompTIA CTT+                                                            39
Certificate in Cybersecurity Analysis                     40
Certified Ethical Hacker                                            41
COBIT Foundation                                                       42
Azure AI Fundamentals                                            43
Power Platform app Maker Associate                   44
CompTIA IT Fundamentals (ITF+)                            45
CompTIA Linux+                                                        46
the framework for the management of IT-enabled 
services ITIL 4                                                            47

Management Information System
Dynamic 365 Supply Chain Management, 
Manufacturing Functional Consultant Associate 48
Certified Information Systems Auditor                  49
Entry Certificate in Business Analysis (ECBA)      50
Certification of Capability in  
Business Analysis (CCBA)                                         51
Certified Business Analysis Professional             52
Agile Analysis Certification (AAC)                           53
Certificate in Business Data Analytics (CBDA)     54
PMI Professional in Business Analysis                  55
Certified ScrumMaster CSM                                    56
AWS Certified Solutions Architect Professional   57
Certified Information Systems Security 
Professional                                                               58
Certified Business Continuity Professional           59
Disaster Recovery Certified Planner (DRCP)        60
Oracle Database 12c Certified Implementation 
Specialist Certification                                              61
Certified in risk and information system control 62

انطالًقا من رؤيتنا؛ لتمكين شبابنا وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم لترتقي بمستوى سوق العمل 
الحالي والمستقبلي، أطلقنا دليل الشهادات المهنية بإصداره األول عام 2020، والذي يهدف لجمع 

مصادر واسعة من الشهادات في التخصصات اإلدارية والتعريف بها، لُتساهم في التطور الوظيفي لكل 
مهتم ومتخّصص. 

وسعيًا منا لتغطية االحتياجات المتجددة في سوق العمل؛ أطلقنا اإلصدار الثاني من الدليل ليشمل 
بعض الشهادات و الدورات التدريبية في التخصصات الهندسية والطبية. تسهياًل للتصفح، صممنا الملف 
بشكل تفاعلي، حيث بإمكانك الضغط على أيقونة التخصص الموجودة بالفهرس، ليتم نقلك مباشرة إلى 

قائمة شهادات التخصص بكل سهولة.
ويمكنك فهم معاني الرموز عن طريق الضغط عليها أو ضغط عالمة المفتاح أسفل الصفحة.

:Certificates  Listقائمة الشهادات:

مقدمة
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دلـــــــــــــيــل 
الشهادات 
الـــــمهـنية

Engineering Certificates
Fundamental of Engineering Exam (FE)                63
Principles and Practice of Engineering  
Examination                                                                64
International General Certificate in Occupational 
Health and Safety                                                      65
Leadership in Energy& Environmental Design     66
Facility Management Professional (FMP)              67
Chemical Engineering HNC                                      68
Certified Measurement & Verification  
Professional (CMVP)                                                  69
Certified Lighting Efficiency Professional             70
Certified Energy Manger (CEM)                              71
Certified Energy Auditor (CEA)                                72
73             (CSCP) شهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد
Certified Business Process Associate (CBPA®)     74
Certified Business Process Leader (CBPL™)       75
Certified Business Process Professional              76
CMQ / OE          77 مدير الجودة / شهادة التميز التنظيمي
(CSQP) محترف معتمد في جودة الموردين                    78
ASSP Safety Management                                       79
ASSP Leadership in Safety Management              80
ASSP Global Safety Management                          81
SpaceTEC Certified Aerospace Technician          82
ARINC Installer, Technician (AFI/AFT)                    83
SpaceTEC Aerospace Manufacturing                     84
Corrosion Technician                                                85
Certified Control Systems Technician Level I      86
SpaceTEC SpaceTEC Composites Certification    87

Network Engineering
Cisco Certified Internetwork Expert                      88
Cisco Certified Network Professional                    89
Cisco Certified Network Associate                         90
91                      (VCP-NV 2021) محترف شبكات افتراضية
ONF-Certified SDN Associate (OCSA)                    92
Certified Wireless Network Administrator           93
AWS Certified Advanced Networking                     94
Juniper Networks Certified Internet Associate    95
CompTIA Security+ Certification                             96
CompTIA Network+                                                    97
Cisco Certified Technician (CCT)                              98
Wireshark Certified Network Analyst (WCNA)      99
International Oil And Gas Certificate                      100
International General Certificate                             101
Api 510 Pressure Vessel Inspectors                      102

Healthcare
Certified Professional in 
Healthcare Quality (CPHQ)                                      103
Certification in Infection Prevention 
and Control (CIC)                                                        104
Certified Associate in Healthcare Information and 
Management Systems (CAHIMS)                             105
Certified Professional in Healthcare Information 
and Management Systems (CPHIMS)                     106
Certified Healthcare Facility Manager (CHFM)    107
Certified in Healthcare Human  
Resources (CHHR)                                                     108
Certified Professional in Healthcare Risk 
Management (CPHRM)                                              109
Certified Professional in Patient Safety (CPPS)   110
Certified in Public Health (CPH)                               111
Certified Medical Manager (CMM)                           112
Certified Patient Experience  
Professional (CPXP)                                                   113
CERTIFIED HEALTHCARE EMERGENCY 
PROFESSIONAL (CHEP)                                             114
CERTIFIED PATIENT SAFETY OFFICER (CPSO)      115
Medical Technologist (MT)                                       116
Certified Clinical Research Associate (CCRA)       117

Project Management
Project Management Professional                         118
Certified Associate in Project Management          119
Program Management Professional (PgMP)        120
Portfolio Management Professional (PfMP)         121
PMI Agile Certified Practitioner PMI-ACP              122
PMI Risk Management Professional  (PMI-RMP) 123
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)                  124
PRINCE2 Foundation                                                125
Prince2 Practitioner                                                  126
IPMA Level A, Certified Project Director                127
IPMA level B: Certified Senior Project Manager  128
IPMA level C: Certified Project Manager                129
IPMA level D: Certified Project Management 
Associate                                                                     130

3

https://twitter.com/OHR_SA


دلـــــــــــــيــل 
الشهادات 
الـــــمهـنية

Accounting
Certified Fraud Examiner (CFE)                               131
Certificate in International Financial  
Reportin (CertIFR)                                                      132
Diploma in International Financial  
Reporting (DipIFR)                                                     133
SOCPA IFRS      134 شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي
SOCPA زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين      135
Certified Public Accountant (CPA)                           136
 Certificate in International Financial  
Reporting (CertIA)                                                      137
Certified Internal Auditor (CIA)                                138
Certification in Risk Management  
Assurance (CRMA)                                                     139
Qualification in Internal Audit Leadership             140
Advanced Diploma in International Taxation        141
The IBFD Certificate in GCC VAT                              142
143           الشهادة المهنية ألخصائي ضريبة القيمة المضافة
Certified in Strategy and Competitive  
Analysis (CSCA)                                                          144
Certificate in International Public Sector  
Accounting Standards Cert IPSAS                          145
Certified Management Accountant (CMA)              146
147                   شهادة مسار المحاسبة والمراجعة الحكومية

Finance
148   (CME-4) الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار
(CME-5) شهادة األسس الفنية لتمويل الشركات            149
 (CME-1) اختبار الشهادة العامة للتعامل مع األوراق المالية
150
 اختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال
151                                               (CME-2) وتمويل اإلرهاب
152                           (CME-3) اختبار شهادة وسطاء األسهم
153               (FMVA) شهادة محلل النمذجة والتقييم المالي
154   (ICWIM) الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار
155                                          (FRM) مدير المخاطر المالية 
Chartered Financial Analyst  (CFA)                         156

Marketing
شهادة أساسيات التسويق الرقمي                                  157
Amazon Advertising                                                  158
 Google Analytics IQ                                                   159
Professional Diploma in Digital Marketing           160
Marketing Management Certification                     161
(Associate) CMMP®                                                    162
(Manager) CMMP®                                                      163
(Executive) CMMP®                                                     164
(Chartered) CMMP®                                                    165
HubSpot Content Marketing Certification              166
HubSpot Inbound Marketing Certification             167
Brand Management Cornell Certificate Program 168
Marketing Analytics Cornell Certificate Program 169
Oxford Digital Marketing: Disruptive Strategy 
Program                                                                       170
SEO                             171 - شهادة تحسين محركات البحث
Semrush Content Marketing Toolkit Course         172
Digital Marketing Analytics from Management 
Executive Education MIT                                           173

Human Resource
Talent Management Practitioner (TMP)                174
Senior Talent Management Practitioner (STMP)  175
Global Talent Management Leader (GTML)           176
IPMA-HR Certified Professional                              177
IPMA-HR Senior Certified Professional                178
Certificate Human Resource Professional           179
Certified Human Resource Leader (CHRL)            180
Certified Human resource Executive (CHRE)        181
Talent Management Certified Program (TMCP)    182
Human Resource Business Partner (HRBP)        183
Senior Certified Professional (SCP)                       184
Certified Professional (CP)                                       185
المستوى  الثالث األساسي للموارد البشرية                      186
187              المستوى الخامس المتوسط في الموارد البشرية
188                  المستوى السابع المتقدم في الموارد البشرية
Associate Professional in Human Resources 
International (aPHRi)                                                 189
Professional in Human Resources  
International (PHRi)                                                   190
Senior Professional in Human Resources 
International (SPHRi)                                                 191
Global Professional in Human Resources             192
193                                مساعد محترف في تنمية المواهب
(CPTD) محترف معتمد في التعلم واألداء                      194

Management
195               (CPIM) شهادة إدارة اإلنتاج والتخزين الُمعتمدة
الشهادة المعتمدة في الخدمات اللوجستية
196                                                   (CLTD) والنقل والتوزيع
شهادة المستوى 2 في عمليات الشراء والتوريد              197
Strategic Management Performance System 
Certification SMPS                                                    198
Balanced Scorecard Professional 
Certification (BSP)                                                     199
Balanced Scorecard Master  
Professional (BSMP) Certification                           200
Change Management Certification Program        201
Strategic Management Professional (SMP)          202
Strategic Planning Professional (SPP)                  203
(CPSM) محترف معتمد في إدارة التوريد                        204
205                     (CPSD) محترف معتمد في تنوع الموردين

الختام
206                                                                   أترك لنا رأيك
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Business Management

إدارة المشاريع
Project Management

نظم المعلومات اإلدارية
Management 

Information System

موارد بشرية
Human Resource

إدارة
Management

محاسبة
Accounting 

تسويق
Marketing

مالية
Finance 

إدارة األعمال
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Engineering  الهندسة

هندسة الشبكات
Network 

Engineering

 هندسة البترول
والغاز الطبيعي

Petroleum & Gas 
Engineering

الهندسة الصناعية 
Industrial 

Engineering

 هندسة الطيران
والفضاء الجوي

Aerospace 
Engineering

هندسة كهربائية
Electrical 

Engineering

الهندسة المدنية
Civil Engineering

 شهادات هندسية
  منوعة

Varied Engineering 
Certificates
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الشهادات العامة

Disciplined Agile 
Certificates

1496 SR
يبدأ السعر من:

1482 SR

IASSC Certified Black 
Belt

يبدأ السعر من:

1106 SR

IASSC Certified Green 
Belt

يبدأ السعر من:

IASSC Certified Yellow 
Belt

يبدأ السعر من:

General Certificates

731 SR
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محاسبة

 شهادة المعايير الدولية
  للتقرير المالي
SOCPA IFRS

Certificate in 
International Auditing 

(Cert IA)

 زمالة الهيئة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

SOCPA

Certified Internal 
Auditor (CIA)

Certified Public 
Accountant (CPA)

Certification in 
Risk Management 
Assurance (CRMA)

1200 SR

500 SR

1000 SR

3207 SR

6418 SR

1856  SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Certified Fraud 
Examiner (CFE)

1690 SR
يبدأ السعر من:

Certificate in 
International Financial 

Reportin (CertIFR)

585   SR
يبدأ السعر من:

Diploma in 
International Financial 

Reporting (DipIFR)

1140 SR
يبدأ السعر من:

Accounting
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محاسبة

Certified Management 
Accountant (CMA) 

شهادة مسار المحاسبة 
والمراجعة الحكومية

4051 SR 300 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Certified in Strategy 
and Competitive 
Analysis (CSCA)

Certificate in 
International Public 
Sector Accounting 

Standards Cert IPSAS

1125 SR 412  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

اختبار الشهادة المهنية 
ألخصائي ضريبة القيمة 

 المضافة
Socpa Vat Specialist

4000 SR
يبدأ السعر من:

The IBFD Certificate in 
GCC VAT

913 SR
يبدأ السعر من:

Advanced Diploma in 
International Taxation 

(ADIT)

يبدأ السعر من:

1115 SR

Qualification in Internal 
Audit Leadership 

(QIAL)

11627  SR
يبدأ السعر من:

Accounting
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مالية

الشهادة الدولية في 
إدارة الثروات واالستثمار 

)ICWIM)

1186 SR
يبدأ السعر من:

اختبار شهادة وسطاء 
)CME-3) األسهم

 مدير المخاطر المالية 
 (FRM)

شهادة محلل النمذجة 
)FMVA) والتقييم المالي

 Chartered Financial
)Analyst  (CFA

2500 SR

5625 SR

1864 SR

4314 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

اختبار شهادة المطابقة 
وااللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب 

)CME-2)

2500 SR
يبدأ السعر من:

الشهادة الدولية في إدارة 
 الثروات واالستثمار

)CME-4)

1600 SR
يبدأ السعر من:

شهادة األسس الفنية 
 لتمويل الشركات

)CME-5)

1500 SR
يبدأ السعر من:

اختبار الشهادة العامة 
للتعامل مع األوراق 

)CME-1) المالية

2500 SR
يبدأ السعر من:

Finance
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موارد بشرية

5887 SR 388 SR 4625 SR

IPMA-HR Certified 
Professional 

Certified Human 
Resource Leader 

(CHRL) 

IPMA-HR Senior 
Certified Professional 

Certified Human 
resource Executive 

(CHRE)

Certificate Human 
Resource Professional 

(CHRP) 

Talent Management 
Certified Program 

(TMCP) 

3747 SR 375 SR 5869 SR
يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Talent Management 
Practitioner (TMP)

Senior Talent 
Management 

Practitioner (STMP)

Global Talent 
Management Leader 

(GTML)

2344  SR 3188 SR 6564 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Human Resource
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موارد بشرية

Human Resource 
Business Partner 

(HRBP) 

المستوى  الثالث األساسي 
للموارد البشرية

Senior Certified 
Professional (SCP)

 المستوى الخامس 
المتوسط في الموارد 

البشرية

Certified Professional 
(CP)

 المستوى السابع المتقدم 
في الموارد البشرية

4625 SR

30000 SR

1500 SR

45000 SR

1500 SR

65000 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Human Resource
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موارد بشرية

Global Professional 
in Human Resources 

(GPHR)

مساعد محترف في تنمية 
)APTD) المواهب

محترف معتمد في التعلم 
)CPTD) واألداء

2231 SR 2621  SR 4687 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Human Resource

Associate Professional 
in Human Resources 
International (aPHRi)

Professional in 
Human Resources 

International (PHRi)

Senior Professional 
in Human Resources 
International (SPHRi)

1500 SR 1856 SR 2231 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:
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تسويق

 Professional Diploma
in Digital Marketing

®Manager) CMMP)

 Marketing Management
Certification

®Executive) CMMP)

®Associate) CMMP)

®Chartered) CMMP)

7331 SR

1219 SR

934 SR

1219 SR

1219 SR

1219 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

شهادة أساسيات التسويق 
الرقمي

Amazon Advertising  Google Analytics IQ

مجانية مجانية مجانية

Marketing
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تسويق

Semrush Content 
Marketing Toolkit 

Course

Digital Marketing 
Analytics from 

Management Executive 
Education MIT

مجانية 10500 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

شهادة تحسين محركات 
SEO - البحث

3739 SR
يبدأ السعر من:

Oxford Digital 
Marketing: Disruptive 

Strategy Program

10051  SR
يبدأ السعر من:

Marketing Analytics 
Cornell Certificate 

Program

9450 SR
يبدأ السعر من:

Brand Management 
Cornell Certificate 

Program

9450 SR
يبدأ السعر من:

HubSpot Inbound 
Marketing Certification

مجانية
يبدأ السعر من:

HubSpot Content 
Marketing Certification

مجانية
يبدأ السعر من:

Marketing
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إدارة

Change Management 
Certification Program 

Balanced Scorecard 
Professional 

Certification (BSP)

Balanced Scorecard 
Master Professional 
(BSMP) Certification

Strategic Planning 
Professional (SPP) 

16877 SR

16875 SR 16875 SR

2719  SR
يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

 شهادة المستوى 2 في
 عمليات الشراء والتوريد

(CIPS)

غير ثابت

Management 
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 Managementإدارة

محترف معتمد في تنوع 
)CPSD) الموردين

محترف معتمد في إدارة 
)CPSM) التوريد

446  SR

446  SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

 شهادة إدارة اإلنتاج
 والتخزين الُمعتمدة

(CPIM)

3714 SR
يبدأ السعر من:

 الشهادة المعتمدة في
 الخدمات اللوجستية

(CLTD) والنقل والتوزيع

3357 SR
يبدأ السعر من:

Strategic Management 
Professional (SMP) 

2719  SR
يبدأ السعر من:
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Dynamic 365 Supply 
Chain Management, 

Manufacturing Functional 
Consultant Associate

Certification of 
Capability in Business 

Analysis (CCBA)

Certificate in Business 
Data Analytics (CBDA)

Certified Information 
Systems Auditor

Certified Business 
Analysis Professional 

(CBAP)

PMI Professional in 
Business Analysis PMI-

PBA

Entry Certificate in 
Business Analysis 

(ECBA)

Agile Analysis 
Certification (AAC)

Certified ScrumMaster 
CSM

619 SR

2625 SR

3187 SR

2156  SR

2625 SR

1519 SR

956 SR

1688 SR

2251 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Management 
Information System

  نظم
المعلومات اإلدارية
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AWS Certified 
Solutions Architect – 

Professional

Disaster Recovery 
Certified Planner 

(DRCP)

Certified Information 
Systems Security 

Professional

Oracle Database 
12c Certified 

Implementation 
Specialist Certification

Certified Business 
Continuity Professional 

CBCP

Certified in risk and 
information system 

control (CRISC)

1125 SR

غير محدد

2809  SR

919 SR

1500 SR

1557 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Management 
Information System

  نظم
المعلومات اإلدارية
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يبدأ السعر من:

1950 SR

Project Management 
Professional Project 

Management 
Professional

Portfolio Management 
Professional (PfMP)

PMI Scheduling 
Professional (PMI-SP)

Certified Associate in 
Project Management

PMI Agile Certified 
Practitioner PMI-ACP

Program Management 
Professional (PgMP)

PMI Risk Management 
Professional 

(PMI-RMP)

1519 SR

3000 SR

844 SR

1632 SR

3000 SR

1950 SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Project Managementإدارة المشاريع
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إدارة المشاريع

IPMA Level A®,  
Certified Project 

Director 

IPMA level D:  
Certified Project 

Management Associate

IPMA level B: 
 Certified Senior 
Project Manager 

IPMA level C:  
Certified Project 

Manager 

7480  SR

1670   SR

6730   SR 5600   SR
يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Project Management

PRINCE2 Foundation Prince2 Practitioner 

1400 SR 1800  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:
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الصحة

1444  SR1400   SR1100   SR

Certified Professional in 
Healthcare Information 

and Management 
Systems (CPHIMS)

Certified Professional 
in Healthcare Risk 

Management (CPHRM)

Certified Healthcare 
Facility Manager 

(CHFM) 

Certified Professional 
in Patient Safety 

(CPPS)

Certified in Healthcare 
Human Resources 

(CHHR)

Certified in Public 
Health (CPH)

1609  SR 1100   SR 1100   SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Certified Professional 
in Healthcare Quality 

(CPHQ)

Certification in 
Infection Prevention 

and Control (CIC)

Certified Associate in 
Healthcare Information 

and Management 
Systems (CAHIMS)

2172  SR 1400 SR 972  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Healthcare
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الصحة

Certified Medical 
Manager (CMM)

CERTIFIED PATIENT 
SAFETY OFFICER 

(CPSO)

 Certified Patient 
Experience 

Professional (CPXP)

Medical Technologist 
(MT)

CERTIFIED 
HEALTHCARE 
EMERGENCY 

PROFESSIONAL (CHEP)

Certified Clinical 
Research Associate 

(CCRA)

1500   SR

1430  SR

1800 SR

750 SR

1430  SR

1650    SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Healthcare
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  شهادات
  هندسية منوعة

Certified Measurement 
& Verification 

Professional (CMVP) 

4500 SR
يبدأ السعر من:

Fundamental of 
Engineering Exam (FE)

Principles and Practice 
of Engineering 

Examination (PE)

Chemical Engineering 
HNC

2250 SR 6500 SR 20571 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Varied Engineering 
Certificates
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Certified Business 
Process Leader 

(CBPL™)

Certified Business 
Process Associate 

(CBPA®)

Certified Business 
Process Professional 

(CBPP®) 

غير محدد 1650  SR 2150 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Industrial Engineeringالهندسة الصناعية 

مدير الجودة / شهادة 
 CMQ / التميز التنظيمي

 OE

2130  SR
يبدأ السعر من:

محترف معتمد في جودة 
الموردين 
)CSQP)

1492  SR
يبدأ السعر من:
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Industrial Engineeringالهندسة الصناعية 

ASSP Safety 
Management

3056  SR
يبدأ السعر من:

ASSP Leadership in 
Safety Management 

3056  SR
يبدأ السعر من:

ASSP Global Safety 
Management 

3056  SR
يبدأ السعر من:

شهادة محترف سلسلة 
)CSCP) التوريد المعتمد

3939 SR
يبدأ السعر من:

Strategic Management 
Performance System 

Certification SMPS 

1895 SR
يبدأ السعر من:
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هندسة الشبكات

Cisco Certified 
Internetwork Expert 

 شهادة محترف شبكات
 افتراضية المعتمدة من

VMware (VCP-NV 2021) 

 AWS (AWS Certified 
Advanced Networking 

certification)

Cisco Certified Network 
Professional

ONF-Certified SDN 
Associate (OCSA) 

 Juniper Networks 
Certified Internet 

Associate 
(JNCIA-Junos)

Cisco Certified Network 
Associate

Certified Wireless 
Network Administrator 

(CWNA) 

CompTIA Security+ 
Certification

1687  SR

937 SR

1125  SR

1500 SR

562  SR

750  SR

1125  SR

844  SR

1387  SR

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

يبدأ السعر من:

Network Engineering
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هندسة الشبكات

الهندسة المدنية

International 
General Certificate in 
Occupational Health 

and Safety

Leadership in Energy 
and Environmental 

Design (LEED) 

Facility Management 
Professional  (FMP) 

984  SR 750   SR 10838 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

CompTIA Network+ Cisco Certified 
Technician (CCT) 

 Wireshark Certified 
Network Analyst 

(WCNA) 

1267  SR 468  SR 1121  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Network Engineering

Civil  Engineering
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 هندسة الطيران
والفضاء الجوي

ISA Certified Control 
Systems Technician - 

Level I 

SpaceTEC SpaceTEC 
Composites 
Certification

1556  SR 1875  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Corrosion Technician 

4875  SR
يبدأ السعر من:

 SpaceTEC Certified 
Aerospace Technician 

ARINC Installer, 
Technician (AFI/AFT) 

 SpaceTEC Aerospace 
Manufacturing

656  SR 656  SR 1500  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Aerospace 
Engineering

29

https://twitter.com/OHR_SA


هندسة كهربائية

  هندسة البترول
والغاز الطبيعي

International Oil And 
Gas Certificate   

International General 
Certificate

Api 510 Pressure 
Vessel Inspectors 

2700 SR 2500 SR 2737 SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Certified Lighting 
Efficiency Professional 

(CLEP)  

Certified Energy 
Manger (CEM) 

Certified Energy 
Auditor (CEA) 

1125  SR 6000  SR 5000  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Electrical Engineering

Petroleum & Gas 
Engineering
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Information Technologyتقنية المعلومات

Azure AI Fundamentals Power Platform app 
Maker Associate

CompTIA IT 
Fundamentals (ITF+) 

371 SR 619 SR 472  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

CompTIA A+ CompTIA Cloud 
Essential

CompTIA CTT+

870  SR 472 SR 1267  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:
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COBIT Foundation

896 SR
يبدأ السعر من:

تقنية المعلومات

CompTIA Linux+ the framework for the 
management of IT-

enabled services ITIL 4

1267  SR 1361  SR
يبدأ السعر من: يبدأ السعر من:

Information Technology

Certified Ethical 
Hacker

4497 SR
يبدأ السعر من:

Certificate in 
Cybersecurity Analysis

1312 
يبدأ السعر من:
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إجراءات التقديم: 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3 سنوات

 IASSC التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Black Belt Body of Knowledge

مدة االختبار: 4 ساعات •
عدد األسئلة: 150 سؤال •
نوع األسئلة: منوعة •

1482 SR
ال يوجد متطلبات محددة.

شهادة ُتمكنك في الحصول على معرفة جيدة في (Lean Six Sigma)، الذي يساعدك 
على تحسين المشاريع المعقدة.

IASSC Certified Black Belt
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صالحة لمدة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

متطلبات الشهادة:

3 سنوات

.(IASSC) التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Green Belt Body of Knowledge

1106 SR
ال يوجد متطلبات.

(Lean Six Sigma) شهادة تمكن الحاصل عليها على معرفة متقدمة في 
الذي يساعد على تحسين المشاريع المعقدة.

IASSC Certified Green Belt

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: منوعة •
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متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

أسأل مجرب:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

محمود
السيف

3 سنوات

.(IASSC) التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Yellow Belt Body of Knowledge

731 SR
ال يوجد متطلبات.

 Lean Six) شهادة تمكن الحاصل عليها على معرفة جيدة بالعناصر التأسيسية في
Sigma) الذي يساعد على تحسين المشاريع المعقدة.

IASSC Certified Yellow Belt

مدة االختبار: ساعتان •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: منوعة •
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Disciplined Agile Certificates

هي مجموعة من الشهادات المختلفة التي تساعدك على التعرف على خياراتك 
وإرشادك إلى أفضل طريقة للعمل مع فريقك أو مؤسستك لتحقيق المرونة في العمل.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

 PMI حضور ورشة عمل مقدمة من 
تؤهلك للتقديم على أحد االختبارت

تتوفر المادة التعليمية عند دفع رسوم الدورة التدريبية

 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

مقدمة من:

صالحية المستوى 
األول والثاني:

سنة واحدة

1496   SR

1871   SR

مع عضوية:

سعر المستوى 
األول:

بدون عضوية:
مدة االختبار: 120 دقيقية •
عدد األسئلة: 50 سؤال •
نوع األسئلة: أسئلة اختيار من متعد •
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متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

مقدمة من:

3 سنوات

صالحة لمدة:

870  SR

من خالل الموقع.

أنقر لالطالع على المادة العلمية.

يفضل فقط ولكن ليس متطلب أن يكون لديه 9 إلى 12 شهًرا 
 خبرة عملية في المجال: 

 Core1 1001-CompTIA A + 220 
.(Core 2) 1002-220 و

يجب على المرشحين إكمال 1001 و 1002 للحصول على شهادة. 

شهادة فني حاسب آلي، و التي توفر المهارات القياسية لصيانة الحاسب اآللي، مثل 
القدرة على تنصيب أنظمة التشغيل والبرامج ، وصيانة القطع المادية ألجهزة الحاسب، 

والمعرفة بمبادئ الشبكات و مبادئ أمن المعلومات باإلضافة إلى خدمة العمالء.

CompTIA A+

سمر القايدي 

محمد الحلبي 

محمد حبيب 

مدة االختبار: 90 دقيقة. •
عدد األسئلة: 90 سؤااًل كحد أقصى لكل اختبار. •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد وتوصيل الكلمات •
 درجة االجتياز: 220-1001: 675 (على مقياس 900-100). •

220-1002: 700 (على مقياس 900-100).
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متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

دائمة

صالحة لمدة:

مقدمة من:

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

من خالل الموقع.

472 SR

أنقر لالطالع على المادة العلمية.

ستة أشهر على األقل خبرة عملية في بيئة تسّوق أو تعتمد على 
الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

تركز شهادة كومبتيا للحوسبة السحابية على أساسيات ومبادئ حلول عملية الحوسبة 
السحابية في مجال التكنولوجيا المعلومات.

CompTIA Cloud Essential

مدة االختبار: 60 دقيقة. •
عدد األسئلة: 50 سؤال بحد أقصى 75 سؤال. •
نوع األسئلة: االختيار من متعدد. •
درجة االجتياز: (على مقياس 100 - 720 ). •
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متطلبات الشهادة:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

دائمة
يمكن االطالع عليها من خالل الرابط.

يمكن االطالع عليها من خالل الرابط.

خبرة من 6 - 12 شهر في التدريب أو التدريس.
1267  SR

الحصول على شهادة (CTT+) يعينك كمدرب استثنائي في مجالك، بصفتك كُمعلم 
مثاًل؛ لن ُتخطط لمحاضرات الفصول الدراسية وممارسة المهام الروتينية فقط، يجب أن 

تكون متواصاًل فعااًل أيًضا.

CompTIA CTT+

عدد األسئلة: 95 سؤال •
نوع األسئلة:  اختيار من متعدد أو توصيل. •
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متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

1312 

1781 

 IIBA التقديم من خالل موقع

برنامج تدريبي مقدم IIBA في تحليل األمن السيبراني.

مدة االختبار: ساعة ونصف. •
عدد األسئلة: يتكون من 75 سؤال.  •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى.  •
درجة االجتياز: غير محدد. •

ال يوجد متطلبات محددة.

شهادة مقدمة بالتعأون بين IIBA وIEEE تمكن الحاصل عليها من القدرة على لتحليل 
األمن السيبراني.

Certificate in Cybersecurity 
Analysis
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متطلبات الشهادة:

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

د.موضي
الجامع 

التجديد السنوي:

من خالل التسجيل عبر الموقع.

توجد مادة علمية في الموقع الرسمي.

 مدة االختبار : 4 ساعات. •
عدد األسئلة :125 سؤال. •
نوع األسئلة : اختيار من متعدد. •

4497 SR

300 SR

درجة الثانوية - دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما 
يعادلها أو 23 ساعة في إدارة المشاريع.

شهادة في مجال االختراق األخالقي، ُتركز على اختبار األنظمة ومدى استعدادها 
للهجمات غير األخالقية، وُتمكنك من معرفة األدوات التي يستخدمها الُمخترق.

Certified Ethical Hacker

41

https://cert.eccouncil.org/certified-ethical-hacker.html
https://sa.linkedin.com/in/maljamea
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

صالحة لمدة:

مقدمة من:

دائمة

 ISACA من خالل موقع

يمكن االطالع على عدة طرق للتعلم عبر رابط التسجيل.

مدة االختبار: ساعتين •
عدد األسئلة: 75 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •

896 SR
ال يوجد متطلبات.

شهادة ُتمكنك من فهم حوكمة المعلومات، والتكنولوجيا المستخدمة في المنظمات 
والشركات.

COBIT Foundation
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متطلبات الشهادة:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

 Microsoft من خالل موقع

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة عبر الرابط.

سنتين

جميع أنواع األسئلة.

371 SR
معرفة عامة أو خبرة في البرمجة.

هذه الشهادة ُتعّزز من معرفتك بتعليم اآللة والذكاء االصطناعي، وكيفية تنفيذها.

Azure AI Fundamentals

43

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-ai-fundamentals
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4wAEF
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 
صالحة لمدة:

مقدمة من:

دائمة
 Microsoft من خالل موقع

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة عبر الرابط.

جميع أنواع األسئلة.

619 SR
.(Power Platform app Maker beta) الحصول على شهادة

شهادة ُتمكنك من بناء حلول للتطبيقات، من خالل اكتساب المهارة في المهام 
األساسية لتحليل األعمال واستخدام البيانات، وتصميم تجربة المستخدم.

Power Platform app Maker 
Associate
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متطلبات الشهادة:

أسأل مجرب:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

 Mohammed Al
 Sharyan

 عن طريق الموقع الرسمي 

3 سنوات

يرجى االطالع على الرابط

يركز االختبار على المعرفة والمهارات المطلوبة لتحديد وشرح  •
أساسيات الحوسبة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

والتطبيقات والبرامج وتطوير البرمجيات وأساسيات قواعد 
البيانات واألمن

مدة االختبار: ساعة   •
عدد األسئلة: 75 سؤال  •
نوعية األسئلة: اختيار من متعدد   •

472  SR
ال يوجد متطلبات

ُتمكنك هذه الشهادة من معرفة المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات، والتي 
تساعد المهنّيين على تحديد أهمية المجال بالنسبة لهم، باإلضافة لمساعدة المنظمات 

في إعداد فرق للتحول الرقمي.

CompTIA IT Fundamentals 
(ITF+) 
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https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

أسأل مجرب:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

 Mohammed
 Almihiza

3 سنوات

1267  SR

عن طريق الموقع الرسمي 

يرجى االطالع على الرابط

مدة االختبار: ساعة ونصف  •
عدد األسئلة: 90 سؤال  •
نوعية األسئلة: أسئلة قائمة على األداء، اختيار متعدد، ملئ  •

الفراغ 
درجة االجتياز: 720  •

ال يوجد متطلبات

 (Linux) هذه الشهادة ُمخصصة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات من مستخدمي
لإلدارة الرقمية الذكية، مؤسسات ُكثر تعتمد (Linux) في الحوسبة السحابية، واألمن 

السيبراني، وتطبيقات إدارة الجوال.

CompTIA Linux+ 
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https://www.comptia.org/certifications/linux 
https://www.linkedin.com/in/mohammed-almihiza/
https://www.comptia.org/training/by-certification/linux 
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

صالحة لمدة:

مقدمة من:

دائمة

1361  SR

عن طريق الموقع الرسمي 

يرجى االطالع على الرابط

مدة االختبار: ساعة   •
 عدد األسئلة: 40 سؤال  •
نوعية األسئلة: اختيار متعدد  •
درجة االجتياز: 40/26     •

ال يوجد متطلبات

هذه الشهادة عبارة عن مجموعة من الُممارسات إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 
(ITSM)، والتي ُتركز على مواءمة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع احتياجات األعمال، 

باإلضافة إلى كيفية تأثير التحول الرقمي مستقباًل.

the framework for the 
management of IT-enabled 
services ITIL 4
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https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-foundation-2565 
https://www.knowledgehut.com/it-service-management/itil-foundation-certification-training 
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم:  صالحة لمدة:

مقدمة من:

من خالل موقع Microsoft سنة

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة عبر الرابط.

أسئلة منوعة.

الحصول على شهادة:
Dynamic 365 Core Finance and Operations

619 SR

شهادة ُتمّكنك من معرفة دمج األنظمة الرقمية والمادية، وتحسين الرؤية وكفاءة 
التصنيع والمرونة، باإلضافة إلى خفض التكاليف لعمالئها.

Dynamic 365 Supply Chain 
Management, Manufacturing 
Functional Consultant Associate
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https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/d365-functional-consultant-manufacturing
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE3VJUX
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 
مقدمة من:

3 سنوات

صالحة لمدة:

مع عضوية:

تكلفة التقديم:

 ISACA من خالل موقع

•  ISACA دورات تدريبية مقدمة من موقع
•  ISACA مقدم من موقع CISA كتاب

غير محددة.

الخبرة في مجال مراجعة نظم المعلومات خالل الخمس سنوات 
الماضية من العمل.

2156  SR

2850  SR

شهادة تمكن الشخص الحاصل عليها من مراجعة الحسابات والقدرة على التحكم 
وتقديم الضمان الذي يسأهم في نجاح المؤسسة.

Certified Information Systems 
Auditor
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https://www.isaca.org/credentialing/cisa
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

مع عضوية:

بدون عضوية:

رزان السيف

 IIBA التقديم من خالل موقع

 BABOK كتاب تحليل األعمال

مدة االختبار: ساعة  •
عدد األسئلة: 50 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •

956 SR

1838 SR

دورة تدريبيه 21 ساعة فأكثر في مجال تحليل األعمال.

شهادة ُتمكنك من معرفة السلوكيات األساسية في تحليل األعمال.

Entry Certificate in Business 
Analysis (ECBA)

50

https://www.linkedin.com/in/razan-alsaif-ecba%E2%84%A2-189590159/
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/ecba/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

3 سنوات

2625 SR

3562 SR

 IIBA التقديم من خالل موقع

 BABOK كتاب تحليل األعمال

900 ساعة خبرة كحد أدنى في إثنين من مجاالت المعرفة  •
الست

 أو 500 ساعة كحد أدنى في أربعة من مجاالت المعرفة  •
الست؛ وذلك من ضمن إجمالي ساعات الخبرة في مجال تحليل 

األعمال خالل السنوات األربعة الماضية. 
رسالة توصية.  •
االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بشهادة محترف تحليل  •

  CCBA األعمال
21 ساعة أو أكثر في مجال التطوير المهني.  •

هذه الشهادة مناسبة لألفراد أصحاب الخبرة لسنتين أو ثالث سنوات في مجال تحليل 
األعمال، بحصولك عليها تتمّكن من القدرة على التعامل مع المشاريع الضخمة في 

مجالك.

Certification of Capability in 
Business Analysis (CCBA)

صالحة لمدة:

مدة االختبار:  ثالث ساعات.  •
عدد األسئلة: 130 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى •
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https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/ccba/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

أسأل مجرب:

مع عضوية:

بدون عضوية:

2625 SR

3562 SR

مشعل
الحسيان

 IIBA التقديم من خالل موقع

 BABOK كتاب تحليل األعمال

3600 ساعة من أصل 7500 أو أكثر في مجال تحليل األعمال  •
بالتزامن مع الدليل المعرفي لتحليل األعمال خالل السنوات 

العشر الماضية 
900 ساعة خبرة كحد أدنى في أربعة من مجاالت المعرفة  •

الست وذلك ضمن أجمالي ساعات الخبرة في مجال تحليل 
األعمال  

35 ساعة أو أكثر في مجال التطوير المهني خالل السنوات  •
األربع الماضية

رسائل توصية من مدير وظيفي أو عميل أو محلل أعمال حاصل  •
على شهادة CBAP مسبقًا  

االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بشهادة محترف تحليل  •
    CBAP األعمال

شهادة لألفراد أصحاب الخبرة لمدة خمس سنوات فأكثر في مجال تحليل األعمال، 
بحصولك عليها تتمّكن من القدرة على التعامل مع المشاريع الضخمة في مجالك.

Certified Business Analysis 
Professional (CBAP)

3 سنوات

صالحة لمدة:
مدة االختبار:  ثالث ساعات ونصف. •
عدد األسئلة: 120 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى •
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https://www.linkedin.com/in/meshalalhussaynan/
https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/cbap/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 
مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

سنة واحدة

1688 SR

2626 SR

 IIBA التقديم من خالل موقع

 BABOK كتاب تحليل األعمال

ال يوجد متطلبات.

Agile بحصولك على هذه الشهادة؛ تتمّكن من القدرة على تحليل مشاريع

Agile Analysis Certification 
(AAC)

مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 85 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى •
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https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/specialized-business-analysis-certifications/agile-analysis/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

3 سنوات
 IIBA التقديم من خالل موقع

مقدمة في تحليل األعمال والبيانات المقدمة من IIBA التي تركز 
.(Six blueprint domains) على

يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة ال تقل عن خمس سنوات  •
في مجال تحليل األعمال التجارية

التحقق من مضي 7500 ساعة عمل في هذا المجال خالل اخر  •
10 سنوات.  

3187 SR

4125 SR

هذه الشهادة تمكنك من المعرفة بتنفيذ العمل المتعلق بالتحليل بشكل فّعال، لدعم 
مبادرات تحليالت األعمال.

Certificate in Business Data 
Analytics (CBDA)

مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 75 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى •
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https://www.iiba.org/certification/iiba-certifications/specialized-business-analysis-certifications/business-data-analytics-certification/
https://twitter.com/OHR_SA


PMI Professional in Business 
Analysis PMI-PBA

شهادة ُتسلط الضوء على خبرتك في تحليل األعمال، وعلى قدرتك على العمل بفعالية 
مع أصحاب المصلحة، وصياغة مخرجات المشاريع لتحقيق نتائج تجارية ناجحة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أحد المتطلبات:
درجة الثانوية (دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

 يعادلها).
 - 35 ساعة في تحليل األعمال.

- 60 شهر في خبرة تحليل األعمال.
 أو شهادة البكالوريوس في تحليل األعمال. •

 - 36 شهر في خبرة تحليل األعمال.
- 35 ساعة في تحليل األعمال.

.(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1519 SR

2082 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 200 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
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https://www.pmi.org/certifications/types/business-analysis-pba
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

سنتان

2251 SR

 Scrum Alliance من خالل موقع

مدمجة ضمن البرنامج للحصول على االعتماد.

 CST) حضور دورة تدريبية يقدمها متخصص وحاصل على شهادة
 Scrum Alliance خالل موقع (or CAC

هذه الشهادة تمنحك القدرة على مساعدة الفريق على أن يقدم أفضل أداء، وأيضا 
تحمي الفريق من كل عوامل التشتت سواًء كانت عوامل داخلية أو خارجية.

Certified ScrumMaster CSM

مدة االختبار: ساعة •
عدد األسئلة: 50 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
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http://https://www.scrumalliance.org/get-certified/scrum-master-track/certified-scrummaster
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3 سنوات

1125 SR

 AWS من خالل موقع

يمكن االطالع على الدليل التعليمي عبر الرابط.

 AWS خبرة سنتين أو أكثر في أنظمة

شهادة مهنية مخصصة لألفراد الذين يؤدون دور مهندس حلول مع عامين أو أكثر من 
 AWS الخبرة في إدارة وتشغيل أنظمة

AWS Certified Solutions 
Architect – Professional

مدة االختبار: ثالث ساعات •
عدد األسئلة:  غير محدد  •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
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https://aws.amazon.com/ar/certification/certified-solutions-architect-professional/
https://aws.amazon.com/ar/certification/certification-prep/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

صالحة لمدة:

مقدمة من:

3 سنوات

2809  SR

 ISC2 من خالل موقع

 CISSP كتاب

مدة االختبار: 3 ساعات. •
عدد األسئلة: يتكون من 100-150 سؤال . •
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى. •

خبرة 5 سنوات على األقل في اثنين أو أكثر من التخصصات 
المختلفة ألمن المعلومات.

دراسة أربع سنوات في تخصص أمن المعلومات.

شهادة مهنية تثبت أن لديك ما يلزم لتصميم وتنفيذ وإدارة أفضل برنامج لألمن 
السيبراني.

Certified Information Systems 
Security Professional
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https://www.isc2.org/Certifications/CISSP
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

سنة واحدة

1500 SR

 DRI من خالل موقع

دراسة مجموعة من البرامج التعليمية قبل التقديم لالختبار

غير محددة

•  DRI اجتياز االختبار التجريبي المقدم من موقع
الخبرة في المجال على األقل سنتان من العمل. •
تقديم توصية تؤكد مدى خبرتك. •

شهادة تمكنك من معرفة المهارة الالزمة الستمرارية األعمال، والتعافي من الكوارث 
المهنّية.

Certified Business Continuity 
Professional CBCP
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https://drii.org/certification/cbcp
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

سنة واحدة
التسجيل عبر الموقع

 BCMBoK كتاب

غير محدد.

غير محدد
ماال يقل عن عامين من الخبرة العملية الهامة في خمسة من 

مجاالت الممارسات المهنية الممارسات المهنية إلدارة استمرارية 
األعمال.

ُتمّكنك هذه الشهادة من معرفة المهارات األساسية في التعافي من الكوارث المهنّية.

Disaster Recovery Certified 
Planner (DRCP)
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https://www.bcm-institute.org/certification/it-disaster-recovery-planning-certification-drp/disaster-recovery-certified-planner-drcp/#tab-id-2-active
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

مقدمة من:

919 SR

يوجد عدة برامج مقترحة في موقع التسجيل.

 Oracle من خالل موقع

مدة االختبار: ساعتان.

ال يوجد متطلبات.

 Oracle شهادة تم تصميمها لألفراد الذين يتملكون مهارة ومعرفة قوية في
 Database

Oracle Database 12c Certified 
Implementation Specialist 
Certification

61

https://education.oracle.com/oracle-database-12c-certified-implementation-specialist/trackp_268
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

مع عضوية:

بدون عضوية:

المثنى العقيل  

3 سنوات

1557 SR

2944 SR

  ISACA من خالل موقع

•  CRISC وهو كتاب ISACA المصدر األول: المصدر الرسمي من
 Review Manual

•  CRISC Certified in risk and المصدر الثاني: كتاب
 information systems control all-in-one Exam Guide

ماال يقل عن ثالث سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر  •
والتحكم التراكمي على المستوى االحترافي. 

تنفيذ مهام مجالين على األقل من   CRISC ويجب أن تكون  •
إحداهما على األقل في النطاق األول أو الثاني. 

الموافقة على االلتزام بقانون ISACA األخالقي.    •
لموافقة على االلتزام بسياسة CRISC  للتعليم المستمر.  •
اجتياز االختبار •

شهادة ُتمّكنك من الحصول على معرفة متقدمة في إدارة مخاطر الشركة وضوابطها.

Certified in risk and information 
system control (CRISC)

مدة االختبار: 4 ساعات. •
عدد األسئلة: يتكون من 150 سؤال . •
درجة االجتياز: اجتياز 450 نقطة أو أعلى •
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https://twitter.com/almuthanna_ksa?s=21
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/get-crisc-certified
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

تفاصيل االختبار: 

دائمة

السعر االجمالي:

2250 SR

عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب MyNCEES الخاص بك 
واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 

قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى MyNCEES لتنزيل نسختك 
  FE المجانية من الدليل المرجعي

اعتماد ABET للبرنامج الهندسي الذي تم دراسته في الجامعة 

اختبار هندسي موجه لخريجي الكليات الهندسية، االختبار مقدم من قبل المجلس 
الوطني األمريكي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين.

Fundamental of Engineering 
Exam (FE)

مدة االختبار: 6 ساعات •
عدد األسئلة: 110 سؤااًل  •
نوع األسئلة: اختيار الخيار الصحيح، وأحياًنا امأل الفراغ •
درجة االجتياز: اجتياز %60 أو أعلى •

إذا لم تتمكن من اجتياز االختبار  فهناك ثالثة محاوالت خالل مدة 
أقصاها 12 شهر.
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مقدمة من:

صالحة لمدة:

متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

السعر االجمالي:

سنتان

6500 SR

عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب MyNCEES الخاص بك 
واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 

قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى MyNCEES لتنزيل نسختك 
  PE المجانية من الدليل المرجعي

NCEES Practice exam

اعتماد ABET للبرنامج الهندسي الذي تم دراسته في الجامعة.
 FE اجتياز اختبار

خبره 4 سنوات على األقل.

هو اختبار موجه لخريجي الكليات الهندسية ممن لديهم 4 سنوات عملية من الخبرة 
الهندسية بعد التخرج وسبق لهم اجتياز اختبار الFE، يقدم االختبار في عدة تخصصات 

أهمها الهندسة المدنية والكيميائية والميكانيكية بأقسامها والكهربائية بأقسامها 
وغيرها، ويقدم االختبار من قبل المجلس الوطني لخريجي الهندسة والمساحة، بالتعأون 

مع الهيئة السعودية للمهندسين. 

Principles and Practice of 
Engineering Examination 
(PE) 

مدة االختبار: 8 ساعات ويشمل استراحة بين الفترتين مدتها  •
50 دقيقة

عدد األسئلة: 80 سؤااًل •
نوع األسئلة: اختيار من خيارات متعددة، وأحياًنا امأل الفراغ •
اختبار متخصص وال يحتوي على أسئلة عن المواد العامة  •
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متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Omneiah
 Malibari

دائمة 

984  SR

التسجيل في دورة  تدريبية في NEBOSH أو في جهة معتمدة 
من NEBOSH (شركاء التعليم) ثم يتم التقديم لالختبار من خالل 

هذه الجهة بعد اتمام الدورة  

• www.expertpath.com.sa
• www.slcgrouponline.com
• http://saudiglobal.org
يمكنك البحث من خالل الموقع التالي عن شركاء التعليم في  •

 NEBOSH مدينتك أو التسجيل في الدورات المقدمة من

IG1 - اختبار كتاب مفتوح يعتمد على السيناريوهات، يتم إرسال  •
االجابات خالل 24 ساعة، يتضمن مقابلة ختامية بعد االختبار، 

وسيتم خاللها طرح أسئلة حول تقديمك.  
IG2 - تقييم عملي للمخاطر (مدته 3 ساعات)، ستقوم بإكمال  •

تقييم المخاطر ووضع خطة عملية ألماكن العمل. 

ال يوجد  

توفر شهادة NEBOSH الدولية العامة في الصحة والسالمة المهنية (IGC) فهمًا واسعًا 
لقضايا الصحة والسالمة وهي مؤهل أساسي ألي شخص يعمل أو يرغب في العمل 

في مجال السالمة والصحة في أي مكان في العالم. 
تعتبر من أهم الشهادات المعترف بها في مجال السالمة والصحة، حيث %90 من 
شواغر العمل في هذا المجال تتطّلب شهادة نيبوش في العالم ودول من الشرق 

األوسط 

International General 
Certificate in Occupational 
Health and Safety
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متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

أسأل مجرب:

صالحية االختبار 
العام:

مع عضوية:
سعر االختبار العام:

بدون عضوية:

 Aseel Almalti

3 سنوات

750   SR

937   SR

التسجيل والدفع عن طريق الموقع اإللكتروني  

هذا الموقع يحتوي على نظرة عامة على المصادر التي تمكنك 
من التحضير لالختبار، باإلضافة لشرح عن االختبار، طريقة طرح 

األسئلة، عدد األسئلة في كل تخصص، و نماذج عن طريقة طرح 
األسئلة كما تأتي في االختبار.  

اختبار LEED  هو عبارة عن مرحلتين: 
الجزء األول هو اختبار (LEED Green Associate GA)، الذي  •

يوضح المعرفة العامة بالممارسات المتعلقة بالمباني الخضراء، 
و يمكن االكتفاء به فقط. 

الجزء الثاني هو المرحلة المتقدمة لمتابعة التعليم، وهو اختبار  •
تخصص يعتمد على أحد أدلة LEED المرجعية. 

ال يوجد 

LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي) هو نظام تقييم أو تصنيف معترف به دولًيا 
إلصدار شهادات المباني الخضراء ، ويوفر تحقًقا من جهة خارجية من أن مبنى أو مجتمًعا 

قد تم تصميمه وبنائه باستخدام استراتيجيات تهدف إلى تحسين األداء عبر جميع 
المقاييس األكثر أهمية للبيئة: توفير الطاقة وتحسين كفاءة المياه ، والحد من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون الضار، وتحسين جودة البيئة الداخلية ، واإلشراف على الموارد والحد 
من تأثيراتها المضرة بالبيئة.

هذه الشهادة مهمة جدًا للمهندسين المدنيين والبيئيين والذين يعملوم في مجال 
االستدامة مثل مشاريع نيوم والبحر األحمر وأماال. 

Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) 
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إجراءات التقديم: 

أسأل مجرب:

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

التسجيل خالل الموقع

 Emad Khayat

دائمة 
عند التسجيل؛ يتم توفير محتوى تعليمي.

يتم الحصول على الشهادة بعد تجأوز أربعة إختبارات منفصلة، كل 
اختبار تقريبًا يتكون من 31 سؤال متعدد اإلختيارات  

وتنقسم FMP إلى: 
الصيانة والتشغيل  •
المالية واألعمال  •
إدارة المشروعات  •
القيادة واإلستيراتيجية  •

10838 SR ال يوجد

تعتبر من أهم الشهادات لكل شخص يعمل في هذا المجال، وهي مقدمة من الجمعية 
الدولية إلدارة المرافق (IFMA)، وتكمن أهميتها في أنها األكثر انتشارًا وشهرة .

Facility Management 
Professional  (FMP) 
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Chemical Engineering HNC 

هذه الشهادة توفر لك؛ برنامج للدراسة بتعليم مفتوح ومرن، لمساعدتك على تطوير 
مهاراتك في الهندسة الكيميائية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يجب أن يكون لديك ثالث شهادات GCSE في الدرجة C أو ما 
يعادلها

يتم تقييم نتائج التعلم من خالل تعيينات معلم ملحوظ ،  •
وتتطّلب بعض الوحدات أيًضا حضور اختبار عملي.

بعد االنتهاء من التقييم الخاص بالوحدة ، سيقوم معلمك  •
بترتيب مقابلة خروج تمكنهم من مصادقة عملك وتأكيد التقدير. 

  Skype يمكن إجراء هذه المقابالت شخصًيا ، عبر الهاتف أو

عند التسجيل؛ يتم توفير محتوى تعليمي.

التسجيل عن طريق الموقع  

20571 SR

دائمة  

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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Certified Measurement & 
Verification Professional 
(CMVP) 
يساعد هذا البرنامج في تثقيف وتأهيل األفراد القائمين بتنفيذ أو تقييم مشاريع الطاقة 

في المباني والمرافق، بحصولك على هذه الشهادة؛ تكسب اعترافًا بالصناعة وفهم 
متمّكن للقياس والتوثيق.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
حاصل على درجة بكالوريوس أو مهندس محترف (PE) أو  •

مهندس معماري مسجل (RA) وما يزيد عن 3 سنوات من 
الخبرة العملية. 

حاصل على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات غير ذي صلة  •
وخبرة العمل ذات الصلة بأكثر من 5 سنوات.

حاصل على شهادة جامعية لمدة عامين وخبرة عملية ذات صلة  •
بـ 5 + سنوات. 

خبرة عملية مرتبطة بأكثر من 10 سنوات  •
•  .(CEM) كن مدير طاقة معتمًدا حالًيا

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 107 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •

توجد دورة تقدم قبل االختبار من قبل المركز السعودي لكفاءة 
الطاقة  أو عبر الموقع الرسمي للجهة المقدمة للشهادة 

التواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر البريد 
 training@seec.gov.sa  اإللكتروني 

تعبئة المرفقات التي ترسل من قبل المركز السعودي لكفاءة 
الطاقة وارسالها إليهم عبر البريد اإللكتروني  

4500 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Certified Lighting Efficiency 
Professional (CLEP)  

تم تصميم برنامج محترف كفاءة اإلضاءة المعتمد (CLEP) من AEE لتقديم التقدير 
للمهنيين الذين ميزوا أنفسهم كقادة في مجال كفاءة اإلضاءة، مما  يوفر ألنشطتهم  

المهنية النطاق الكامل للمعرفة الالزمة لتطوير وتنفيذ حلول كفاءة  اإلضاءة الفعالة 
في  المجاالت التجارية والصناعية  والمؤسسية  و قطاعات السوق  الحكومية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

•  CLEP يجب على جميع المرشحين للحصول على شهادة
• AEE التدريبية التحضيرية لـ CLEP حضور إحدى ندوات
إكمال واجتياز اختبار CLEP الكتابي لمدة أربع ساعات. •

رابط المصادر التعليمية

عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب AEE الخاص بك واتباع 
التعليمات التي تظهر على الشاشة.  

1125  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 80 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
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Certified Energy Manger (CEM) 

 شهادة CEM تساعد المهندس في بناء جهاز متكامل النظم للبنية التحتية الكهربائية 
والميكانيكية والمتعلقة بالعمليات والبناء ، وتحليل الحلول المثلى للحد من استهالك 

الطاقة في إطار نهج فعال من حيث التكلفة.  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

شهادة في مجال الهندسة  •
خبرة أكثر من أربع سنوات  •
في حال كانت الخبرة اقل من ثالث سنوات يقدم على شهادة  •

EMIT وبعد حصوله على الخبرة يتم ترقيته CEM بدون رسوم 
إضافية بعد التواصل مع الركز السعودي لكفاءة الطاقة 

دليل التعلم 

حضور الدورة التدريبية   
حجز موعد االختبار   

6000  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Ahmad
 Alnajem

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 130 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
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Certified Energy Auditor (CEA) 

تساعد هذه الشهادة في تثقيف وتأهيل األفراد المشاركين في تحسين استخدام 
الطاقة في المباني واألنظمة، من خالل الحصول على شهادة مدقق طاقة معتمد، 

يكتسب المرشحون اعتماًدا صناعًيا ومتميًزا من خالل إظهار فهمهم لمبادئ وممارسات 
وتقنيات تدقيق الطاقة، يرفع البرنامج المعايير المهنية والفنية واألخالقية ألولئك الذين 

يعملون في مجال كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مؤهل أكاديمي في الهندسة باإلضافة إلى خبرة أربع سنوات  •
في مجال ذو صلة 

في حال حصولك على شهادة جامعية في مجال مختلف  •
فيجب عليك الحصول على خبرة في نفس المجال ألربع سنوات 

أو أكثر 
يجب على جميع مرشحي شهادة مدقق طاقة معتمد حضور  •

دورة تدريبية تحضيرية لشهادة مدقق طاقة معتمد، مقدمة 
من قبل الجهة المعتمدة ، وتقديم طلب للحصول على شهادة 

مدقق طاقة معتمد، واجتياز امتحان الكتاب المفتوح

دليل التعلم 

بعد التواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن طريق البريد 
training@seec.gov.sa : اإللكتروني

يتم تزويدك بملفات للتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم دخول 
الدورة لمدة أسبوعين وبعدها يكون االختبار  

5000  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
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شهادة محترف سلسلة التوريد 
)CSCP) المعتمد

تعد الشهادة، الخيار المناسب للذين يسعون للمعرفة والفهم الكامل لسلسلة التوريد 
بحيث سوف تحصل على نظرة أعمق وأكثر استراتيجية وعالمية وتوفر لك مجموعة 

شاملة من المعرفة وأفضل الممارسات والمعايير في مجال سلسلة التوريد.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ثالث سنوات خبرة في األعمال ذات الصلة. •
درجة البكالوريوس. •
 أن تكون حاصل على أحد الشهادات التالية: •

.(CPIM) الشهادة المعتمدة في إدارة المخزون واإلنتاج - 
.(CFPIM) شهادة الزميل المعتمد في إدارة المخزون واإلنتاج - 

.(CIRM) شهادة اإلدارة المتكاملة للموارد - 
.(C.P.M) شهادة مدير المشتريات المعتمد - 

.(CSM) شهادة إدارة التوريدات - 
.(CPSM) الشهادة االحترافية المعتمدة في إدارة التوريدات -

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

إنشاء حساب في الوقع وإكمال المتطلبات.
شراء االختبار ثم التوجه إلى مكان إنعقاد االختبار في مراكز 

بيرسون.

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Hani
 Alzahrani

 Mohammed
Almuaibed

Ammar
AlAboud 

3939 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

4877 SR

مدة االختبار: 3 ساعات ونصف. •
عدد األسئلة: 150 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
درجة االجتياز: تترأوح درجات شهادة CSCP من 200 إلى 350  •

وتحتسب درجة النجاح من 300 إلى350 

73

http://www.apics.org/credentials-education/credentials/cscp/preparation
https://www.linkedin.com/in/hani-alzahrani-msc-pmp-cscp-cltd-098075193/?challengeId=AQErVcEy4ZkGCgAAAXNpYhbfvtxZMEm90oJODrGQGKf3xJDWyY8zzXzDoaM6yc975KIt-nhirB4BzonUG6QjElvqOzCv72EA4A&submissionId=1782ade4-c44a-2316-8914-6cdb5ad1ad42
https://www.linkedin.com/in/mohammed-almuaibed/
https://www.linkedin.com/in/ammaralaboud/
http://www.apics.org/credentials-education/credentials/cscp
https://twitter.com/OHR_SA


Certified Business Process 
Associate (CBPA®)

 ،(CBPA) شهادة(ABPMP) تقدم رابطة محترفي إدارة العمليات التجارة الدولية
للممارسين ومن هم في طور الحصول على الشهادة الجامعية وبحيث تساعد على 

تحسين فهمهم لمنهجية تحسين العمليات واتباع األساليب والتقنيات المساعدة، حيث 
تساعد على الحاصل عليها على تجربة العمليات والقيام بالتحسينات. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمية مقترحة: 

إجراءات التقديم: 

سنة من خبرة العمل في العمليات اإلدارية  •
او حاصل على درجة البكالوريوس  •

مدة االختبار: ساعتان •
عدد األسئلة: 90 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •

BPM Common Body of Knowledge (BPM-CBOK®).

التسجيل من خالل الموقع 

1650  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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Strategic Management 
Performance System 
Certification SMPS 
شهادة SMPS هي شهادة مهنية تنفيذية ومستمرة برنامج تعليمي يوفر فهًما مدفوًعا 

بالعملية وأدوات عملية ألولئك الذين يديرون أو يقودون اإلستراتيجية والتخطيط 
والتنفيذ جنًبا إلى جنب مع الراغبين في التطوير المهارات الالزمة لتحمل المزيد من 

المسؤوليات المرتبطة بإدارة اإلستراتيجية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

طالب وخريجي إدارة األعمال أو اي شخص يطمح لرفع مستوى 
مهارته في اإلدارة.

يتم تقديم برنامج شهادة SMPS حالًيا على النحو التالي: 
معسكر التدريب المباشر وجهًا لوجه خمسة أيام متتالية أو  •

ثالث وحدات فردية قائمة بذاتها 
مباشر أون الين: عشر جلسات مباشرة على اإلنترنت مدة كل  •

منها 90 دقيقة  
غير متزامن الذاتي على اإلنترنت: أربع عشرة وحدة تعليمية  •

مستقلة 

 Practical strategic management process” (Rollinson «
Young, 2010 &)، شراؤها عبر اإلنترنت  

يوصى بالتسجيل مبكرا أسبوع واحد قبل الموعد النهائي للبرنامج 
االستالم توجيهات البرنامج، يصبح لديك الوقت إلجراء تقييمات 

ما قبل الدورة، وإكمل القراءة األولى

1895 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Certified Business Process 
Leader (CBPL™)

تعتبر شهادة CBPL أعلى شهادة احترافية تقدمها ABPMP حيث تثبت إن الحاصل على 
هذه الشهادة من القيادات العليا لديه المعرف والكفاءة العالية في عمليات األعمال.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمية مقترحة: 

إجراءات التقديم: 

10 سنوات خبرة في إدارة العمليات  •
5 سنوات خبرة في إدارة التحول •
• CBPP شهادة
في حال الحصول على شهادة الماجستير أو شهادة مهنية على  •

PMP, Lean , CBA سبيل المثال 
فان الخبرة المطلوبة تقل بمقدار 6 أشهر 

غير محددة

غير محددة

سوف يتم اطالق الشهادة قريبا

غير محدد

3  سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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Certified Business Process 
Professional (CBPP®) 

تقدم رابطة محترفي إدارة العمليات التجارة الدولية ABPMP شهادة محترف عمليات 
اإلعمال المعتمد CBPP حيث تساعد على الحاصل عليها على تجربة العمليات والقيام 

بالتحسينات والتحويالت التي تساعد على التحسين.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمية مقترحة: 

إجراءات التقديم: 

 4 سنوات خبرة في ادارة االعمال  •
الحصول على شهادة بكالوريوس أو أحد الشهادات المهنية  •

CPIM أو PMP :التالية 
يقلل مدة الخبرة المطلوبة إلى 6 أشهر

مدة االختبار: 3 ساعات   •
عدد األسئلة: 130 سؤال  •

Guide to the Business Process Management Body of 
Knowledge (BPM CBOK®)

من خالل الموقع اإللكتروني 
3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

2150 SR

2700  SR

مع العضوية:

بدون العضوية:
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مدير الجودة / شهادة التميز 
 CMQ / OE التنظيمي

هو محترف يقود مبادرات تحسين العمليات ويدافع عنها - في كل مكان من الشركات 
الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات - التي يمكن أن يكون لها تركيز إقليمي أو 

عالمي في مجموعة متنوعة من الخدمات واإلعدادات الصناعية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

10 سنوات من الخبرة أثناء العمل في مجال أو أكثر من  •
مجاالت المدير المعتمد للجودة / هيئة التميز المؤسسي 

 للمعرفة
5 سنوات منها في منصب اتخاذ القرار

المرشحون الذين أكملوا درجة من كلية أو جامعة أو مدرسة  •
فنية سيتم التنازل عن جزء واحد من شرط الخبرة لمدة 10 

 سنوات ، على النحو التالي: 
- دبلوم من مدرسة فنية أو تجارية - سيتم التنازل عن سنة 

 واحدة 
 شهادة جامعية سنتان متنازل عنها درجة  
 - البكالوريوس  أربع سنوات متنازل عنها 

- ماجستير أو دكتوراه خمس سنوات متنازل عنها

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 165 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
االختبار عبارة عن قسم واحد، كتاب مفتوح. يجب على كل  •

مشارك إحضار المواد المرجعية الخاصة به.

يقدم ASQ العديد الدورات التدريبية. •
• The ASQ Certified Manager of Quality/ :اسم الكتاب

Organizational Excellence Handbook, Fifth Edition

التسجيل عبر الموقع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

2130  SR

1755  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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محترف معتمد في جودة الموردين 
)CSQP)

يعمل مع سلسلة التوريد والموردين في المؤسسة لتحسين أداء مكونات النظام 
الرئيسية باستمرار (زيادة دورة الحياة ، وتقليل االضرار، وتحسين عمليات اإلصالح) من 

خالل تنفيذ ضوابط العملية وتطوير خطط ضمان الجودة. يتتبع أخصائي جودة الموردين 
المعتمد البيانات ، ويحدد مشاريع التحسين ، ويدير التنفيذ متعدد الوظائف لتحسين أداء 

المكونات والموردين الرئيسيين. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

8 سنوات من الخبرة أثناء العمل في واحد أو أكثر من مجاالت  •
 هيئة المعرفة المهنية لجودة الموردين المعتمدين 

3 سنوات منها، يجب أن تكون سنوات الخبرة في العمل في 
منصب متخذ القرار

المرشحون الذين أكملوا شهادة من كلية أو جامعة أو مدرسة  •
فنية سيتم التنازل عن جزء من شرط خبرة ثماني سنوات ، على 

 النحو التالي (يمكن المطالبة بإعفاء واحد فقط):
 - دبلوم من مدرسة فنية أو تجارية - التنازل عن سنة واحدة

 - شهادة جامعية - متنازل عن سنتين 
 - درجة البكالوريوس - أربع سنوات متنازل عنها 

- ماجستير أو دكتوراه - خمس سنوات متنازل عنها

مدة األختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 160 سؤال •

يقدم ASQ العديد الدورات التدريبية. •
• The ASQ Certified Manager of Quality/ :اسم الكتاب

Organizational Excellence Handbook, Fifth Edition

التسجيل عبر الموقع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1492  SR

1867  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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ASSP Safety Management

تم تصميم شهادة إدارة السالمة للمساعدة على تعلم المفاهيم والعمليات األساسية 
لتنفيذ األساليب المثبتة إلدارة السالمة. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أكمال  الدورات المطلوبة خالل سنتان

•  ASSP التسجيل في برنامج شهادة إدارة السالمة
التسجيل وحضور الدورات الثالث المطلوبة في غضون عامين •

يقدم ASSP مجموعة متنوعة من الطرق للتحضير المتحانات 
ASP و CSP و SMS و CHST و OHST ، من الفصول الدراسية 
االفتراضية الحية والدورات الذاتية إلى مواد الدراسة المتعمقة. 

تحديد األهلية  •
التقديم عبر اإلنترنت •
االستعداد اللختبار.  •
تحديد موعد االختبار. •

مقدمة من:

3056  SR

3656  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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ASSP Leadership in Safety 
Management 

تعد شهادة ريادتنا في إدارة السالمة امتداًدا طبيعًيا لشهادة إدارة السالمة. سوف 
تتعلم كيفية تطبيق أساليب إدارة السالمة المعاصرة واستخدام استراتيجيات القيادة 

المؤثرة لتحقيق أعلى مستوى من األداء. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أكمال  الدورات المطلوبة في سنتان

التسجيل في برنامج ASSP للقيادة في برنامج شهادة إدارة  •
السالمة 

التسجيل وحضور الدورتين المطلوبتين خالل عامين  •

يقدم ASSP مجموعة متنوعة من الطرق للتحضير المتحانات 
ASP و CSP و SMS و CHST و OHST ، من الفصول الدراسية 
االفتراضية الحية والدورات الذاتية إلى مواد الدراسة المتعمقة. 

 تحديد األهلية  •
التقديم عبر اإلنترنت.  •
االستعداد اللختبار.  •
تحديد موعد االختبار. •

مقدمة من:

3056  SR

3656  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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ASSP Global Safety 
Management 

تساعدك شهادة إدارة السالمة العالمية على تطوير المهارات والمعرفة إلنشاء أماكن 
عمل آمنة والحفاظ عليها في أي مكان في العالم. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أكمال  الدورات المطلوبة في سنتان

•  ASSP التسجيل في برنامج شهادة إدارة السالمة العالمية
التسجيل وحضور الدورات الثالث المطلوبة في غضون عامين  •

يقدم ASSP مجموعة متنوعة من الطرق للتحضير المتحانات 
ASP و CSP و SMS و CHST و OHST ، من الفصول الدراسية 
االفتراضية الحية والدورات الذاتية إلى مواد الدراسة المتعمقة. 

تحديد األهلية  •
التقديم عبر اإلنترنت.  •
االستعداد اللختبار.  •
تحديد موعد االختبار. •

مقدمة من:

3056  SR

3656  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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 SpaceTEC Certified Aerospace 
Technician 

ُتعتبر شهادة تقني طيران مقدمة رئيسية لهندسة الطيران، الميكانيكا التطبيقية، وأمان 
عمليات الطيران وغيرها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

سنتين تعليم في نفس المجال أو تدريب أو خبرة عملية 

يحتوي االختبار على عدة مراحل، اختبار محوسب أوال ثم اختبار 
شفهي (في حال كان مطلوب) وأخيًرا االختبار العملي. 

كما يتضمن االختبار المحوسب 70 سؤااًل.  

information@ عبر البريد اإللكتروني SpaceTECالتواصل مع
spacetec.org  للتزويد بالمصادر التعليمية الرسمية. 

656  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

إجراءات التقديم: 

information@spacetec. :تواصل لمزيد من المعلومات على
org
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ARINC Installer, Technician 
(AFI/AFT) 

هذه الشهادة توّفر لك التوجيه الفني الالزم في مجال هندسة الطيران، كما تدعم تعزيز 
السالمة والكفاءة في عمليات الطائرات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

سنتين تعليم في نفس المجال أو خبرة عملية 

مدة االختبار: ساعتين  •
عدد األسئلة: 75 سؤال  •
درجة االجتياز: 70%  •

ملف كامل للمواضيع التي يغطيها االختبار 

التسجيل عبر الموقع

656  SR

سنة واحدة 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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 SpaceTEC Aerospace 
Manufacturing

تمنحك شهادة صناعة الطائرات؛ الخبرة في أساسيات صناعة الطائرات، الهياكل 
وعمليات التصنيع باستخدام التقنية والتشغيل اليدوي.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

سنتين تعليم في نفس المجال أو تدريب أو خبرة عمل

يحتوي االختبار على عدة مراحل، اختبار محوسب ثم اختبار عملي 
لقياس المهارات والمعرفة التقنية. 

كما يتضمن االختبار المحوسب 70 سؤااًل.  

information@ عبر البريد اإللكتروني SpaceTECالتواصل مع
spacetec.org  للتزويد بالمصادر التعليمية الرسمية.  

information@spacetec.org التواصل عبر البريد اإللكتروني

1500  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Corrosion Technician 

تمنحك شهادة Corrosion Technician الخبرة األساسية للتحكم في تآكل المعادن 
وحمايتها من الصدأ، باإلضافة إلى المعرفة حول الحماية الكاثودية، الطالءات الواقية، 

علم المعادن والمعالجات الكيميائية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

سنتين خبرة في المجال 

مدة االختبار: 120 دقيقة  •
عدد األسئلة: 49 سؤال  •

دليل االعداد لالختبار الرسمي 

التسجيل في الموقع.

4875  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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ISA Certified Control Systems 
Technician - Level I 

توّفر لك هذه الشهادة؛ المعرفة الشاملة بوضع معايير للصيانة، وكيفية إصالح 
واستكشاف األخطاء.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يجب أن يكون لديك ما ال يقل عن خمس سنوات من التعليم 
والتدريب، حسب الموضح كاآلتي:

تدريب مهني مسجل في برنامج األجهزة والقياس والتحكم  •
واإللكترونيات والكهرباء و / أو الميكانيكي، إن أمكن.

درجة بكالوريوس (أو ما يعادلها) في مجال التكنولوجيا ذات  •
الصلة.

إكمال برنامج االعتراف بالمشاركين في CST بنجاح ( وهو عام  •
واحد من التعليم).

خبرة عملية ال تقل عن عام واحد. •

يمكن الرجوع إلى الموقع لإلطالع على التفاصيل 

ISA دليل االستعداد لالختبار المقدم من

 التسجيل في الموقع

1556  SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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https://www.isa.org/certification/ccst/prepare-for-the-ccst-exam
https://www.isa.org/certification/ccst/prepare-for-the-ccst-exam
https://www.isa.org/certification/ccst/prepare-for-the-ccst-exam
https://www.isa.org/products/ccst-level-i-exam-fee
https://twitter.com/OHR_SA


SpaceTEC SpaceTEC 
Composites Certification 
 

تمنحك هذه الشهادة؛ المعرفة الالزمة حول علم المركبات وطرق تصنيعها، وفحصها، 
باإلضافة إلى صحتها وسالمتها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

سنتين تعليم في نفس المجال أو تدريب أو خبرة عملية 

يحتوي االختبار على عدة مراحل، اختبار محوسب ثم اختبار عملي 
لقياس المهارات والمعرفة التقنية. 

كما يتضمن االختبار المحوسب 70 سؤااًل 

information@ عبر البريد اإللكتروني SpaceTECالتواصل مع
spacetec.org  للتزويد بالمصادر التعليمية الرسمية. 

 information@spacetec.org التواصل عبر البريد اإللكتروني 

1875  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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mailto:information%40spacetec.org?subject=
mailto:information%40spacetec.org?subject=
mailto:information%40spacetec.org?subject=
mailto:information%40spacetec.org?subject=
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

تفاصيل االختبار: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

التحريري:

العملي:

سنتين

التقديم عن طريق موقع سيسكو. •
االختبار التحريري يعقد في أحد األماكن المتعأونة مع شركة  •

 CISCO
أما االختبار العملي متاح فقط في 10 أماكن في العالم من  •

ضمنها دبي.

يمكن االطالع عليها عبر الرابط.

االختبار مقسم لقسمين:
التحريري : خالل 120 دقيقة ويتكون من 90 - 110 أسئلة من  •

بين أختبار من متعدد ومحاكاة. 
 العملي : خالل 8 ساعات في يوم واحد. •

ساعتين ونصف منها اكتشاف األخطاء وإصالحها و30 دقيقة 
 للتشخيص الدقيق

و5 ساعات ونصف للتكوين.

1687  SR

6000  SR

اإللمام بمواضع االختبار ولكن يفضل أن تتوفر لديك خبرة لمدة 
خمسة إلى سبعة سنوات في تصميم ونشر و تشغيل وتحسين 

التقنيات الالسلكية وحلولها.

شهادةCisco Certified Internetwork Expert (CCIE) هي سلسلة شهادات 
معتمدة عالمًيا تتكون من 5 مسارات مقدمة لمحترفي الشبكات للقيام بتصميم وبناء 

وصيانة واستكشاف أخطاء البنية التحتية للشبكات وإصالحها.  

Cisco Certified Internetwork 
Expert 

إبراهيم الطيب 

أسأل مجرب:
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https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert/ccie-enterprise-wireless.html#~recertify
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert/ccie-enterprise-wireless.html#~recertify
https://www.linkedin.com/in/ibrahimaltayeb/
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

إجراءات التقديم: 

المصادر التعليمة:

أسأل مجرب:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

عبدالله الجعيد  

•    Pearson VUE إنشاء حساب على
اختيار التاريخ والوقت وحجز االختبار  •
دفع قيمة االختبار    •

3 سنوات

•  601-CCNP and CCIE Data Center Core DCCOR 350
•  CCNP Data Center Application Centric Infrastructure

 620-300
•  Cisco New CCNP Study Material

مدة االختبار: ساعة ونصف.

1500 SR
اجتياز اختبارين: 

األول: التقنيات األساسية المستخدمة للمؤسسات.  
الثاني: مجال من اختيارك؛ لمساعدتك للتطور في اختصاصك.  

تمكن شهادة (CCNP) حامليها من تطوير مهارات تكوين الشبكات وتطبيق التقنيات 
المتقدمة لدعم بنية الشبكات وحمايتها. 

Cisco Certified Network 
Professional

90

https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/professional/ccnp-enterprise.html
https://www.linkedin.com/in/abdullah-al-juaid-99381917b/
https://twitter.com/OHR_SA


المصادر التعليمية مقترحة: 

متطلبات الشهادة:

صالحة لمدة:

مقدمة من:

إجراءات التقديم: 

تفاصيل االختبار: 

1125  SR

3 سنوات

•   Pearson التسجيل لالختبار عبر
إذا كنت حديث العهد باالختبار مع Pearson VUE ، فيرجى  •

التأكد من توفر معرف Networking Academy واسم 
مستخدم Networking Academy عند التسجيل في االختبار. 

الدليل التعليمي

االختبار من 50 إلى60 سؤال اختيارات متعددة(MCQ)، أربعة  •
منها عملي وتحتاج لعمل بعض اإلعدادات البسيطة أو عرض 

اإلعدادات لمعرفة الحل.
الجتياز االمتحان البد من الحصول على درجة 825 من 1000  •

كحد أدنى وإال تعتبر راسب 
تستطيع إعادة االختبار بعد 5 أيام من تاريخ االختبار. •

 كل مسار له متطلباته خاصة.

يعتبر هذا هو المستوى األول لشهادات سيسكو، واالسم الكامل لهذه الشهادة هو 
Cisco Certified Network Associate. ولهذه الشهادة 10 مسارات و يمكن للمتقدم 

أن يتقدم ألي مسار، طالما أنه يستوفي المتطلبات.

Cisco Certified Network 
Associate
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https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/training/training-services/courses/implementing-and-administering-cisco-solutions-ccna.html
https://www.ciscopress.com/store/ccna-200-301-official-cert-guide-library-9781587147142
https://twitter.com/OHR_SA


 شهادة محترف شبكات افتراضية
 VMware المعتمدة من
(VCP-NV 2021) 
تمّكنك هذه الشهادة من احتراف الشبكات االفتراضية المعتمدة من VMware، والقدرة 

على تثبيت وتكوين وإدارة تطبيقات الشبكة االفتراضية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات

مدة االختبار: 135 دقيقة  •
عدد األسئلة:70 سؤال  •

دليل اإلعداد للحصول على الشهادة 

 التسجيل في الموقع

937 SR

سنتين

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/certification/vmw-vcp-nv-2v0-642-guide.pdf
https://home.pearsonvue.com/vmware
https://twitter.com/OHR_SA


ONF-Certified SDN Associate 
(OCSA) 

 ،SDN قاعدة معرفية قوية في الشبكات المعّرفة بالبرمجيات OSCA يقدم برنامج
والمهارات الالزمة للمحترفين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنّية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد 

مدة االختبار: 60 دقيقة  •
عدد األسئلة: 40 سؤال  •
درجة االجتياز:70%  •

 ONF مصادر التعليم الموفرة من

التسجيل في الموقع

562  SR

مقدمة من:
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https://opennetworking.org/sdn-resources/sdn-learning-resources/
https://opennetworking.org/sdn-resources/sdn-learning-resources/
https://opennetworking.org/certification/sdn-skills-certification-associate/#references
https://twitter.com/OHR_SA


Certified Wireless Network 
Administrator (CWNA) 

تزّودك شهادة (CWNA) بالمعرفة والمهارة الالزمة للتعامل مع الشبكات الالسلكية 
وتركيبها وصيانتها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد 

مدة االختبار: 90 دقيقة   •
عدد األسئلة: 60 سؤال •

 CWNP المجموعة التعليمية المقدمة من
 CWNP الصفوف التعليمية المقدمة من

 Pearson VUE إنشاء حساب على منصة
دفع رسوم تذكرة االختبار 

تحديد الوقت والتاريخ المناسبين وحجز االختبار
 

844  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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https://www.cwnp.com/cwna108
https://www.cwnp.com/cwna108
https://www.cwnp.com/findaclass/
https://www.cwnp.com/findaclass/
https://home.pearsonvue.com/cwnp
https://twitter.com/OHR_SA


 AWS (AWS Certified Advanced 
Networking certification)

ُتمّكنك شهادة (AWS Certified Advanced) من تعُلم المهارات الكافية لتصميم بنية 
 AWS الشبكات وصيانتها، كما ُتمكنك أيًضا من أتمتة مهام

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد 

مدة االختبار: 170 دقيقة.  •
عدد األسئلة:65 سؤال. •

دليل االختبار المقدم من امازون  
نموذج أسئلة االختبار المقدم من امازون 

منهج الدراسة 

التسجيل عبر الموقع

1125  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

سعود البازي 
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https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-advnetworking-spec/AWS-Certified-Advanced-Networking-Specialty_Exam-Guide.pdf
https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-advnetworking-spec/AWS-Certified-Advanced-Networking-Specialty_Sample-Questions.pdf
https://www.amazon.com/Certified-Advanced-Networking-Official-Study/dp/1119439833/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1519925473&sr=1-1&keywords=advanced+networking
https://www.linkedin.com/in/albazei
https://www.aws.training/certification?src=an-spec
https://twitter.com/OHR_SA


 Juniper Networks Certified 
Internet Associate 
(JNCIA-Junos)

ُتمّكنك شهادة JNCIA-Junos من احتراف الشبكات بمعرفة مبتدئة إلى متوسطة 
بنظام شبكات Juniper Networks Junos OS، وتزّودك بالمعرفة األساسية لتشغيل 

النظام.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد 

مدة االختبار: 90 دقيقة   •
عدد األسئلة: 65 سؤال •

مكتبة جونيبر الرقمية 

•  Pearson VUE إنشاء حساب على منصة
دفع رسوم تذكرة االختبار      •
تحديد الوقت والتاريخ المناسبين وحجز االختبار •

750  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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https://www.juniper.net/documentation
https://wsr.pearsonvue.com/vouchers/pricelist/junipernetworks.asp
https://twitter.com/OHR_SA


CompTIA Security+ Certification

ُتعتبر شهادة Security+ من أوائل الشهادات الالزمة لمحترفي الشبكات، لتزويدها 
للمحترف بالمعرفة األساسية في األمن ومهارات حل المشاكل المتعلقة باألمن 

السيبراني.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد

مدة االختبار: 90 دقيقة   •
عدد األسئلة: 90 سؤال  •
درجة االجتياز: 1000/750  •

•  CompTIA دليل الدراسة لالختبار المقدم من
•  CompTIA التدريب لالختبار المقدم من

إنشاء حساب على إحدى المنصتين المقدمة لالختبار     •
اختيار التاريخ والوقت والمكان وحجز االختبار  •
دفع قيمة االختبار    •

1387  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

سليمان الناصر 
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https://www.comptia.org/training/books/security-sy0-501-study-guide
https://www.comptia.org/training/books/security-sy0-501-study-guide
https://www.comptia.org/training/certmaster-learn/security
https://www.comptia.org/training/certmaster-learn/security
https://www.linkedin.com/in/sulaimanalnasser
http://www.prometric.com
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

صالحة لمدة:

مقدمة من:

عن طريق الموقع الرسمي 

يرجى االطالع على الرابط 3 سنوات

عدد األسئلة: 90 سؤال  •
مدة االختبار: ساعة ونصف  •
نوعية األسئلة: أسئلة قائمة على األداء، اختيار من متعدد،  •

التوصيل 
درجة االجتياز: 720   •

ال يوجد متطلبات
1267  SR

ُتساعدك هذه الشهادة على تطوير خبراتك في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 
والتي ُتغطي استكشاف األخطاء وإصالحها، وتكوين وإدارة الشبكات.

CompTIA Network+ 
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https://www.comptia.org/certifications/network#buyoptions 
https://www.comptia.org/training/by-certification/network 
https://twitter.com/OHR_SA


متطلبات الشهادة:

إجراءات التقديم: 

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3 سنوات

الدخول للموقع الرسمي واتباع التعليمات للحجز والدفع  

 The Cisco Learning Network Store

تتضّمن الشهادة ثالثة مسارات، ويختلف عدد األسئلة من  •
مسار آلخر.

مدة االختبار: 90 دقيقة  •
نوعية األسئلة: اختيار من متعدد  •

468  SR
ال يوجد متطلبات

 شهادة من مستوى مبتدئ لشهادات سيسكو؛ ُتغطي المهارات األساسية في
 الشبكات، بحصولك على هذه الشهادة بإمكانك تثبيت وإدارة وحل المشاكل في
الشبكات متوسطة الحجم، باإلضافة إلى المعرفة المبدئية في أمن المعلومات.

Cisco Certified Technician (CCT) 
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https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/entry/technician-cct.html
https://learningnetworkstore.cisco.com/cisco-certified-technician
https://learningnetworkstore.cisco.com/cisco-certified-technician
https://twitter.com/OHR_SA


 Wireshark Certified Network 
Analyst (WCNA) 

تزّودك شهادة WCNA بالقدرة على استخدام Wireshark في مراقبة الشبكة تحليل 
الزخم وتحديد المشاكل المتعلقة باألداء واألمان، باإلضافة إلى المعرفة بطرق االتصال 

والبروتوكوالت الخاصة بمجموعة TCP/IP للقيام بتحليل الشبكات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد 

مدة االختبار: ساعتين  •
عدد األسئلة: 100 سؤال •

دليل االعداد لالختبار المعتمد  •
كتاب الدراسة لالختبار المعتمد  •

 التسجيل عبر الموقع

1121  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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https://www.amazon.com/Wireshark-Certified-Network-Analyst-Second/dp/1893939901
https://www.amazon.in/Wireshark-Network-Analysis-Second-Certified/dp/1893939944/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1542544082&sr=8-6&keywords=wireshark
https://www.webassessor.com/pai
https://twitter.com/OHR_SA


International Oil And Gas 
Certificate   

تم تصميم هذا المؤهل التقني الدولي NEBOSH خصيًصا لألشخاص الذين يتحملون 
 NEBOSH مسؤولية السالمة في صناعة النفط والغاز، حيث تركز شهادة النفط والغاز

على المعايير الدولية وأنظمة اإلدارة ، مما يمّكن الطالب من أداء مسؤوليات السالمة 
في مكان العمل بفاعلية سواء في البر أو في الخارج، كما تسلط الشهادة الضوء على 

أهمية إدارة سالمة العمليات في صناعة النفط والغاز. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اكمال الدورة التدريبية 35-55 ساعة
( مبلغ التقديم شامل المادة الدراسية )

مدة االختبار :ساعتين   •
درجة االجتياز : 100/45 •
نوع األسئلة:1 سؤال طويل، 10 أسئلة قصيرة  •

تتوفر المادة الدراسية مع باقة االختبار  

يتم التقديم عن طريق الموقع

2700 SR

مقدمة من:
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https://www.sheilds.org/nebosh-oil-gas-certificate/#tab-id-3
https://twitter.com/OHR_SA


عن طريق الموقع   

International General 
Certificate

تعتمد الدورة التدريبية لشهادة NEBOSH الدولية العامة في الصحة والسالمة المهنية 
على أفضل الممارسات لتطبيق أنظمة السالمة.  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

دورة تدريبية 80-120 ساعة

يتكون من اختبارين : 
األول : اختبار كتاب مفتوح المدة (24 ساعة)  •
•  practical Assignment: الثاني
المدة (أسبوعين)     •

االلتزام بالمادة الدراسية من نفس باقة االختبار   

2500 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Ahmed
 Aljahdali
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Api 510 Pressure Vessel 
Inspectors 

يجب أن يكون لدى مفتشي أوعية الضغط المعتمدين API 510 قاعدة معرفية واسعة 
 API تتعلق بالصيانة ، والتفتيش ، واإلصالح ، وتعديل أوعية الضغط.  تم تصميم اختبار

510 لتحديد ما إذا كان لدى األفراد مثل هذه المعرفة

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
بكالوريوس أو درجة أعلى في الهندسة أو التقنية + خبرة  •

(سنة) في اإلشراف أو أداء أنشطة التفتيش كما هو موضح في 
   API 510

دبلوم أو ما يعادله في الهندسة أو التقنية + خبرة (سنتين)  •
في  تصميم أو تصنيع أو إصالح أو تشغيل أو فحص أوعية 

الضغط ، والتي يجب أن تكون سنة واحدة منها تحت اإلشراف 
  API 510 أو أداء أنشطة التفتيش كما هو موضح في

تعليم ثانوي أو ما يعادله + خبرة (ثالث سنوات ) في تصميم  •
أو تصنيع أو إصالح أو تشغيل أو فحص أوعية الضغط ، والتي 
يجب أن تكون سنة واحدة منها تحت اإلشراف أو أداء أنشطة 

  API 510 التفتيش كما هو موضح في
ال يوجد تعليم أو اقل من ثانوي + خبرة (خمس سنوات أو أكثر  •

) في تصميم أو تصنيع أو إصالح أو تشغيل أو فحص أوعية 
الضغط ، والتي يجب أن تكون سنة واحدة منها تحت اإلشراف 

 API 510 أو أداء أنشطة التفتيش كما هو موضح في

مدة االختبار : 5 6 ساعة  •
75 2 ساعة اختبار قصير،  75 2 اختبار كتاب مغلق  •
75 3 اختبار كتاب مفتوح 45- دراحة •

يمكن االطالع على المصادر المقترحة من الموقع

يتم التقديم عن طريق الموقع الرئيسي

2737 SR

3525 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع العضوية:

بدون العضوية:
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Certified Professional in 
Healthcare Quality (CPHQ) 

الشهادة في مجال جودة الرعاية الصحية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات أساسية للتقدم إلى االختبار، ولكن من المقترح 
أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين في مجال الرعاية الصحية

مجموع األسئلة 140 سؤال مقسمة كالتالي:
• Organizational Leadership 35 سؤال
• Health Data Analytics 30 سؤال
• Performance and Process Improvement 40 سؤال
• Patient Safety 20 سؤال
15 سؤال من خارج المنهج •

  Janet Brown Healthcare Quality Handbook
  Jurans Quality Handbook

يتاح االختبار خالل 4 فترات من كل عام، ويتم إعالن المواعيد في 
الموقع الرسمي للجهة المانحة NAHQ ويكون التسجيل قبل 

االختبار بنحو شهرين عبر الموقع

2172  SR

2172  SR

سنتان

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع العضوية:

بدون عضوية:
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Certification in Infection 
Prevention and Control (CIC)

 الشهادة في مجال مكافحة العدوى

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

الحصول على شهادة علمية بحد أدني دبلوم ويفضل وجود خبره 
سنتين في الوقاية ومكافحة العدوى 

   Text of Infection Control and Epidemiology
   Fundamental Statistics & Epidemiology in 

InfectionPrevention

ومجموعة اخرى في الموقع •

خطاب من المشرف الحالي •
اثبات الحصول على درجة علمية •
السيرة الذاتية •
وصف وظيفي حالي ُمقدم من جهة العمل •

1400 SR

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

عدد األسئلة: 150 سؤال •
درجة االجتياز : 150/135 •
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Certified Associate in 
Healthcare Information and 
Management Systems (CAHIMS)

 الشهادة في مجال المعلومات والتكنولوجيا الصحية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

CAHIMS Resources من خالل الموقع الرسمي 

تعبئة النموذج اإللكتروني من خالل الموقع الرسمي

972  SR

1347  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ساعتين •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد •
درجة االجتياز: 115/100 •

106

https://www.himss.org/resources-certification/cahims
https://twitter.com/OHR_SA


Certified Professional in 
Healthcare Information and 
Management Systems (CPHIMS)

 الشهادة في مجال المعلومات والتكنولوجيا الصحية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها •
خمس سنوات خبرة في مجال اإلدارة ونظم المعلومات على  •

أن تكون ثالث سنوات منها في الرعاية الصحية.
 الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها •

ثالث سنوات خبرة في مجال اإلدارة ونظم المعلومات على أن 
تكون سنتين منها في الرعاية الصحية.

عشر سنوات خبرة في مجال اإلدارة ونظم المعلومات على أن  •
تكون ثمان سنوات منها في الرعاية الصحية.

 من خالل الموقع الرسمي

تعبئة النموذج اإللكتروني من خالل الموقع الرسمي

1609  SR

1985  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع العضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ساعتين •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد •
درجة االجتياز: 115/100 •
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Certified Healthcare Facility 
Manager (CHFM) 

 الشهادة في مجال إدارة المنشئات الصحية 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
 بكالوريوس من جامعة معتمدة •

باإلضافة إلى 3 سنوات في الخبرة الهندسية المرتبطة بالمجال 
الرعاية الصحية (إدارة المرافق, عمليات التشغيل ,الهندسة 

السريرية ,إدارة البيئة)
 3 سنوات في الرعاية الصحية ,3 سنوات في الخبرة اإلدارية. •

زمالة  باإلضافة إلى 5 سنوات خبره في الهندسة المرتبطة 
بمجال الرعاية الصحية ,3 سنوات في الرعاية الصحية ,5 سنوات 

في الخبرة اإلدارية.
شهادة دبلوم باإلضافة إلى 7 سنوات خبره في الهندسة  •

المرتبطة بمجال الرعاية الصحية , 3 سنوات في الرعاية الصحية , 
5 في الخبرة اإلدارية

مدة االختبار: ساعتين •
عدد األسئلة: 110سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 110/100  •

مجموعة معروضه في الموقع

ملء نموذج التسجيل من الموقع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1100   SR

1600   SR

مع العضوية:

بدون عضوية:

108

https://www.ashe.org/resources/chfmexamprep
http://online.goamp.com/CandidateHome/examination.aspx?p_category=HEALTHCARE&p_client_code=AHA&p_exam_id=62
https://twitter.com/OHR_SA


Certified in Healthcare Human 
Resources (CHHR)

 الشهادة في مجال إدراة الموارد البشرية الصحية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة ماجستير باإلضافة ل5 سنوات في إدارة الموارد البشرية  •

في مجال الرعاية الصحية
درجة البكالوريوس باإلضافة ل 6 سنوات في إدارة الموارد  •

البشرية في مجال الرعاية الصحية.
درجة زمالة باإلضافة ل 8 سنوات في إدارة الموارد البشرية في  •

مجال الرعاية الصحية.

مجموعة دورات ومراجع في الموقع

ملء نموذج التسجيل من الموقع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1100   SR

1600   SR

مع العضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ساعتين •
عدد األسئلة: 110سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 110/100  •
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 الشهادة في مجال إدارة المخاطر في الرعاية الصحية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة البكالوريوس، باإلضافة إلى 5 سنوات خبرة في مجال  •

الرعاية الصحية.
درجة زمالة باإلضافة ل 7 سنوات في مجال الرعاية الصحية •
دبلوم  باإلضافة ل 9 سنوات في مجال الرعاية الصحية. •

 ASHRM CPHRM Exam Preparation Guide textbook, 7th
,Edition

ملء نموذج التسجيل من الموقع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

Certified Professional in 
Healthcare Risk Management 
(CPHRM)

1100   SR

1600   SR

مع العضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ساعتين •
عدد األسئلة: 110سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 110/100  •
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Certified Professional in Patient 
Safety (CPPS)

 الشهادة في مجال سالمة المرضى

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة بكالوريوس أو أعلى باإلضافة ل 3سنوات خبرة سواء في  •

برامج اإلقامة أو الرعاية الصحية .
درجة الزمالة باإلضافة ل 5 سنوات خبرة سواء في برامج  •

اإلقامة أو الرعاية الصحية.

مقتراحات ومراجع

التقديم من خالل الموقع 

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1400   SR

1700   SR

مع العضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ساعتين •
عدد األسئلة: 110سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 110/100  •
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Certified in Public Health (CPH)

 الشهادة في مجال الصحة العامة

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
أن تكون أحد الطالب في برامج الصحة العامة المعتمدة من  •

(CEPH) مجلس الصحة العامة للتعليم
 أو أن تكون أحد خريجي الماجستير أو الدكتوراة في الصحة  •

العامة والمعتمدة من مجلس الصحة العامة للتعلي 
أو حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص باإلضافة إلى  •

خمس سنوات خبرة في مجال الصحة العامة،
أو خريج دراسات عليا في أي تخصص باإلضافة إلى خبرة ثالث  •

سنوات في مجال الصحة العامة

مصادر وطرق مقترحة من خالل دليل الطالب

التقديم عبر الموقع

1444  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مدة االختبار: 4 ساعات •
عدد األسئلة: 200 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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Certified Medical Manager 
(CMM)

 الشهادة في مجال االدراة الطبية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

خبرة ال تقل عن سنيتن في الرعاية الصحية ورعاية المرضى. •
 12 ساعه تعليمية معتمدة في المجال الصحي أو اإلداري, •

كل سنة زيادة في الخبرة تنقص من الساعات التعليمية بمقدار 
واحد.

من خالل االشتراك في الموقع، واالطالع على المادة التعليمية

من خالل الموقع

مقدمة من:

1500   SR

2900   SR

مع العضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 300 سؤال •
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 Certified Patient Experience 
Professional (CPXP)

 الشهادة في مجال رعاية المرضى

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

خبرة ال تقل عن 3 سنوات، وذات صلة بتجربة المريض والرعاية 
الصحية.

 CPXP الطالع على كتيب
االطالع على قائمة المراجع المقترحة

 التقديم من خالل الموقع ، تأخذ عملية القبول 30 يوم

1800 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 150سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 150/135  •
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CERTIFIED HEALTHCARE
EMERGENCY PROFESSIONAL 
(CHEP)

 الشهادة في مجال الطوارئ

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
سنتين من الخبرة ذات العالقة بنطاق الشهادة باإلضافة ل 6  •

 سنوات من الخبرة ذات العالقة بالمجال أو تعليم جامعي
(30 ساعة دراسية مسأوية لسنة من الخبرة)

8 سنوات من الخبرة في نطاق الشهادة •

ال يوجد شيء محدد لكن يوجد بعض المراجع والدورات 
المساعدة معروضة في الموقع 

التقديم من خالل الموقع

1430  SR

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

عدد األسئلة: 150سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 150/110  •
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CERTIFIED PATIENT SAFETY 
OFFICER (CPSO)

 الشهادة في مجال رعاية المرضى

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
سنتين من الخبرة ذات العالقة بنطاق الشهادة باإلضافة ل 6  •

 سنوات من الخبرة ذات العالقة بالمجال
أو تعليم جامعي (30 ساعة دراسية مسأوية لسنة من الخبرة)

8 سنوات من الخبرة في نطاق الشهادة  •

مراجع ودورات ُمساعدة، معروضة في الموقع.

التقديم من خالل الموقع 

1430  SR

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

عدد األسئلة: 150سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 150/110  •
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Medical Technologist (MT)

 الشهادة في مجال التنقية الطبية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
 شهادة بكالوريوس في التقنيات الطبية، تشمل •

 (بنك الدم، األحياء، الكيمياء)
6 أشهر خبره في المختبرات السريرية

الحصول سنتين من  الدورات مكتسبة مرتبطة في علوم  •
 المختبرات السريرية  من مؤسسة معتمدة 

أو 60 ساعة فصل دراسي .

 يمكن االطالع على محتوى االختبار عبر الموقع
شراء اختبار تجريبي

االطالع على المراجع المقترحة 

التقديم من خالل الموقع

750 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

عدد األسئلة: 230 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 230/200  •
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Certified Clinical Research 
Associate (CCRA)

 الشهادة في مجال البحوث الطبية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

3000 ساعة خبرة عملية في البحوث السريرية. •
ويوجد خيارين موضحه في الموقع تحل محل 1500 ساعة من  •

الخبرة 

 بعض المعرفة بالمصطلحات المختبر العامة .
(CCRA Detailed Content Outline (DCO االطالع على 

شراء باقة التمرين المقترحة

 يفتح التقديم في السنة عدة مرات من خالل الموقع
سنتان

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1650    SR

1800    SR

مع العضوية:

سعر التقديم 
المبكر:

بدون عضوية:

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 125 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 125/100  •
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Project Management 
Professional

شهادة PMP-Project Management Professional من أقدم الشهادات االحترافية 
و أكثرها تقديرًا على مستوى العالم في مجال إدارة المشاريع، وهي أحد أهم معايير 

تقييم مديري المشاريع في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيس معهد إدارة المشاريع في 
عام 1984 ، أصبحت شهادة PMP هي المعيار الفعلي في هذا المجال.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
 شهادة الثانوية العامة (أو مايعادلها)  •

 7500 ساعة خبرة في قيادة وإدارة المشاريع 
 35 ساعة تعليمية في إدارة المشاريع.

أو حاصل على شهادة CAPM، فإنه ال يلزمك الحصول على 35 
ساعة تعليمية في إدارة المشاريع. 

 أو بكالوريوس (أربع سنوات)  •
 4500 ساعة خبرة في قيادة وإدارة المشاريع 

35 ساعة تعليمية في إدارة المشاريع 

(PMBOK) الدليل المعرفي إلدارة المشاريع
.(Process Group) دورة تدريبيه بأساسيات االختبار

 PrepCast موقع

 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

1519 SR

2082 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: 4 ساعات •
عدد األسئلة: 200 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز: 61%  •
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Certified Associate in Project 
Management

تعد شهادة المشارك المعتمد في إدارة المشاريع (®CAPM) المستوى التأسيسي في 
إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع  (PMI)ُصممت هذه الشهادة لمدراء المشاريع 
المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في إدارة المشاريع، تعتبر هذه الدورة تحضيرية، وتزود 
الملتحقين بها بالمبادىء النظرية والتطبيقية األساسية إلدارة المشاريع، ينصح بالدورة 

ألعضاء فريق المشروع ومديري المشاريع المبتدئين أو الناشئين، باإلضافة إلى طلبة 
الجامعات والدراسات العليا المؤهلين، الذين يرغبون في الحصول على شهادة تعزز من 

مكانتهم في أداء فريق المشروع.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة الثانوية - دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

يعادلها.
ما ال يقل عن 1500 ساعة من الخبرة كأحد اعضاء فريق  •

المشروع أو 23 ساعة من التدريب بإدارة المشاريع قبل التقدم 
لالمتحان.

• (PMBOK)  الدليل المعرفي إلدارة المشاريع
كتاب محترف إدارة المشاريع لألستاذ ناصر المحيميد. •

قبل إجتياز اإلمتحان، يستحسن من المترشح إتمام دورة تدريبة  •
 PMI كاملة في أحد المراكز المعتمدة من قبل منظمة

•  PMI ثم إرفاق المتطلبات في موقع
وملء االستمارة بالبيانات الصحيحة. •
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار. •

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

عبدالرحمن 
الرأوي 

844 SR

1125 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 150 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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Program Management 
Professional (PgMP)

شهادة مصممة لمديري المشاريع الضخمة والصعبة، والتي تهدف إلى تحقيق النتائج 
االستراتيجية للشركة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة الثانوية (دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

 يعادلها).
 PMP48 شهرًا من الخبرة في إدارة المشاريع أو 

84 شهر من الخبرة في إدارة البرامج من خالل 15 سنة من 
العمل الماضي.

 أو بكالوريس أربع سنوات في تخصص إدارة المشاريع. •
 PMP 48 شهر من الخبرة في إدارة المشاريع أو 

48 شهر في خبرة إدارة البرامج خالل 15 سنة من العمل 
الماضي.

.(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

 PMI إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3000 SR

3752 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 170 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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Portfolio Management 
Professional (PfMP)

شهادة تدرك خبرة ومهارة مدير المحفظة وقدرته على اإلدارة والتنسيق لعدة حافظات 
لتحقيق أهداف المنظمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
درجة الثانوية (دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

 يعادلها). 84 شهر من الخبرة في إدارة المحفظة.
96 شهر كحد أدنى من الخبرة في إدارة المحافظ االحترافية من 

خالل 15 سنة من العمل الماضي.
 أو درجة البكالرويس في تخصص إدارة المشاريع. •

 48 شهرا من الخبرة في إدارة المحافظ.
96 شهر كحد أدنى من الخبرة في إدارة المحافظ االحترافية من 

خالل 15 سنة من العمل الماضي.

 .(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3000 SR

3752 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: أربع ساعات •
عدد األسئلة: 170 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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PMI Agile Certified Practitioner 
PMI-ACP

شهادة لألشخاص الذين يريدون تطبيق المبادئ والممارسات الصحيحة على المشاريع، 
وهي شهادة تربط بين أساليب SCRUM, Kanban وغيره.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

شهادة الثانوية.  •
•  Agile 21  ساعة تدريبية في
12  شهر خبرة في مجال المشاريع العامة في اخر 5 سنوات  •

أو إحدى الشهادات PMP أو PGMP ممكن أن تحل محل هذا 
الشرط لكنها ليست متطلب أساسي. 

8  أشهر في مشاريع Agile خالل ال 3 سنوات الماضية.  •

.(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

•  PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار. •
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار. •

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

بندر 
الجويني 

1632 SR

1857 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ثالث ساعات •
عدد األسئلة: 120 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

PMI Risk Management 
Professional  (PMI-RMP)

تعترف الشهادة بالمعرفة والخبرة في المجال المتخصص لتقييم وتحديد مخاطر 
المشروع، إلى جانب خطط التخفيف عن التهديدات واالستفادة من الفرص.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أحد المتطلبات:
درجة الثانوية (دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

 يعادلها).
 36 شهر في خبرة إدارة مخاطر المشاريع خالل خمس سنوات 

 عمل ماضية.
 40 ساعة تدريبية في إدارة المخاطر.

 أو شهادة البكالوريوس 24 شهر في خبرة إدارة مخاطر •
 المشاريع خالل 5 سنوات عمل ماضية.

30 ساعة تدريبية في إدارة المخاطر.

.(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1950 SR

2513 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ثالث ساعات ونصف. •
عدد األسئلة: 170 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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PMI Scheduling Professional 
(PMI-SP)

بحصولك على هذه الشهادة؛ ُتصبح ذو معرفة وخبرة متقدمة في مجال تصوير وصيانة 
جدأول المشاريع.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بأحد المتطلبات:
درجة الثانوية (دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما  •

 يعادلها).
40 شهر في خبرة جدولة المشاريع خالل خمس سنوات عمل 

 ماضية.
40 ساعة تدريبية في جدولة المشاريع.

 أو شهادة البكالوريوس •
 28 شهر في خبرة جدولة المشاريع خالل 5 سنوات عمل ماضية.

30 ساعة تدريبية في جدولة المشاريع.

.(PMBOK) كتاب إدارة المشاريع

 PMI من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1950 SR

2513 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

مدة االختبار: ثالث ساعات ونصف. •
عدد األسئلة: 170 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
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PRINCE2 Foundation 

تعتبر (®PRINCE2) واحدة من أكثر المنهجيات المستخدمة إلدارة المشاريع في العالم. 
هذا المستوى من الشهادة يستهدف أي عضو في فريق المشروع بهدف الحصول على 

المعرفة األساسية لمنهجية إدارة المشاريع . 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اليوجد , لكن يفضل إتمام دورة تدريبية في أحد المراكز المعتمدة

PRINCE2® 2017 Edition

من خالل الموقع

1400 SR

دائمة 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: 90 دقيقة. •
عدد األسئلة: 60 سؤال لكل ورقة. •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز:  33 من 60؛ 55% •
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Prince2 Practitioner 

تعتبر (®PRINCE2) واحدة من أكثر المنهجيات المستخدمة إلدارة المشاريع في العالم. 
هذا المستوى من الشهادة يستهدف المدراء ومشرفي المنتجات و المحللين  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

 capm أو pmp أو  PRINCE2 Foundation اذا تم الحصول على
أو اي مستوى من شهادات  IPMA , فتستطيع إجراء االختبار 

مباشرة  

PRINCE2® 2017 Edition

زيارة الموقع

1800  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: 90 دقيقة. •
عدد األسئلة: 68 سؤال لكل ورقة. •
نوع األسئلة: اختيارات متعددة •
درجة االجتياز:  33 من 60؛ 55% •

(حتى نهاية سنة 2021 سيكون االختبار ,كتاب مفتوح, يقوم 
الشخص بطباعة االختبار ثم  اإلجابة)
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IPMA Level A: Certified Project 
Director 

يقدم اإلتحاد الدولى إلدارة المشروعات ( IPMA ) شهادات مهنية معترف بها دوليا فى 
مجال إدارة المشروعات ذات مستويات أربعة , ويعتبر المتسوى A األعلى بينهم وتعتبر 

أيضا أعلى شهادة دولية في إدارة المشاريع  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

5 سنوات على األقل في إدارة مشاريع أو برامج.

اليوجد اختبار هو عبارة عن تقيم بعد قبول الطلب , يقوم  •
المرشح لهذا المتسوى بكتابة تقرير تفصيلي عن المشاريع أو 

البرامج التي عمل عليها (المنهجية المتبعة , األهداف,الموارد )
في حدود 25 صفحة  للمحتوى و15صفحة  للملحقات, بعد  •

قبول التقرير ينتقل المشرحة للمرحلة التالي وتكون من إحدى 
المسارين (مقابلة أو محاكات لمشورع )  في حال تجأوز إحدى 
المسارين يعطى المرشحة شهادة تثبت حملة لهذا المستوى  

IPMA Individual Competence Baseline (ICB

تقديم الطلب للحصول على الشهادة •
تقديم سيرتك الذاتية أو أي مشروع عملت عليه •
تقرير تنفيذي (15 صفحة بحد أعلى)، ويتم ذكر الخبرات العملية  •

والمشاريع بالتفصيل
اختبار لتقييم الذات •
ذكر اشخاص كمراجع معرفية •
ثم تقوم الجهة بالتحقق من االهلية و المالئمة لالختبار  •

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

7480  SR

8230  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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IPMA level B: Certified Senior 
Project Manager 

يقدم اإلتحاد الدولى إلدارة المشروعات ( IPMA ) شهادات مهنية معترف بها دوليا فى 
مجال إدارة المشروعات ذات مستويات أربعة , ويعتبر المتسوى B  المستوى الثالث 

يعترف بصاحبها أن لديه المعرفة الكاملة في ادراة مشروع أو مشاريع  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

5 سنوات على األقل في إدارة مشاريع أو برامج.

بعد قبول الطلب يوجد اختبار قد يكون كتابي 3 ساعات أو  •
شفهي ساعة ونصف كالمها أسئلة ذات أجوبة مفتوحةكيفية 

تطبيق المعرفة للمستوى B  , في حال تجأوز االختبار يقوم 
المرشح  بكتابة تقرير تفصيلي عن المشاريع أو البرامج التي عمل 

عليها (المنهجية المتبعة , األهداف,الموارد ) 
في حدود 25 صفحة  للمحتوى و15صفحة  للملحقات, بعد  •

قبول التقرير ينتقل المرشح للمرحلة التالي وتكون من إحدى 
المسارين (مقابلة أو محاكات لمشورع )  في حال تجأوز إحدى 
المسارين يعطى المرشحة شهادة تثبت حملة لهذا المستوى

IPMA Individual Competence Baseline (ICB

تقديم الطلب للحصول على الشهادة •
تقديم سيرتك الذاتية أو أي مشروع عملت عليه •
تقرير تنفيذي (15 صفحة بحد أعلى)، ويتم ذكر الخبرات العملية  •

والمشاريع بالتفصيل
اختبار لتقييم الذات •
ذكر اشخاص كمراجع معرفية •
 ثم تقوم الجهة بالتحقق من االهلية و المالئمة لالختبار  •
معلومات أكثر عن اإلجراءات اطلع على الرابط •

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

6730   SR

7480   SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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IPMA level C: Certified Project 
Manager 

يقدم اإلتحاد الدولي إلدارة المشروعات (IPMA) شهادات مهنّية معترف بها دوليًا 
في مجال إدارة المشروعات، وذات مستويات أربعة.ويعتبر المستوى C كمستوى ثاني 

ُيمكنك من المعرفة الكافية في إدارة المشاريع.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

3 سنوات على األقل في إدارة مشاريع أو برامج.

بعد قبول الطلب يوجد اختبار  كتابي لمدة 3 ساعات ذو أسئلة 
ذات أجوبة مفتوحة عن كيفية تطبيق المعرفة للمستوى B, في 
حال تجأوز االختبار ينتقل المرشح للمرحلة التالي وتكون من إحدى 

المسارين (مقابلة أو محاكات لمشروع )  في حال تجأوز إحدى 
المسارين يعطى المرشحة شهادة تثبت حملة لهذا المستوى  

IPMA Individual Competence Baseline (ICB

تقديم طلب للحصو على الشهادة •
تقديم السيرة الذاتية أو أي مشروع تم العمل عليه •
تقرير تنفيذي حد أعلى 15 صفحة يتم ذكر الخبرات العملية  •

بتفصيل و الحديث عن المشاريع التي ادارها أو عمل عليها
اختبرا تقيم للذات و المهارات •
ذكر اشخاص كمراجع معرفية •
ثم تقوم الجهة بالتحقق من االهلية و المالئمة لالختبار . •
معلومات أكثر عن اإلجراءات عبر الرابط •

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

5600   SR

6360   SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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IPMA level D: Certified Project 
Management Associate

يقدم اإلتحاد الدولى إلدارة المشروعات ( IPMA ) شهادات مهنية معترف بها دوليا فى 
مجال إدارة المشروعات ذات مستويات أربعة , ويعتبر المتسوى D أول مستوى مخصص 

للخريجين ومن ليس لديهم خبرة كافية في إدارة المشاريع  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

المعرفة بإدارة المشاريع و االساسيات. 

بعد قبول الطلب يوجد اختبار  كتابي لمدة 3 ساعات  بطبيعة 
أسئلة ذات أجوبة مفتوحة و اختيارات متعددة  عن كيفية تطبيق 

المعرفة للمستوى B  , في حال تجأوز االختبار ينتقل المرشح 
للمرحلة التالي وتكون من إحدى المسارين (مقابلة أو محاكات 

لمشورع )  في حال تجأوز إحدى المسارين يعطى المرشحة 
شهادة تثبت حملة لهذا المستوى

IPMA Individual Competence Baseline (ICB

تقديم طلب للحصو على الشهادة •
اختبرا تقيم للذات و المهارات •
ثم تقوم الجهة بالتحقق من االهلية و المالئمة لالختبار •
معلومات أكثر عن اإلجراءات عبر الموقع •

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

1670   SR

2230   SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified Fraud Examiner (CFE)

شهادة خبير كشف االحتيال) CFE (Examiner Fraud Certified هي شهادة معتمدة 
عالميًا تمنح الحاصل عليها اعتماد خبرة مكافحة االحتيال، وكشفه وردعه في مجال 

لتدقيق والرقابة المالية. حيث تهدف إلى تمكين حامليها من كشف عمليات االحتيال 
والحد من حدوث حاالت االحتيال التجاري: للحفاظ علـي االقتصاد العالمي.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

الحصول على عضوية جمعية مدققي االحتيال المعتمدين  •
ACFE

شهادة البكالوريوس في أي تخصص (أو استبدال كل سنة  •
جامعية بخبرة سنتين في مجال االحتيال) 

خبرة مهنية لمدة سنتين في أحد المجاالت التالية: المحاسبة –  •
المراجعة – القانون – التحقيق في االحتيال.

ينقسم االختبار إلى: (المعامالت المالية وأنظمة االحتيال – 
القانون – التحقيق – منع االحتيال والحد منه) 

بمجرد البدء بإحدى األقسام يجب اكماله في غضون 24 ساعة ثم 
اتمام جميع األقسام خالل 30 يوم من استالم رمز تفعيل

لدى المتقدم 3 محاوالت الجتياز أقسام االختبار بدرجة نجاح 75%

دورة إعداد اختبار CFE تتضمن امتحانات تجريبية •
دورة مراجعة اختبار CFE لمدة ٤ أيام مع مدرب معتمد   •
تعليم ذاتي باستخدام منهج مدققي االحتيال •
االطالع على دليل االستعداد االختبار •

التقديم على عضوية جمعية فاحصي االحتيال  •
المعتمدين(ACFE). واستكمال نموذج التقديم. 

دفع الرسوم. •
رفع المستندات التالية (مشهد خبرة – إثبات الدرجة العلمية –  •

صورة شخصية – ثالث توصيات مهنية).

1690 SR

سنة واحدة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Ahmed Jaber
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Certificate in International 
Financial Reportin (CertIFR)

شهادة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (Cert IFR ) تساعد المتخصصين في 
المحاسبة والتدقيق علـي تطوير فهم معايير التقارير المالية الدولية والحصول على 

اعتراف رسمي بكفاءة مهاراتهم ومؤهالتهم المرتبطة بالشهادة

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية للحصول على الشهادة

نوع األسئلة: اختيار متعدد •
درجة االجتياز: 50% فأكثر •

يجب الخضوع لالختبار خالل 6 أشهر من تاريخ إتمام الدفع
لدى المتقدم 3 محاوالت الجتياز االختبار

 Association of Chartered Certified  يتم الحصول عليها من
Accountants ACCA وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

• (Application) التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار. •
الحصول على رمز تفعيل االختبار. •

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

585   SR

772    SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Diploma in International 
Financial Reporting (DipIFR)

تمكن شهادة دبلوم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (DipIFR) حامليها من تطوير 
فهم المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية من خالل معرفة آلية تطبيقها وكيفية 

تطبيق المعايير على العناصر الرئيسية للتقارير المالية وتحديد متطلبات إفصاح الشركات 
وإعداد القوائم المالية للشركات التابعة وغيرها. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

إذا لم يكن المتقدم عضًوا في االتحاد الدولي للمحاسبين يجب  •
توفر اآلتي: 

خبرة سنتين في مجال المحاسبة وشهادة ذات صلة (مؤهلة  •
 (ACCA المتحانات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

خبرة سنتين في مجال المحاسبة وشهادة جمعية المحاسبين  •
القانونيين المعتمدين (ACCA) في إعداد التقارير المالية الدولية 

(Cert IFR)
خبرة 3 سنوات في مجال المحاسبة  •
• (ACCA) عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

يتم تقديم اختبار حاسوبي واحد 
مدة االختبار 3 ساعات و15دقيقة نسبة النجاح 50 % فأكثر 

ُيعقد االختبار مرتين في السنة 
ينقسم االختبار إلى قسمين من العمليات الحسابية واالجابات 

المطولة

 Association of Chartered Certified يتم الحصول عليها من
Accountants ACCA وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

استكمال نموذج التقديم (Application) ودفع الرسوم.
رفع المستندات التالية (مشهد خبرة – إثبات دفع الرسوم – إثبات 

شخصية ) ثم تحديد موعد االختبار.

1140 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Ayman Nabil
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شهادة المعايير الدولية للتقرير 
 SOCPA IFRS المالي

شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تمنح الحاصل عليها 
اعتماد بكفاءة اإللمام بالمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS وتعزيز المعرفة النظرية 

لتلك المعايير وتطوير المهارات الالزمة لتطبيقها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

بكالوريوس، أو دبلوم، أو ثانوية عامة، أو ما يعادلها

مدة االختبار:120 دقيقة.   •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار معدد •
درجة االجتياز: 60%  •

لدى المتقدم 3 محاوالت

المعايير الدولية للتقرير المالي مع إمكانية االستفادة من المنهج 
الخاص بالشهادة والمعد من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين في حال حضور دورات الهيئة.

إنشاء حساب وتقديم طلب االختبار خالل المدة المحددة  •
للتسجيل  

إرفاق المستندات التالية: (الصورة الشخصية (ليست إجباري  •
للسيدات- الهوية الوطنية- شهادة المؤهل العلمي- السجل 

األكاديمي) 
سداد رسوم االختبار •

1200 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Mohammed
 AlShamrani
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زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 
SOCPA القانونيين

 شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعزز من الكفاءة 
المعرفية لحامليها والقدرة على تطبيقها بمهارة وإدراك المسؤولية المهنية والصفات 

السلوكية  التي يتعين على المحاسب التحلي بها

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

درجة بكالوريوس بشرط اكمال 21 ساعة محاسبية مثبتة في 
سجل األكاديمي

تتكون الشهادة من خمس مواد لكل مادة اختبار مستقل (  •
المحاسبة – المراجعة – الزكاة والضريبة – فقه المعامالت – 

األنظمة التجارية ).
نسبة النجاح المقبولة في االختبار  (%60). ونوعية األسئلة  •

مختلفة حسب المادة ومن الممكن أن تشمل على أسئلة اختيار 
من متعدد أو أسئلة مقالية.

يشمل االختبار جميع المعايير الدولية للتقرير المالي مقسمة  •
على خمسة مستويات.

لإلطالع على المواضيع الخاصة بكل مادة يرجى عبر الرابط . •
إمكانية شراء الحقائب التدريبية الخاصة بالشهادة والمعدة من  •

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إنشاء حساب وتقديم طلب االختبار خالل مدة للتسجيل   •
إرفاق المستندات التالية: (الصورة لشخصية (ليست إجباري  •

للسيدات- الهوية الوطنية- شهادة المؤهل العلمي- السجل 
األكاديمي) 

سداد رسوم االختبار  •

1000 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Raed
 Almohaimeed
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Certified Public Accountant 
(CPA)

ا  شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من الشهادات المحاسبية المعتمد دوليًّ
والتي تمنح صاحبها خبرة كبيرة في المحاسبة المالية والتدقيق وبيئة العمل ومفاهيم 

األعمال وإعداد التقارير والتشريعات

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

درجة بكالوريوس من جامعة معتمدة  •
خبرة سنتين في مجال المحاسبة •

4 أقسام مدة كاًل منها أربع ساعات  •
طريقة األسئلة: االختيار من متعدد، المحاكاة القائمة على  •

المهام، مهام االتصال الكتابي�
درجة النجاح هي 75 على مقياس 99-0  •
يجب اجتياز كل األقسام خالل (18) شهر  •

يتم توفير المادة التعليمية من عدة شركات ولالستزادة أطلع 
على الرابط.

ارسال جميع المستندات المطلوبة  •
دفع رسوم التقديم   •
تحديد موعد االمتحان  •
• (Prometric) لتحديد الوقت والمكان يجب زيارة موقع

6418 SR

سنتان

مقدمة من:

صالحة لمدة:

اجمالي الرسوم:

أسأل مجرب:

 Osamah
 Alsudais
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Certificate in International 
Auditing (Cert IA)

تقدم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في المملكة المتحدة شهادة 
معتمدة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لتوفر مقدمة واسعة حول المعايير 

الدولية للتدقيق (ISAs) ، والتي تغطي مبادئ وتطبيق المعايير الدولية للتدقيق من 
خالل التعليم عبر اإلنترنت والتقييم الموضوعي.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية للحصول على الشهادة.

عدد األسئلة: 30 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
درجة االجتياز: %50 وأكثر. •

لدى المتقدم ثالث محاوالت الجتياز االختبار.

 Association of Chartered Certified يتم الحصول عليها من
Accountants

وهي شاملة لجميع محتويات االختبار.

• (Application) التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار. •
الحصول على رمز تفعيل االختبار. •

500 SR

652 SR

مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified Internal Auditor (CIA)

شهادة المدقق الداخلي المعتمد هي شهادة معترف بها عالميًا للمدققيين الداخليين 
وهي معيار يظهر من خالله األفراد كفاءتهم ومهاراتهم في مجال التدقيق الداخلي. إن 
الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد يثبت اإللمام بالمعرفة المهنية لمهنة 

التدقيق الداخلي.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى هذه المتطلبات:
شهادة الماجستير مع وجود خبرة سنة واحدة. •
شهادة البكالوريس مع وجود خبرة سنتين. •
شهادة الدبلوم مع وجود خبرة (5) سنوات. •
 شهادة الثانوية العامة مع وجود خبرة ( 8 ) سنوات. •

ال يشترط تخصص معين للتأهيل العلمي وتكون الخبرة في 
أحدى المجاالت التالية: (المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية، 

إدارة االلتزام، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، خدمات تأكيد 
وتحسين الجودة).

توصية مهنية من أحد الحاصلين على شهادات المعهد الدولي  •
.(IIA) للمراجعين الداخليين

يتكون االختبار من ثالث أجزاء: أساسيات التدقيق الداخلي،  •
ممارسة التدقيق الداخلي، المعارف المتعلقة بالتدقيق الداخلي

يتم اختبار كل جزء بشكل مستقل ونسبة النجاح لكل جزء 80%  •
ال يسمح بإعادة االختيار إال بعد (60) يوم. •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبر الرابط

تعبئة استمارة التسجيل وانتظار موافقة المعهد ثم دفع  •
الرسوم.

رفع جميع المستندات المطلوبة وانتظار موافقة المعهد على  •
المستندات المقدمة.

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3207 SR

4932 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certification in Risk 
Management Assurance (CRMA)

شهادة ضمان إدارة المخاطر المعتمدة (CRMA) هي شهادة ُتمكن المراجعين الداخليين 
من تقييم وتوفير ضمان إدارة المخاطر أمام اإلدارة التنفيذية ولجان المراجعة.  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

(5) سنوات من الخبرة في المراجعة الداخلية و / أو إدارة  •
المخاطر 

توصية مهنية من أحد الحاصلين على شهادات المعهد الدولي  •
(IIA) للمراجعين الداخليين

اثبات الخبرة واثبات الهوية و20 ساعة CPE سنوية  •

يتكون االختبار من 3 أقسام •
مدة االختبار: 150 دقيقة •
عدد األسئلة: 125 سؤال •

يرجى االطالع على المراجع المقترحة عبر الرابط

التسجيل والتقديم من خالل موقع المعهد الدولي للمراجعيين  •
. (IIA) الداخليين

تعبئة استمارة التسجيل بشهادة CRMA وانتظار موافقة  •
المعهد.

دفع الرسوم بعد الحصول على الموافقة •
يتم رفع جميع المستندات المطلوبة من خالل البوابة  •

الشخصية للمتقدم وانتظار موافقة المعهد على المستندات 
المقدمة.

بعد الحصول على الموافقة يتم حجز موعد ومكان االختبار. •

سنتان

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Amin Al
 Shawareb

1856  SR

2719  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Qualification in Internal Audit 
Leadership (QIAL)

شهادة القيادة في المراجعة الداخلية  (QIAL) من أهم الشهادات للمدراء التنفيذيين 
في مجال المراجعة الداخلية حيث تعزز مهاراتهم المهنية واألخالقية والتنظيمية، وتنمي 

قدرتهم على إدارة أنشطة المراجعة الداخلية بكفاءة

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يتم تصنيف متطلبات الشهادة حسب طبيعة خبرة المتقدم  •
للشهادة ونوع البرنامج المراد دخوله حيث أن هناك مسارين 

 للحصول على الشهادة.
Pathway One Or Pathway Two 

حيث كل مسار ينقسم إلى قسمين لكل قسم متطلبات  •
مختلفة يمكن االطالع عليها من خالل الرابط.

للحصول على شهادة QIAL  ينبغي على المتقدم أن يختار أحد  •
المسارين الموضحه أعاله حسب طبيعة الخبرة والتأهيل المهني 

لدى المتقدم وتتنوع طريقة اختبار مهارة ومعرفة وقدرة 
 المتقدم بين أربع أساليب وهي:

( الحاالت العملية، العرض التقديمي، مقابلة شخصية، اإلثبات 
Portfolio of Professional Experience (PPE- المهني

وتختلف حسب نوع المسار أيضا. •

يرجى زيارة الموقع للمزيد من التفاصيل 

لتنوع أساليب إثبات قدرة ومعرفة ومهارة المتقدم للشهادة 
فإن إجراءات التقديم تتشابه في جزء وتختلف في جزء آخر حسب 
نوعية االختبار ولمعرفة تفاصيل إجراءات التقديم، يرجى االطالع 

على الموقع.

مقدمة من:

11627  SR

14251  SR

سعر جميع أقسام 
االختبار مع عضوية:

بدون عضوية:
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Advanced Diploma in 
International Taxation (ADIT)

ُتمكن شهادة الدبلوم المتقدم في الضرائب الدولية حامليها من معرفة المفاهيم 
األساسية للضرائب الدولية، وتعزز معرفة القضايا الضريبية الدولية وتعتبر الشهادة 

معيارًا عالميا في الخبرة الضريبية الدولية وأنظمتها

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية.

تتكون الشهادة من ثالث اختبارات:
اختبار أساسي حول أساسيات الضرائب الدولية. •
واختبارين يتم اختيارهما حسب رغبة المتقدم من بين  •

مجموعتين من الخيارات ، المجموعة األولى حول الضرائب في 
دول محددة ، والمجموعة الثانية حول مواضيع ضريبية على 

المستوى الدولي.

لالطالع على المواضيع الخاصة لكل اختبار يرجى زيارة الرابط.

تعبئة استمارة التسجيل باالختبار ودفع الرسوم.

1115 SR

1035 SR

مقدمة من:

رسوم التسجيل:

رسوم االختبار 
الواحد:
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The IBFD Certificate in GCC VAT

شهادة المستشار الضريبي المعتمد من أهم المؤهالت العالمية المعتمدة 
في الخبرة الضريبية المهنية. حيث تزود حامليها بفهم دور وأثر ادخال ضريبة القيمة 

المضافة على اقتصاد دول مجلس التعأون الخليجي باإلضافة إلى تطوير حلول عملية 
تناسب أنظمتها

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

الخضوع لبرنامج مكون من ثالث مراحل: 
دورة عن بعد: أساسيات ضريبة القيمة المضافة   
دورة حضورية عن الضريبة لمدة 3 أيام:    
   IBFD  سلسلة من اللقاءات االفتراضية عن

سيحصل المشاركون الذين أكملوا جميع المراحل الثالث على 
شهادة IBFD في ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس 

التعأون الخليجي

لمعرفة المزيد التواصل على البريد اإللكتروني 

لالطالع على المواضيع الخاصة بكل اختبار يرجى زيارة الرابط.

التقديم عبر البريد اإللكتروني  

مقدمة من:

913 SR

848 SR

رسوم التسجيل:

رسوم االختبار 
الواحد:
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اختبار الشهادة المهنية ألخصائي 
ضريبة القيمة المضافة 
Socpa Vat Specialist

يهدف االختبار إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على شهادة 
أخصائي ضريبة القيمة المضافة ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية وتوفر المهارات 

العملية والقدرة لديهم على تطبيقها. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بأحد المتطلبات:
درجة البكالوريوس أو أعلى في المحاسبة من الجامعات  •

المعترف بها.
حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية والصادرة عن الهيئة:  •

شهادة الزمالة، شهادة فني المحاسبة. 
حاصل على أحد شهادات الزمالة من المعاهد الدولية التالية:  •

  AICPA،ICAEW، CICA، CA Australia، ACCA، ICAP، ICAI
دبلوم أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات كليات العلوم  •

اإلدارية. شرط اتمام 6 ساعات محاسبية في السجل األكاديمي 
حضور البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تقدمه الهيئة والخاص  •

باخصائي ضريبة القيمة المضافة.

مدة االختبار: 150 دقيقة •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: متعدد االختيار •
درجة االجتياز: %60 من أصل 100 درجة •

المعايير الدولية للتقرير المالي، مع إمكانية االستفادة من 
المنهج الخاص بالشهادة المعد من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

التسجيل في موقع الهيئة SOCPA، ثم التسجيل بالبرنامج 
التدريبي ألخصائي ضريبة القيمة المضافة في حال لزم ذلك 

تقديم طلب االختبار، إرفاق المتطلبات

4000 SR

مقدمة من:
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Certified in Strategy and 
Competitive Analysis (CSCA)

هى شهادة متقدمة ومعتمدة عالميًا من الجمعية األمريكية للمحاسبين اإلداريين 
(®IMA ) لدعم المحاسبين والمديرين الماليين فى تطوير أداء منظماتهم والتطوير 

المهنى المستمر لهم وإعدادهم ليلعبوا الدور األساسي فى إتخاذ القرارات اإلستراتيجية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

عضوية نشطة في معهد المحاسبين اإلداريين. •
أن يكون حاصل على درجة البكالوريس في أي تخصص. •
أن يكون لدى المتقدم سنتين من الخبرة المتتالية في  •

المحاسبة اإلدارية أو اإلدارة المالية.

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
•  ( case study) نوع األسئلة: اختيار متعدد، أسئلة دراسة حالة
درجة االجتياز:  400 ودرجة االجتياز تبدأ من 280   •

 Hock – Gleim -) يتم توفير المادة التعليمية من عدة شركات
.(PRC

• .(Application) التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار وتحديد موعده. •

مقدمة من:

282  SR

1125 SR

رسوم التسجيل:

رسوم االختبار:
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Certificate in International 
Public Sector Accounting 
Standards Cert IPSAS

يتم إصدار شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من جمعية المحاسبين 
القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA). وتهدف بشكل أساسي إلى رفع قدرة 

المتقدم على مواجهة التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة 
على أساس االستحقاق التي تستخدمها الحكومات وهيئات القطاع العام األخرى في 

جميع أنحاء العالم لغرض إعداد البيانات المالية ذات األغراض العامة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية للحصول على الشهادة

لدى المتقدم ثالث محاوالت الجتياز االختبار •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •
درجة االجتياز: %50 وأكثر. •

 Association of Chartered Certified  يتم الحصول عليها من
Accountants ACCA وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

• .(Application) التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار. •
الحصول على رمز تفعيل االختبار. •

مقدمة من:

412  SR

544   SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified Management 
Accountant (CMA) 

شهادة المحاسب اإلداري المعتمد CMA هي شهادة معتمدة عالميًا من الجمعية 
األمريكية للمحاسبين اإلداريين IMA لدعم المحاسبين ومدراء المالية في تطوير أداء 

المنشأة وتطويرهم المهني وإعدادهم في اتخاذ القرارات االستراتيجية

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

•  IMA عضوية نشطة في
اكمال برنامج CMA خالل 3 سنوات  •
تلبية أحد المتطلبات التالية:  •
شهادة بكالوريوس من جامعة معتمدة  •
خبرة سنتين في المحاسبة/ المالية  •

ينقسم االختبار إلى قسمين:  •
التخطيط واألداء والتحليل المالي واستراتيجية اإلدارة المالية   •
مدة االختبار: 4 ساعات لكل قسم •
 بدرجة النجاح: 360 للجزئين •

يمكن االطالع على المادة التعليمية عبر الرابط

•  IMA وااللتحاق كعضو في CMA التسجيل في برنامج
التسجيل في االختبار وتحديد موعد االختبار عبر الرابط •

4051 SR

مقدمة من:

رسوم االختبار مع 
التسجيل:

يوجد عروض للطالب
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شهادة مسار المحاسبة والمراجعة 
الحكومية

شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تمنح الحاصل عليها 
اعتماد بكفاءة مهاراته واإللمام بالمعرفـة النظريـة في مسـاري المحاسـبة الحكوميـة أو 

المراجعـة وتطبيقاتها  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

بكالوريوس، أو دبلوم، أو ثانوية عامة، أو ما يعادلهم   •
اكمال برنامج المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية أو  •

المراجعة الحكومية.

مدة االختبار: 120 دقيقة
عدد األسئلة: 60 سؤال

نوع األسئلة: اختيار متعدد 
درجة االجتياز: 60% 

يمكن االطالع على دليل البرامج التدريبية عبر الرابط

إنشاء حساب وتقديم طلب االختبار خالل المدة المحددة  •
للتسجيل.

إرفاق المستندات التالية: الصورة الشخصية (اختيار للسيدات) -  •
الهوية الوطنية- شهادة المؤهل العلمي- السجل األكاديمي.

سداد رسوم االختبار. •

300 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

راجح المسعري 
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https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/2021/3245.aspx
https://www.linkedin.com/in/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D9%8A-b22281120/?originalSubdomain=sa
https://eservice.socpa.org.sa/
https://twitter.com/OHR_SA


الشهادة الدولية في إدارة الثروات 
)CME-4) واالستثمار

تشمل الشهادة الدولية إلدارة الثروات واالستثمار أساسيات التخطيط المالي وإدارة 
أصول العمالء من القطاع الخاص وإدارة الصناديق والوظائف االستشارية وتحليل 

االستثمار من منظور عالمي، حيث ستغطي األصول والمنتجات االستثمارية المتوفرة 
في السوق وكذلك إيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجات العمالء في مجاالت 

االستثمار والتقاعد واحتياجات تخطيط الحماية، وهي مناسبة للمرشحين الدوليين 
العاملين في إدارة الثروات في قطاع األسواق المالية. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

 (CME1) اختبار الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية

مدة االختبار: ساعتان   •
عدد األسئلة : 100 سؤال  •
درجة االجتياز: 70 •

توجد جميع المواد العلمية الختبارات األكاديمية في موقعهم 
عبر رابط التقديم

عن طريق موقع األكاديمية المالية  

 

1600 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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https://eservices.fa.gov.sa/
https://eservices.fa.gov.sa/
https://twitter.com/OHR_SA


شهادة األسس الفنية لتمويل 
)CME-5) الشركات

تقوم بتطوير المعرفة األساسية الالزمة للعمل في مجال تمويل الشركات، كما تحتوي 
المادة التعليمية للشهادة على أساسيات وأساليب تمويل الشركات وكذلك تقوم بتزويد 

المرشح بكيفية فهم وتطوير صفقات تمويل الشركات لتلبية احتياجات العمالء. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

(CME1) اختبار الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية

مدة االختبار: ساعة •
عدد األسئلة: 50 سؤال •
درجة االجتياز: 35 •

توجد جميع المواد العلمية الختبارات األكاديمية في موقعهم 
عبر رابط التقديم

عن طريق موقع األكاديمية المالية

1500 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

  Maha allahem
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https://eservices.fa.gov.sa/
https://www.linkedin.com/in/maha-allahem/
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https://twitter.com/OHR_SA


اختبار الشهادة العامة للتعامل مع 
)CME-1) األوراق المالية

يمثل اختبار (CME-1) الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية، وهو االختبار 
األساسي الذي يكون متطلب للوظائف في مؤسسات األشخاص المرخص لهم في 

السوق المالية السعودية، ويتميز االختبار باتساع تغطيته العلمية واشتماله على 
المعرفة الالزمة في االستثمار واألدوات التحليلية المساعدة ذات العالقة في االقتصاد 

والقوائم المالية باإلضافة إلى األنظمة واللوائح ذات الصلة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

درجة الثانوية - دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما •
يعادلها أو 23 ساعة في إدارة المشاريع. •

• : CME-1 يتكون اختبار الـ 
 - الجزء األول: التشريعات.

- الجزء الثاني: عمليات األوراق المالية.
مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 100 سؤال  •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
درجة االجتياز من 70  •

توجد جميع المواد العلمية الختبارات األكاديمية في موقعهم 
عبر رابط التقديم 

التسجيل من خالل موقع الهيئة.

2500 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

سعر الجزئين:

أسأل مجرب:

Buna
 Salem 

 Abdulrahman
Aldosari
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https://eservices.fa.gov.sa/
https://www.linkedin.com/in/buna-s-977aa0175/
https://www.linkedin.com/in/abdulrahman-aldosari-87746612a/
https://eservices.fa.gov.sa/
https://twitter.com/OHR_SA


اختبار شهادة المطابقة وااللتزام 
ومكافحة غسل األموال وتمويل 

)CME-2) اإلرهاب
هي  شهادة المطابقة وااللتزام و مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب وقد ُطّورت 
هذه المادة لمساعدة المتقدمين لالختبار على اكتساب المعلومات الالزمة فيما يتصل 

بوظيفة االلتزام وذلك ضمن إطار أعمال األوراق المالية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اجتيازك للـ CME-1  متطلب للحصول عليها.

مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد. •
درجة االجتياز: من 70  •

توجد جميع المواد العلمية الختبارات األكاديمية في موقعهم 
عبر رابط التقديم

التسجيل من خالل موقع الهيئة,

2500 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Abdulrahman
Aldosari
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https://eservices.fa.gov.sa/
https://www.linkedin.com/in/abdulrahman-aldosari-87746612a/
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اختبار شهادة وسطاء األسهم 
)CME-3)

هو اختبار شهادة وسطاء األسهم وهو مصمم بوجه خاص ألولئك الممارسين لمهام 
الوساطة المحلية والدولية وتدأول األوراق المالية لدى الشخص المرخص له.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اجتيازك للـ CME-1  متطلب للحصول عليها.

مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد. •
درجة االجتياز: من 70  •

توجد جميع المواد العلمية الختبارات األكاديمية في موقعهم 
عبر رابط التقديم 

التسجيل من خالل موقع الهيئة.

2500 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Abdulrahman
Aldosari
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https://eservices.fa.gov.sa/
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شهادة محلل النمذجة والتقييم 
)FMVA) المالي

تزودك شهادة  FMVA بالمعرفة المتعلقة بالتطبيقات العملية للمحاسبة، التمويل، 
النمذجة المالية، و التقييم المالي باإلضافة إلى مهارات أخرى مطلوبة للعمل في هذا 
المجال. و أثناء دراستك لدورات FMVA ، سوف تشعر بأنك تطورت تطورًا ملحوظًا في 

مهارات أساليب التحليل المالي مثل النسب والقياس ، وتصميم نماذج مالية، و أداء 
تقييم الشركة. وأيًضا ستتمكن من تنظيم البيانات وتصميم الرسوم البيانية والعروض 

التقديمية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

9 دورات إجبارية (النمذجة المالية، وتقييم األعمال،  •
وموضوعات التحليل المالي).

3  دورات اختيارية من مجموعة مكونة من 6 دورات. •

درجة االجتياز: %80 في كل اختبار. •
االختبار عبر اإلنترنت، بعد كل دورة من الدورات الـ 12  •

المطلوبة.

دورات التدريبية مدمجة عند التسجيل لالختبار.

زيارة موقع معهد التمويل للشركات.

1864 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

التسجيل القياسي:

أسأل مجرب:

Musab
 ARajeh 
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https://www.linkedin.com/public-profile/in/musabalrajeh/?challengeId=AQH_yCH15xvmSAAAAXQPzWPLCBfE6tlfTHTU4-sWMuUTqoH0wvB2umNTQEOQ7HiChjXr_CQVVigon_14tu8Clug9ct2RlthTwg&submissionId=96b759b2-1f36-2d16-44ec-f1756630660a
https://corporatefinanceinstitute.com/certifications/financial-modeling-valuation-analyst-fmva-program/
https://twitter.com/OHR_SA


الشهادة الدولية في إدارة الثروات 
)ICWIM) واالستثمار

تشمل الشهادة الدولية إلدارة الثروات واالستثمار أساسيات التخطيط المالي وإدارة 
أصول العمالء والصناديق والوظائف االستشارية وتحليل االستثمار من منظور عالمي، 

حيث ستغطي األصول والمنتجات االستثمارية المتوفرة في السوق وكذلك إيجاد 
الحلول المناسبة لتلبية احتياجات العمالء في مجاالت االستثمار والتقاعد واحتياجات 

تخطيط الحماية، وهي مناسبة للمرشحين الدوليين العاملين في إدارة الثروات ومحافظ 
العمالء و إدارة صناديق االستثمار في قطاع األسواق المالية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال توجد متطلبات، فالشهادة متاحة للجميع.

مدة االختبار: ساعتان. •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد. •
درجة االجتياز: من 70  •

يوصي بدراسة هذه الشهادة لمدة 154 ساعة •
• CISI يمكنك الدراسة الذاتية للتقدم لالختبار باستخدام دليل

التعليمي المرافق في أدوات التعليم اإللكتروني عند حجزك 
لمقعد االختبار.

للتسجيل في االختبار الرجاء زيارة موقع المعهد.

1186 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Musab
 ARajeh 
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https://www.linkedin.com/public-profile/in/musabalrajeh/?challengeId=AQH_yCH15xvmSAAAAXQPzWPLCBfE6tlfTHTU4-sWMuUTqoH0wvB2umNTQEOQ7HiChjXr_CQVVigon_14tu8Clug9ct2RlthTwg&submissionId=96b759b2-1f36-2d16-44ec-f1756630660a
https://www.cisi.org/cisiweb2/shop/exam-shop
https://twitter.com/OHR_SA


 (FRM) مدير المخاطر المالية 

 معرفة متخصصة في تقييم المخاطر وتعمل عادًة في البنوك الكبرى وشركات التأمين 
وشركات المحاسبة والهيئات التنظيمية وشركات إدارة األصول. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اجتياز المستوى األول والثاني.  •
 العمل في مجال المخاطر المالية لمدة عامين أو مجال  •

مشابه له 

مدة االختبار :4 ساعات (لالختبار الواحد) •
المستوى األول : 100 سؤال متعدد  •
المستوى الثاني : 80 سؤال متعدد •
(محوسب)  •

FRM E-book

عن طريق الموقع  

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

5625 SR

التسجيل القياسي:
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https://www.garp.org/frm?gclid=EAIaIQobChMIo9fQtJKZ8QIVA5zVCh0WFww2EAAYASAAEgKpsPD_BwE
https://my.garp.org/sfdcApp#!/exam/registration/frm
https://twitter.com/OHR_SA


Chartered Financial Analyst  
(CFA)

تعد الشهادة أَحد المعايير المهمة التي يتم على أساسها قياس مدى خبرة وكفاءة 
المحللين الماليين، والشهادة لديها أعلى مستوى من االعتراف القانوني والتنظيمي 

الدولي للمؤهالت المتعلقة بالتمويل. يغطي البرنامج مجموعة كبيرة إلى حد كبير من 
الموضوعات المتعلقة بتحليل االستثمار المتقدم والتحليل األمني واإلحصاءات ونظرية 

االحتماالت والدخل الثابت والمشتقات واالقتصاد والتحليل المالي وتمويل الشركات 
واالستثمارات البديلة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

 للمستوى األول:  •
 درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) أو طالب في السنة النهائية.
أربع سنوات من الخبرة في العمل. (بدوام كامل ،ال يشترط أن 

 تكون متعلقة باالستثمار) .
امتالك جواز سفر دولي.

• :CFA Chartedholder لتصبح 
اجتياز جميع مستويات االمتحان الثالثة.ما ال يقل عن 48 شهًرا 
من الخبرة المهنية. شرط أن تتعلق باالستثمار (وظائف بدوام 

كامل).

 المستوى األول: •
مدة االختبار 6 ساعات ويتكون من 240  سؤال اختيارات 

متعددة مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية. 
 المستوى الثاني: •

مدة االختبار 6 ساعات ويتكون من 120 سؤال اختيارات متعددة 
مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية.

 المستوى الثالث: •
مدة االختبار 6 ساعات، أسئلة مقالية في الفترة الصباحية، 

واختيارات متعددة في الفترة المسائية.

•  CFA Institute كتب معهد
•  Kaplan Schweser ملخصات

التسجيل في المعهد ودفع رسوم االختبار عن طريق الرابط.

4314 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Ramzi
 Ali
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https://www.linkedin.com/in/ramzialicfa/
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/register
https://twitter.com/OHR_SA


شهادة أساسيات التسويق الرقمي

ف على أساسيات التسويق بـإعداد مدّربين معتمدين لدى Google وتشمل  التعرُّ
مجموعة من التمارين العملية والنماذج الواقعية للمساعدة في اكتساب المزيد من 

المعرفة .

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اجتياز اختبار Google Analytics IQ Assessment لقياس معرفة 
المتقدم بعمليات التحليل الرقمي وممارساته ومنصة تحليل 

 Google

عدد الوحدات: 26  •
عدد الساعات: 40  •
عدد األسئلة: 40 سؤااًل. •
الشهادة معتمدة من ”مكتب اإلعالنات التفاعلية”. •

مقاطع تعليمية باللغة العربية واإلنجليزية وصول غير محدود إلى 
المحتوى، متوفرة في الموقع.

تسجيل الدخول عبر الرابط . •

مجانية

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle/course/digital-marketing
https://twitter.com/OHR_SA


Amazon Advertising

دليل مفصل لالستراتيجيات الناجحة لإلعالن على موقع أمازون. إعالنات المنتجات، 
أمازون للتسويق، سواء كنت معلًنا جديًدا أو ذو خبرة، تمّكنك وحدة التحكم التعليمية 

من اكتساب المعرفة والمساعدة في تنمية نشاطك التجاري.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

دراسة المحتوى. •
تطبيق األدوات. •
إجراء االختبار. •

اكمال المقاطع التعليمية وبعدها إجراء االختبار

مشاهدة مقاطع العرض واالختبارات القصيرة.

تسجيل الدخول عبر الرابط.

مجانية

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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https://advertising.amazon.com/resources/learning-console
https://twitter.com/OHR_SA


 Google Analytics IQ

تؤهل شهادة IQ (Google Analytics Individual Qualification) الحاصلين عليها من 
تحليل محرك البحث Google وتغطية أهم المفاهيم األساسية والمتقدمة حوله.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اجتياز اختبار Google Analytics IQ Assessment لقياس معرفة 
المتقدم بعمليات التحليل الرقمي وممارساته ومنصة تحليل 

 Google

مدة االختبار: 90 دقيقة، ال يمكن إيقاف مؤقت االختبار بمجرد  •
البدء به. حتى مع تعطل جهازك، ويجب إعادة االختبار بعد يوم.

درجة االجتياز: الحصول على معدل 80%  •
يستغرق إكمال الشهادة التدريبية 4-6 ساعات. •

مقاطع فيديو، ورأوبط للقراءة عبر اإلنترنت.

إنشاء ملف شخصي في أكاديمية Google Analytics ثم اختيار 
الدورة عبر الدورة.

مجانية

سنة

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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https://analytics.google.com/analytics/academy/course/7
https://twitter.com/OHR_SA


Professional Diploma in Digital 
Marketing

تفيد الشهادة المحترفين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التسويقية حول عدة محأور 
بأحدث المصادر المواكبة لتطور السوق

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات

مدة االختبار: 180 دقيقة
عدد األسئلة: 200 سؤال

درجة االجتياز: 60%

المصادر التعليمية مرفقة عند دفع رسوم الدورة التدريبية

التحقق من أوقات بداية الدورة التدريبة •
التسجيل عبر الرابط ودفع الرسوم •

7331 SR

دائمة

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Marketing Management 
Certification

شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها بالمعرفة 
المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم اإلمكانات والقدرات 

المهنية الالزمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

درجة البكالوريوس وأربع سنوات من الخبرة التسويقية المهنية. •
درجة الماجستير وسنتين من الخبرة التسويقية المهنية. •
7 سنوات من الخبرة التسويقية المهنية. •

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 150 سؤال. •
3 محاوالت لالختبار ما بين كل محأولة 15 يوم.  •
درجة االجتياز: 80 %  •

االطالع على الكتاب المقترح من الهيئة
Marketing Managemen 3rd Edition

تسجيل الدخول عبر الرابط.

934 SR

1309 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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(Associate) CMMP®

شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها بالمعرفة 
المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم اإلمكانات والقدرات 

المهنية الالزمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مؤهل أكاديمي (دبلوم في األعمال التجارية / التسويق أو  •
مجاالت أخرى ذات صلة).

إكمال دورة في مجال األعمال وأخرى في مجال التسويق). •
خبرة عملية لمدة سنة في التسويق. •

مدة االختبار: 3 - 4 ساعات

(IIMP) يمكن دفع رسوم اضافية للبرانمج التعليمي المقدم من

االطالع على دليل البرنامج •
ثم تعبئة طلب التقديم بالبيانات المطلوبة •
دفع الرسوم حسب الجدول الموضح •

1219 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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(Manager) CMMP®

شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها بالمعرفة 
المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم اإلمكانات والقدرات 

المهنية الالزمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مؤهل أكاديمي (درجة البكالوريوس أو دبلوم مع خبرة عملية  •
لمدة سنتين).

• .(Associate) CMMP االنتهاء بنجاح من المستوى األول 
 إكمال 4 دورات في األعمال و4 دورات في التسويق. •
سنتين على األقل من الخبرة. •

(IIMP) يمكن دفع رسوم اضافية للبرانمج التعليمي المقدم من

االطالع على دليل البرنامج •
ثم تعبئة طلب التقديم بالبيانات المطلوبة •
دفع الرسوم حسب الجدول الموضح •

1219 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: 3 - 4 ساعات
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(Executive) CMMP®

شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها بالمعرفة 
المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم اإلمكانات والقدرات 

المهنية الالزمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مؤهل أكاديمي (درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس مع  •
خبرة عملية لمدة سنتين )

• .(Manager) CMMP االنتهاء بنجاح من المستوى الثاني
إكمال 6 دورات في األعمال و6 دورات في التسويق. •
أربع سنين على األقل من الخبرة. •

(IIMP) يمكن دفع رسوم اضافية للبرانمج التعليمي المقدم من

االطالع على دليل البرنامج •
ثم تعبئة طلب التقديم بالبيانات المطلوبة •
دفع الرسوم حسب الجدول الموضح •

1219 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: 3 - 4 ساعات
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(Chartered) CMMP®

شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها بالمعرفة 
المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم اإلمكانات والقدرات 

المهنية الالزمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مؤهل أكاديمي (درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس مع  •
خبرة عملية لمدة سنتين).

• .(Executive) CMMP االنتهاء بنجاح من المستوى الثالث
إكمال 8 دورات في األعمال و8 دورات في التسويق. •
6 سنين على األقل من الخبرة. •

(IIMP) يمكن دفع رسوم اضافية للبرانمج التعليمي المقدم من

االطالع على دليل البرنامج •
ثم تعبئة طلب التقديم بالبيانات المطلوبة •
دفع الرسوم حسب الجدول الموضح •

1219 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

مدة االختبار: 3 - 4 ساعات
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HubSpot Content Marketing 
Certification

تغطي الشهادة أهم الجوانب التي تبقيك على اطالع أفضل حول أفضل الممارسات 
لصناعة المحتوى وتسويقه.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات.

مدة االختبار: 3 ساعات
عدد األسئلة: 60 سؤال

ة االختبار بدون تكلفة إضافية. يمكن إعاَدِ

مرفق المقاطع التعليمية والمقاالت عند دفع رسوم الدورة 
التدريبية

إنشاء ملف شخصي.  •
اختيار الدورة عبر الرابط.  •

مجانية

مقدمة من:
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HubSpot Inbound Marketing 
Certification

التسويق الداخلي هو منهجية مصممة لجذب الزوار والعمالء المحتملين، تعتبر الشهادة 
مثالية للذين يرغبون في االطالع على أفضل الممارسات حول عدة محأور.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد متطلبات.

مدة االختبار: 3 ساعات
عدد األسئلة: 60 سؤال

ة االختبار بدون تكلفة إضافية. يمكن إعاَدِ

مرفق المقاطع التعليمية والمقاالت عند دفع رسوم الدورة 
التدريبية

إنشاء ملف شخصي.
تحديد الدورة عبر الرابط.

مجانية

مقدمة من:
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Brand Management Cornell 
Certificate Program

تقدم جامعة كورنيل عدة برامج رائدة في التطوير المهني لمجال التسويق حيث تم 
تصميم هذا البرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية للمهنيين الذين يتطلعون 

إلى تطوير المهاراتهم  في مجاالت مختلفة.
يتمحور برنامج إدارة العالمة التجارية حول الغرض من العالمة التجارية واستراتجيتها، 

تمركز العالمة التجارية وتخطيطها، تنشيط العالمة التجارية وقياسها. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال توجد شروط مسبقة أو عمليات قبول رسمية مطلوبة 
للتسجيل.

يتم تصنيف معظم الدورات وفًقا لنظام الدرجات الكاملة / غير 
الكاملة.

البرنامج متكامل شامل لجميع المصادر التعليمية مثل: 
حدات تعليمية تتميز بالمناقشات التفاعلية  •
محاضرات الفيديو. نصوص ودراسات الحالة. •
مشاريع الدورات التدريبية. •

تسجيل الدخول عبر الرابط.

9450 SR

مقدمة من:
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Marketing Analytics Cornell 
Certificate Program

تقدم جامعة كورنيل عدة برامج رائدة في التطوير المهني لمجال التسويق حيث تم 
تصميم هذا البرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية للمهنيين الذين يتطلعون 

إلى تطوير المهاراتهم  في مجاالت مختلفة.
يتمحور برنامج تحليالت التسويق: تحليل تقسيم السوق واستهدافه ونمذجة االستجابة 

له، التنبؤ وإدارة القيمة الدائمة للعمالء وقياس تفضيالتهم، استخدام البيانات لتمركز، 
العالمة التجارية وتحسين اإلعالنات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال توجد شروط مسبقة أو عمليات قبول رسمية مطلوبة 
للتسجيل.

يتم تصنيف معظم الدورات وفًقا لنظام الدرجات الكاملة / غير 
الكاملة.

البرنامج متكامل شامل لجميع المصادر التعليمية مثل: 
حدات تعليمية تتميز بالمناقشات التفاعلية  •
محاضرات الفيديو. نصوص ودراسات الحالة. •
مشاريع الدورات التدريبية. •

تسجيل الدخول عبر الرابط.

9450 SR

مقدمة من:
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Oxford Digital Marketing: 
Disruptive Strategy Program

يوفر البرنامج المهارات الالزمة لالستجابة لالتجاهات وتغيرات التسويق اإللكتروني 
ليشمل عدة جوانب.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

االلتزام بالتقييم المستمر وقائمة المهام 

االلتزام بالبرنامج المستمر خالل مدة ٨ اسابيع

يوفر البرنامج محتوى تفاعلي من محاضرات الفيديو والرسوم 
البيانية واستطالعات الرأي وغيرها من دراسات الحالة.

تسجيل الدخول عبر الرابط.

10051  SR

مقدمة من:

171

https://www.getsmarter.com/courses/oxford-digital-marketing-programme/course_registrations/step_1
https://twitter.com/OHR_SA


شهادة تحسين محركات البحث - 
SEO

تحسين ظهور الموقع اإللكتروني على محركات البحث من خالل تحسين في نتائج البحث 
المجانية عن طريق المفردات المدخلة في محركات البحث.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

دراسة المحتوى.  •
تطبيق األدوات. •

االتزام بالبرانامج خالل الفترة المحددة

تحميل شرائح العرض واالختبارات القصيرة اللتي تتوفر عند دفع 
رسوم الدورة التدريبية

تسجيل الدخول عبر الرابط .

3739 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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Semrush Content Marketing 
Toolkit Course

تعرف على كيفية تحسين وإثراء استراتيجية تحسين محركات البحث من خالل إنشاء 
محتوى مفيد يغذي احتياجات المستخدمين. استكشف كيف يمكن للمحتوى تحسين 

مستوى رؤية موقعك اإللكتروني على محركات البحث وزيادة معدل الزيارات مع أفضل 
خبراء تحسين محركات البحث.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

دراسة المحتوى. •
تطبيق األدوات. •

مدة االختبار: 27 دقيقة •
عدد األسئلة: 20 سؤال •

مرفق المقاطع التعليمية والمقاالت عند التسجيل في الدورة 
التدريبية

 يمكن التسجيل لالختبار عبر الرابط 

مجانية

مقدمة من:
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Digital Marketing Analytics 
from Management Executive 
Education MIT

يوفر هذا البرنامج نظرة عامة حول أفضل المناهج والممارسات في قياس وتحليل 
التسويق اإللكتروني وفهم كيفية استخدام األدوات في التوجه االستراتيجي واإللمام 

بعدة محأور.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

االلتزام بالتقييم المستمر وقائمة المهام. •

االتزام بالبرنامج خالل  6 اسابيع

التفاعل مع الزمالء. •
محتوى تفاعلي من محاضرات الفيديو والرسوم البيانية  •

واستطالعات الرأي وغيرها من دراسات الحالة.
اختبار قصير أسبوعي وتسليم مشاريع بشكل مستمر. •

تسجيل الدخول عبر الرابط.

10500 SR

مقدمة من:
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متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

مقدمة من:

صالحة لمدة:

3 سنوات

السعر مع التعليم:

2344  SR

TMI تزودك بمصادر دراسة ورقية وإلكترونية  

إنشاء حساب على منصة TMI واكمال إجراءات التسجيل ودفع 
كامل المبلغ. 

مدة االختبار: 120 دقيقة •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد، أسئلة ذات اجابة واحدة، أو  •

اختيار اإلجابة الصحيحة
درجة االجتياز: بين 65% -70%  •
لديك180 يوم بعد الدفع للتحضير لالختبار •

يجب أن تكون قد أكملت  درجة البكالوريوس في إدارة الموارد  •
البشرية أو اإلدارة أو ريادة األعمال و المجاالت ذات الصلة. 

وستة أشهر خبرة في مجال الموارد البشرية 
في حال لم يكن لديك شهادة في أحد المجاالت االدارية يجب  •

أن يكون لديك ثالث سنوات من الخبرة على األقل في مجال 
الموارد البشرية

تعتبر شهادة ممارس إدارة المواهب TMP الخطوة األولى لتدخل عالم االحترافية في 
إدارة المواهب والموارد البشرية وهي مناسبة لكل من مبتدئي العاملين في الموارد 

البشرية أو الخريجين من تخصصات الموارد البشرية بشكل عام. ستؤهلك شهادة ممارس 
إدارة المواهب TMP ليتم اختيارك من قبل مشغلي الموارد البشرية حول العالم فهي 

تزيد من خبرتك في إدارة المواهب بالطريقة الفاعلة والصحيحة.

Talent Management Practitioner 
(TMP) 
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Senior Talent Management 
Practitioner (STMP) 

إذا كنت تعمل في الموارد البشرية لفترة من الوقت، ف أنت تعرف بالضبط عن تحول 
الموارد البشرية العامة إلى مركز استقطاب المواهب. ويبحث اآلن المهنيون والقادة 

العاملون في مجال الموارد البشرية عن أدوات جديدة وإصدار شهادات ومعارف جديدة 
لمساعدة منظماتهم على النجاح في هذا التحول. STMP أحد الطرق المساعدة على 

ذلك

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يجب أن تكون قد أكملت  درجة البكالوريوس في إدارة الموارد  •
البشرية أو اإلدارة أو ريادة األعمال و المجاالت ذات الصلة. 

وسبع سنوات خبرة في مجال الموارد البشرية
في حال لم يكن لديك شهادة في أحد المجاالت االدارية يجب  •

أن يكون لديك ثمان سنوات من الخبرة على األقل في مجال 
الموارد البشرية

مدة االختبار: 120 دقيقة •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد، واختيار أفضل اجبابة •
درجة االجتياز: 65% - 70% •
لديك 180 يوم بعد الدفع لالستعداد لالختبار •

TMI تزودك بمصادر دراسة ورقية إلكترونية

إنشاء حساب على منصة TMI واكمال إجراءات التسجيل ودفع 
كامل المبلغ

3188 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

السعر االجمالي:
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Global Talent Management 
Leader (GTML)

وتشمل شهادة قائد إدارة المواهب العالمية على مجموعة من البرامج ومواد تعليمية 
رائدة في فن وعلم إدارة المواهب ، وتركز على كيفية االستفادة من القوى العاملة 

متعدد الثقافات في إدارة المواهب والعقول  في جميع المنظمات ذات التنوع العالمي 
ومتعدد الثقافات. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يجب أن تكون قد أكملت  درجة البكالوريوس في إدارة الموارد  •
البشرية أو اإلدارة أو ريادة األعمال و المجاالت ذات الصلة. وما 

ال يقل عن 10 سنوات  خبرة في مجال الموارد البشرية  
في حال لم يكن لديك شهادة في أحد المجاالت االدارية يجب  •

أن يكون لديك 12سنة من الخبرة على األقل في مجال الموارد 
البشرية

مدة االختبار: 120 دقيقة •
عدد األسئلة: 60 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد، واختيار أفضل اجبابة •
درجة االجتياز: 65% - 70% •
لديك 180 يوم بعد الدفع لالستعداد لالختبار •

TMI تزودك بالمصادر التعليمية الورقية واإللكترونية 

إنشاء حساب على منصة TMI واكمال إجراءات التسجيل ودفع 
كامل المبلغ

 

6564 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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IPMA-HR Certified Professional 

هذه الشهادة موجهه للمبتدئين في مجال الموارد البشرية ويطمحون لخبرة ومعرفة 
أعلى. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

• The Public Sector HR Essentials Course اجتياز

مدة االختبار: ثالث ساعات ونصف  •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد •
الدرجة المطلوبة للنجاح 70%  •

يمكن شراء دليل الدراسة عبر الرابط •
أو شراء الباقة الشاملة للدورة التعلمية •

التسجيل في الموقع ودفع المبلغ كامل 

3747 SR

4872 SR

مقدمة من:

مع عضوية:
السعر االجمالي:

بدون عضوية:
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IPMA-HR Senior Certified 
Professional 

شهادة قادة المحترفين المعتمدين، موجهه لمن عمل في المجال لفترة طويلة ووصل 
لإلدارة العليا والمستوى التنفيذي ويطمح لتوثيق إنجازاته بشهادة معتمدة في مجال 

الموارد البشرية.  

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

خبرة في مجال الموارد البشرية، •
في حال عدم حصولك على شهادة، يستلزم وجود خبرة ال تقل  •

عن ثمان سنوات في مجال الموارد البشرية 
ولحملة الدبلوم ست سنوات وحملة البكالوريوس أربع سنوات  •

وحملة الماجستير سنتين.     

عدد األسئلة: 85 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار متعدد  •
مدة االختبار: ثالث ساعات  •
درجة االجتياز: 60% •

يمكن شراء دليل الدراسة عبر الرابط

التسجيل في الموقع الرسمي 

375 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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Certificate Human Resource 
Professional (CHRP) 

يعد (CHRP) أفضل تعيين معروف للموارد البشرية في كندا.  يتحقق تعيين محترف 
الموارد البشرية المعتمد من صحة معرفتك بالموارد البشرية واستعدادك لمكان عملك 

والتزامك بالتعلم على مدار حياتك المهنية. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

التسجيل وتفعيل العضوية بنجاح  •
إكمال متطلبات المقرر الدراسي بنجاح (معرفة الحاالت  •

 المستثناة)
إكمال برنامج (Job Ready) بنجاح

االختبار األول: اختبار المعرفة (CHRP-KE) والذي يتكون من  •
175 سؤال  (اختيار من متعدد) للمعرفة محتوى االختبار الرجاء 

زيارة الموقع
االختبار الثاني: اختبار قانون العمل (CHRP-ELE) والذي يتكون  •

من 110 سؤال للمعرفة محتوى االختبار الرجاء زيارة الموقع

يمكن االطالع على المراجع المقترحة هنا

استيفاء معايير فئة التسجيل  •
أكمل نموذج الطلب بما في ذلك المهام المتعلقة بالشخصية  •

الجيدة 
إثبات أنك قد قرأت ووافقت على االلتزام بالقانون ولوائح  •

HRPA وقواعد السلوك المهني 
دفع مستحقات التسجيل •

5869 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:
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Certified Human Resource 
Leader (CHRL) 

شهادة CHRL تعطي المجال لتوسع في عالم الموارد البشرية. وأيضا التوسع 
بمسؤوليات الشركة مثل إدارة المشاريع والبرامج والمبادرات، تنفيذ الخطط التي تمررها 
اإلدارة العليا ، وتفويض المهام لموظفي المبتدئين. في األمور المهنية ، يمكن لألفراد 

في هذا المستوى التصرف بشكل مستقل.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

شهادة جامعية في أي مجال 3 سنوات خبرة في العشر  •
سنوات االخيرة في مجال الموارد البشرية

إكمال متطلبات المقرر الدراسي بنجاح (المعرفة الحاالت  •
المستثناة)

إكمال برنامج (Job Ready) بنجاح •

االختبار األول: اختبار المعرفة (CHRP-KE) والذي يتكون من  •
175 سؤال (اختيار من متعدد) للمعرفة محتوى االختبار الرجاء 

زيارة الموقع
االختبار الثاني: اختبار قانون العمل (CHRP-ELE) والذي يتكون  •

من 110 سؤال للمعرفة محتوى االختبار الرجاء زيارة الموقع

يمكن االطالع على المراجع المقترحة هنا

استيفاء معايير فئة التسجيل  •
أكمل نموذج الطلب بما في ذلك المهام المتعلقة بالشخصية  •

الجيدة
إثبات أنك قد قرأت ووافقت على االلتزام بالقانون ولوائح  •

HRPA وقواعد السلوك المهني 
دفع مستحقات التسجيل  •

5887 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Tariq Aqel
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Certified Human resource 
Executive (CHRE)

 شهادة CHRE هي شهادة المستوى التنفيذي. وصل متخصصو الموارد البشرية على 
مستوى CHRE، من خالل السمات واإلنجازات الشخصية، إلى المراتب العليا في المهنة. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

تعبئة استمارة التقديم 
دفع رسوم االستمارة

كتابة عن 15 موضوع محدد في استمارة التقديم (يجب أن  •
    (STAR تتبع كتابتك إطار عمل

بعد تعبئة االستمارة وكتابة جميع المواضيع المطلوبة يتم الرد  •
بالتقييم على األمثلة المقدمة وتوجد معايير لتقديم

ال يوجد مصادر محددة

التسجيل بالموقع الرسمي  •
تفعيل العضوية   •
دفع مستحقات العضوية  •

388 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Talent Management Certified 
Program (TMCP) 

تم تصميم برنامج شهادة إدارة المواهب (TMCP) لمساعدة المشاركين على اكتساب 
المهارات العملية للتقدم في مجال إدارة المواهب. يحصل المشاركون على امتياز 

كمحترف معتمد في إدارة المواهب. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

حضور جميع المحاضرات الثمانية على مدار ثمانية أشهر (عن  •
بعد) 

إكمال جميع الواجبات  •
إكمال خطة التطوير الذاتي  •
إكمل االختبار النهائي  •

يتكون االختبار من: 
40 سؤال (االختيار من متعدد)  •
10أسئلة (مقالية) •

يمكن االطالع على قائمة البرامج التعلمية من هنا

التسجيل من خالل الموقع ثم اختيار البرنامج المراد. •

4625 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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Human Resource Business 
Partner (HRBP) 

ُيعد برنامج شهادة HRBP المشاركين للتشأور مع القادة لتحديد احتياجات أعمال الموارد 
البشرية ودعم فرق كبار القادة التي تتعامل مع تحديات الموارد البشرية. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

حضور جميع المحاضرات الثمانية على مدار ثمانية أشهر (عن  •
بعد) 

إكمال جميع الواجبات  •
إكمال خطة التطوير الذاتي  •
إكمل االختبار النهائي  •

يتكون االختبار من: 
40 سؤال (االختيار من متعدد)  •
10أسئلة (مقالية)  •

يمكن االطالع على قائمة البرامج التعلمية من هنا

التسجيل فالموقع •
اختيار البرنامج المراد •

4625 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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Senior Certified Professional 
(SCP)

إن كسب اعتماد SHRM-CP أو SHRM-SCP يجعلك خبيًرا معترًفا به وقادًرا على 
المنافسة في مجال الموارد البشرية. للمسؤولين أو مدراء الموارد البشرية (HR)، ومن 
يقومون بتطوير االستراتيجيات وتوفيقها مع أهداف المنشأة وقيادة أنشطة الموارد 

البشرية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

 ما دون البكالوريوس: •
 متعلقة بالموارد البشرية يطلب خبرة 6 سنوات.

غير متعلقة بالموارد البشرية يطلب خبره 7 سنوات في الموارد 
البشرية.

 البكالوريوس متعلقة بالموارد البشرية: •
 يطلب خبرة 4 سنوات في الموارد البشرية.

البكالوريوس غير متعلقة بالموارد البشرية يطلب خبره 5 سنوات 
في الموارد البشرية.

 دراسات عليا متعلقة بالموارد البشرية: •
 يطلب خبرة 3 سنوات في الموراد البشرية. 

غير متعلقة بالموارد البشرية يطلب خبرة 4 سنوات في الموارد 
البشرية.

مدة االختبار: 4 ساعات •
عدد األسئلة: 160 سؤال، 95 معرفية، 65 حكم ظرفية •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •

جدارات سلوكية (القيادة، األعمال، العالقات). •
جدارات الموارد البشرية في إطار عملي (األشخاص، المنظمة،  •

بيئة العمل).

 SHRM Certification مراكز االتصال لالختبار اإلقليمي في دليل
Handbook

1500 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Mahmoud
Al-Abdali 

Amer
Qahtani 

Abdulaziz
Al-Balawi 
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Certified Professional (CP)

إن كسب اعتماد SHRM-CP أو SHRM-SCP يجعلك خبيًرا معترًفا به والرائدة في مجال 
الموارد البشرية على المنافسة في اقتصاد اليوم. للعاملين في إدارة الموارد البشرية، 
منفذين العمليات التشغيلية وتطبيق السياسات واإلجراءات على المنشأة اتصال مع 

أصحاب المصلحة مع العاملين بالمنشأة أو اإلدارات األخرى.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

  يكتفى بأحد المتطلبات:
 ما دون البكالوريوس ذات صلة بالموارد البشرية: •

 مطلوب خبرة 3 سنوات في الموراد البشرية.
ما دون البكالوريوس ليست على صلة بالموراد البشرية يطلب 

خبره 4 سنوات في الموراد البشرية.
 البكالوريوس ذات صلة بالموراد البشرية: •

 يطلب خبرة سنة في الموراد البشرية
البكالوريوس ليست على صلة بالموراد البشرية  يطلب خبره 

سنتين في الموراد البشرية.
 دراسات عليا ذات صلة بالموراد البشرية: •

 يطلب عمل في الموراد البشرية. 
دراسات عليا ليست على صلة بالموراد البشرية يطلب خبرة سنة 

في الموراد البشرية.

مدة االختبار: 4 ساعات •
عدد األسئلة: 160 سؤال، 95 معرفية، 65 حكم ظرفية •
نوع األسئلة: اختيار متعدد •

جدارات سلوكية (القيادة، األعمال، العالقات). •
جدارات الموارد البشرية في إطار عملي (االشخاص، المنظمة،  •

بيئة العمل).

 SHRM Certification مراكز االتصال لالختبار اإلقليمي في دليل
 Handbook

1500 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

 Najla
Alshawai

 Tumader
Meer
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المستوى  الثالث األساسي للموارد 
البشرية

 L&Dتوفر مؤهالت المستوى التأسيسي مقدمة ممتازة للموارد البشرية و
فضال عن توفير التأهيل المهني المعترف بها، فإنها تساعدك على اكتساب مجموعة 

واسعة من المهارات العملية ذات الصلة التي يمكنك تطبيقها في مكان العمل وتعتبر 
شهادة جيدة للمبتدئين في مجال الموارد البشرية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد هناك متطلبات تعليمية رسمية، ولكن يتطلب إثبات 
مستوى عال من اللغة اإلنجليزية.

طريقة الحصول على الشهادة بإنجاز المهام والبحوث  •
وباإلضافة إلى حضور دورات تدريبية،  واليوجد اختبار.

ممارسات الموارد البشرية. •
التعليم والتطوير. •
28 وحدة - 280 ساعة تدريبية. •

اختيار نوع الشهادة. •
البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات. •
االنضمام إلى CIPD كعضو طالب. •

30000 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Mahmoud
 Al-Abdali 
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https://sa.linkedin.com/in/malabdali
https://nmj.cipd.co.uk/qualification-finder/qualificationsize/certificate
https://twitter.com/OHR_SA


 المستوى الخامس المتوسط في 
الموارد البشرية

توفر لك مؤهالت المستوى المتوسط الفرصة لبناء خبرتك في الموارد البشرية أو 
L&d. Set على المستوى الجامعي (المستوى 5RQF) وتساعدك على تطوير قدراتك 

على تقييم فعالية نماذج الموارد البشرية، ُتعتبر الشهادة جيدة لمن لديهم خبرة أو لمن 
يحملون شهادات جامعية في مجال الموارد البشرية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد هناك متطلبات تعليمية رسمية، ولكن يتطلب إثبات 
مستوى عاٍل من اللغة اإلنجليزية.

طريقة الحصول على الشهادة بإنجاز المهام والبحوث  •
وباإلضافة إلى حضور دورات تدريبية،  واليوجد اختبار.

 التعليم والتطوير  مجال الموارد البشرية •
32 وحدة •
320 ساعة تدريبية. •

اختيار نوع الشهادة. •
البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات. •
االنضمام إلى (CIPD) كعضو طالب. •

45000 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Saud
Alenzi 
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http://linkedin.com/in/saud-alenzi-cipd-l5-candidate-10b34b101
https://nmj.cipd.co.uk/qualification-finder/qualificationsize/certificate
https://twitter.com/OHR_SA


 المستوى السابع المتقدم في 
الموارد البشرية

  L&Dهي المؤهالت المهنية األكثر شهرة على نطاق واسع في مجال الموارد البشرية و
ويتم تعيينها على مستوى الدراسات العليا (Level7RQF)، عطيك عمق المعرفة الذي 
ُيمكنك من أن تصبح خبيًرا في الموارد البشرية، مناسبة لمن لديه خبرة عالية في المجال 

ويرغب أن يشغل مناصب إدارية كبرى.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ال يوجد هناك متطلبات تعليمية رسمية، ولكن يتطلب إثبات 
مستوى عاٍل من اللغة اإلنجليزية.

مهام وبحوث وباإلضافة إلى حضور دورات تدريبية, واليوجد 
اختبار.

ممارسات الموارد البشرية. •
 التعليم والتطوير. •
60 وحدة  •
600 ساعة تدريبية. •

اختيار نوع الشهادة. •
البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات. •
االنضمام إلى CIPD كعضو طالب. •

65000 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Mohammed
Al Mana 
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http://linkedin.com/in/mohammed-al-mana-assoc-cipd-7-mba-9a6b6196
https://nmj.cipd.co.uk/qualification-finder/qualificationsize/certificate
https://twitter.com/OHR_SA


Associate Professional in 
Human Resources International 
(aPHRi)
شهادة المشترك المهنية في الموارد البشرية الدولية هي الشهادة المثالية للمساعدة 

في دفع عجلة المسيرة المهنية واكتساب الثقة للشروع في مهنة الموارد البشرية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

الحصول على شهادة ثانوية أو ما يعادلها •
ليست هناك حاجة إلى خبرة مسبقة في الموارد البشرية ألن  •

هذا االعتماد قائم على المعرفة.

مدة االختبار: ساعتان و15 دقيقة. •
عدد األسئلة: 100 سؤال •
نوع األسئلة: غالًبا اختيار من متعدد، 25 سؤال مسبق. •

يمكن شراء المنهج أو المادة العلمية من موقع . •
المنهج عبارة عن أربعة أقسام يهتم بالموارد البشرية بشكل  •

عام.
يمكن للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو يلتحق ببعض الدورات  •

التحضيرية أو التأهيلية.

يمكن التقديم على االختبار المحوسب من خالل الرابط.

1500 SR

مقدمة من:

سعر التقديم مع 
االختبار:
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https://www.hrcp.com/products/phri-sphri/
https://home.pearsonvue.com/hrci
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Professional in Human 
Resources International (PHRi)

شهادة المستوى المهني في الموارد البشرية الدولية هي شهادة مهنية تساعد على 
تأهيلك كخبير في مجال الموارد البشرية، مع مستويات موحدة من المهارات والمعرقة 

والكفاءات الالزمة. شهادة PHRi َتثِبيت لمبادئ الموارد البشرية الفنية والتشغيلية 
المقبولة بشكل عام على مستوى دولي واحد.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى المتطلبات:
خبرة سنة واحدة على األقل في وظيفة الموارد البشرية •
على المستوى المهني ودرجة الماجستير أو ما يعادلها عالمًيا. •
أو خبرة ال تقل عن سنتين في وظيفة الموارد البشرية على  •

المستوى المهني ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها عالمًيا، 
أو أن يكون لديك أربع سنوات على األقل من الخبرة في  •

منصب الموارد البشرية على المستوى المهني وشهادة ثانوية 
أو ما يعادلها عالمًيا.

مدة االختبار: 3 ساعات و15 دقيقة. •
عدد األسئلة: 145 سؤال •
نوع األسئلة: غالًبا اختيار من متعدد، 25 سؤال مسبق. •

يمكن شراء المنهج أو المادة العلمية من موقع. •
المنهج عبارة عن أربعة أقسام يهتم بالموارد البشرية بشكل  •

عام.
يمكن للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو يلتحق ببعض الدورات  •

التحضيرية أو التأهيلية.

حجز االختبار المحوسب عبر الوقع.

1856 SR

مقدمة من:

سعر التقديم مع 
االختبار:

أسأل مجرب:

 Abdullah
AlHassan

 Fatima Al
Marzooq

Dakheel
AlZeyadi 
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Senior Professional in Human 
Resources International 
(SPHRi)

تساعد في رفع كفاءة الموارد البشرية وإتقان مبادئ الموارد البشرية المتعارف عليها 
عموًما من االستراتيجيات وتطوير السياسات وتقديم الخدمات في بيئة دولية واحدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

أن يكون لديك أربع سنوات على األقل من الخبرة في منصب    
الموارد البشرية على المستوى المهني ودرجة الماجستير أو ما 

يعادلها.
أن يكون لديك خمس سنوات على األقل من الخبرة في  •

منصب الموارد البشرية على المستوى المهني ودرجة 
البكالوريوس أو ما يعادلها.

أو ما ال يقل عن سبع سنوات من الخبرة في وظيفة الموارد  •
البشرية على المستوى المهني + شهادة ثانوية أو ما يعادلها.

معرفة موثقة بقوانين العمل المحلية. •

مدة االختبار: ساعتان و30 دقيقة. •
عدد األسئلة: 105 سؤال •
نوع األسئلة: غالًبا اختيار من متعدد، 25 سؤال مسبق. •

يمكن شراء المنهج أو المادة العلمية من موقع يمكن  •
للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو يلتحق ببعض الدورات 

التحضيرية أو التأهيلية.
المنهج عبارة عن أربعة أقسام يهتم بالموارد البشرية بشكل  •

عام.

حجز االختبار المحوسب عبر الوقع.

2231 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Mahmoud
Al-Abdali 

 Abdulaziz
Alhedeithy

Dakheel
AlZeyadi 

3 سنوات

صالحة لمدة:

192

https://www.hrcp.com/products/sphri/
https://sa.linkedin.com/in/malabdali
http://linkedin.com/in/abdulaziz-alhedeithy-35977a34
https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/SPHRi
http://linkedin.com/in/dakheel-alzeyadi-mba-gphr-sphri-phri-01461911
https://twitter.com/OHR_SA


Global Professional in Human 
Resources (GPHR)

تم تصميم شهادة المهنية العالمية في الموارد البشرية (GPHR) لمحترفي الموارد 
البشرية الذين يعملون عبر الخطوط الدولية ويجب أن يكون لديهم فهم لمختلف البلدان 

وإرشادات وطنية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

لديك خبرة سنتين على األقل في وظيفة الموارد البشرية على  •
المستوى المهني ودرجة الماجستير أو أعلى.

أن يكون لديك ثالث سنوات على األقل من الخبرة في منصب  •
 الموارد البشرية على المستوى المهني + درجة البكالوريوس

أو أن يكون لديك أربع سنوات على األقل من الخبرة في وظيفة 
الموارد البشرية على المستوى المهني + شهادة الثانوية.

 يمكن شراء المنهج أو المادة العلمية من موقع.  •
المنهج عبارة عن أربعة أقسام يهتم بالموارد البشرية بشكل 

عام.
يمكن للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو يلتحق ببعض الدورات  •

التحضيرية أو التأهيلية.

•  Pearson VUE testing center  اختبار محوسب في
أو في منزلك أو مكتبك  •
•  OnVUE   باستخدام

2231 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Hashim
Al najjar 

Dakheel
AlZeyadi 

مدة االختبار: 3 ساعات. •
عدد األسئلة: 140 سؤال •
نوع األسئلة: غالًبا اختيار من متعدد، 25 سؤال مسبق. •
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مساعد محترف في تنمية المواهب 
)APTD)

تعتبر شهادة  APTD المساعد المحترف في تنمية المواهب للذين هم في المراحل 
األولى من حياتهم المهنية أو من يركزون على تقديم التدريب والتصميم التعليمي أو 

تقنيات التعلم ، مما يساعدهم في بناء المعرفة الخاصة بهم.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

بخبرة 3-5 سنوات في تطوير المواهب. •
3 سنوات خبرة في مجال تنمية المواهب أو التخصصات ذات  •

الصلة.
28 ساعة من التطوير المهني في تنمية المواهب خالل  •

السنوات الثالث الماضية.

مدة االختبار: ساعتان •
عدد األسئلة: 115 سؤال •
نوع األسئلة: اختيار من متعدد. •

كتيب المراجع والتحضير لالختبار

التسجيل في الموقع

2621  SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Ali
Al Faifi 
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محترف معتمد في التعلم واألداء 
)CPTD)

شهادة (CPTD) هي شهادة مهنية لمتخصصي TD لقياس تطبيق المعرفة والمهارات 
المهنية عبر اتساع قدرات تنمية المواهب.

تشير تقارير الدراسة للحاصلين على تعيين CPTD بإنها كانت فرصة نمو هائلة، وسمحت 
لهم بالتعلم والعودة إلى المهنة، وأحدثت تأثيًرا إيجابًيا. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

خبرة ال تقل عن 5سنوات. •
معرفة وخبرة  تنمية مواهب الموظفين •
60 ساعة من التطوير المهني. •

مدة االختبار: 3 ساعات. •
عدد األسئلة: 150 سؤال المعرفة، 100 سؤال تطبيق المهارة. •
 نوع األسئلة: االختيار متعدد وأسئلة إدارة.  •

كتيب المراجع والتحضير لالختبار

إجراء االختبارات: مراكز االختبار حول العالم المراقبة عن ُبعد. •
المواعيد النهائية للتسجيل هي 30 يوًما تقريًبا قبل بدء كل  •

فترة اختبار.

4687 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

أسأل مجرب:

Mishari
Alghamd 

Saud
 AlOmair 
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شهادة إدارة اإلنتاج والتخزين 
)CPIM) الُمعتمدة

تعد الشهادة الخيار المناسب للذين يرغبون بالتخصص في إدارة اإلنتاج والتخزين، 
فالبرامج التي تسبق االختبار تساعد المرشح على فهم المصطلحات والمفاهيم 

واالستراتيجيات األساسية المتعقلة بإدارة سلسلة التوريد والطلب والشراء وتخطيط 
الموردين وتخطيط المتطلبات المالية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ثالث سنوات من الخبرة في األعمال ذات الصلة. •
أو درجة البكالوريوس. •
 أو الحاصل على أحد الشهادات التالية: •

- شهادة معتمد في الخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع 
.(CLTD) 

.(CFPIM) شهادة الزميل المعتمد في إدارة اإلنتاج والمخزون - 
.(SCOR-P) شهادة محترف عمليات سلسلة التوريد - 

.(CIRM) شهادة اإلدارة المتكاملة للموارد - 
.(CPM) شهادة مدير المشتريات المعتمد - 

.(CSM) شهادة إدارة التوريدات - 
.(CTL) شهادة معتمد في النقل والخدمات اللوجستية - 

.(CPSM) الشهادة االحترافية المعتمدة في إدارة التوريدات -

تترأوح درجات شهادة CPIM من 200 إلى 350  •
وتحتسب درجة النجاح من 300 إلى 350  •
لكي تحصل على شهادة (CPIM) يجب عليك اجتياز كل من  •

االختبارين (CPIM Part1 and CPIM Part2) في غضون ثالث 
سنوات.

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

إنشاء حساب في الوقع وإكمال المتطلبات. •
دفع رسوم االختبار، ثم التوجه إلى مكان إنعقاد االختبار في  •

مراكز بيرسون.

3714 SR

5177 SR

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:

أسأل مجرب:

 Adnan
Almalki
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الشهادة المعتمدة في الخدمات 
)CLTD) اللوجستية والنقل والتوزيع

تعد الشهادة الخيار المناسب للذين يرغبون بالعمل في مجال اللوجستيات والنقل 
والتوزيع حيث سيساعدهم البرنامج بالتعمق بمجموعة واسعة من موضوعات الخدمات 

اللوجستية وأفضل الممارسات في اللوجستيات والنقل والتوزيع.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

ثالث سنوات من الخبرة في األعمال ذات الصلة. •
درجة البكالوريوس. •
 أن تكون حاصل على أحد الشهادات التالية: •

- شهادة مدير اإلنتاج والمخزون (CPIM).شهادة محترف  
.(CSCP) سلسلة التوريد المعتمد 

.(CTL) شهادة معتمد في النقل والخدمات اللوجستية - 
.(CFPIM) شهادة الزميل المعتمد في إدارة اإلنتاج والمخزون - 

- شهادة اإلدارة المتكاملة للموارد (CIRM).شهادة محترف 
.(SCOR-P) عمليات سلسلة التوريد

عدد األسئلة: 150 سؤال اختيار متعدد. •
مدة االختبار: 3 ساعات ونصف. •
تترأوح درجات شهادة CSCP من 200 إلى 350 درجة،  •

وتحتسب درجة النجاح من 300 إلى350 

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

إنشاء حساب في الوقع وإكمال المتطلبات. •
دفع رسوم االختبار، ثم التوجه إلى مكان إنعقاد االختبار في  •

مراكز بيرسون.

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

أسأل مجرب:

 Hani
 Alzahrani

3357 SR

4670 SR

مع عضوية:

بدون عضوية:
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شهادة المستوى 2 في عمليات 
)CIPS) الشراء والتوريد

تعد الشهادة خيار مناسب إذا كنت قد بدأت للتو حياتك المهنية أو إذا كان الشراء  
والتوريد جزًءا من دورك في العمل. أيضا ألولئك الذين لديهم خبرة تجارية قليلة أو ليس 

لديهم خبرة ويطمحون لالنتقال إلى مهنة في الشراء والتوريد.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

درجة الثانوية •
دبلوم المدرسة الثانوية، درجة الزمالة أو ما يعادلها •
 أو 23 ساعة في إدارة المشاريع. •

تحتوي الشهادة على 5 وحدات رئيسية، تحتاج إلى إكمال 4  •
 وحدات أساسية وتحديد وحدة اختيارية: 
(L2M1) تقديم المشتريات والتوريدات - 

 73 سؤال - 6 اعتمادات – مدة االختبار ساعتين.
 (L2M2) - عمليات الشراء والتوريد - 

 36 سؤال - 3 اعتمادات – مدة االختبار ساعة واحدة.
(L2M3) - عالقات أصحاب المصلحة - 

 36 سؤال - 3 اعتمادات – مدة االختبار ساعة واحدة.
 (L2M4) -تكنولوجيا األنظمة - 

 36 سؤال – 3 اعتمادات – مدة االختبار ساعة واحدة.
.(L2M5) المخزون والخدمات اللوجستية والتعجيل - 

36 سؤال - 3 اعتمادات – مدة االختبار ساعة واحدة.
جميع األسئلة من نوع االختيار المتعدد. •

الدراسة الذاتية عن طريق استخدام الموارد الدراسية التي  •
 CIPS توفرها

الدراسة من خالل أحد المعاهد عن طريق الحضور الشخصي  •
للمعهد أو عن الدراسة عن بعد، للمزيد من المعلومات.

التسجيل في الموقع وتحديد التاريخ المناسب.

غير ثابت

مقدمة من:

يرجى تعبئة 
البيانات:
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Balanced Scorecard 
Professional Certification (BSP)

يزود برنامج (BSI) باألدوات التي يحتاجونها لبناء وتنفيذ والحفاظ على نظام متوازن 
لتخطيط وإدارة بطاقات األداء في منظمتهم. يتم تدريس الدورات من قبل خبراء تدريب 

بطاقة األداء المتوازنة المتخصصة من خالل سلسلة من التدريب العملي على، ورش 
عمل تفاعلية. هذا البرنامج مثالي ألي شخص مهتم بمساعدة منظماته على التركيز 

على االستراتيجية وتحسين األداء.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

جميع المشاركين في برنامج شهادة BSI مؤهلون لوحدات  •
 GW التعليم المستمر

الحاضرين الذين يكملون البرنامج لمدة 10 أيام مؤهلون لـ 8  •
  CEUs

أما الذين يكملون البرنامج لمدة 5 أيام سوف يتأهلون لـ 4  •
،CEUs

في حين أن أولئك الذين يأخذون دورات الجزء 1 أو الجزء 2  •
فقط سوف يتأهلون لوحدتين لكل منهما 

 عبارة عن برنامج مدته 5 أيام يقدم للمشاركين نظام بطاقة 
األداء المتوازن. وهو يتألف من دورتين دراسيتين توفران فهمًا 

شاماًل ألساسيات بطاقة األداء المتوازن التي تترأوح من 
 Nine األساسي إلى المتقدم ، ويتم تنظيمهما حول إطار عمل

Steps to Success ™ الحائز على جوائز من BSI. يجب على 
المشاركين اجتياز اختبار في نهاية الدورة الثانية للحصول على 

شهادة BSP. التسجيل في كلتا الدورتين مًعا يمكنك من الحصول 
على الشهادة في نفس األسبوع خالل المعسكر.

البرنامج شامل للمادة التعليمة

مشاهدة جدول البرامج والحجز أونالين  

16875 SR

3 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:
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Balanced Scorecard Master 
Professional (BSMP) 
Certification

يزود برنامج (BSI) باألدوات التي يحتاجونها لبناء وتنفيذ والحفاظ على نظام متوازن 
لتخطيط وإدارة بطاقات األداء في منظمتهم. يتم تدريس الدورات من قبل خبراء تدريب 

بطاقة األداء المتوازنة المتخصصة من خالل سلسلة من التدريب العملي على، ورش 
عمل تفاعلية. هذا البرنامج مثالي ألي شخص مهتم بمساعدة منظماته على التركيز 

على االستراتيجية وتحسين األداء.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

جميع المشاركين في برنامج شهادة BSI مؤهلون لوحدات  •
 GW التعليم المستمر

الحاضرين الذين يكملون البرنامج لمدة 10 أيام مؤهلون لـ 8  •
  CEUs

أما الذين يكملون البرنامج لمدة 5 أيام سوف يتأهلون لـ 4  •
،CEUs

في حين أن أولئك الذين يأخذون دورات الجزء 1 أو الجزء 2  •
فقط سوف يتأهلون لوحدتين لكل منهما 

يعتمد هذا البرنامج لمدة 5 أيام على المعرفة المكتسبة في 
برنامج BSP مع تمارين أكثر تقدًما ، وتفاعل فردي مع كبار 

الموظفين ، ومواد موارد إضافية ، وأدوات برمجية ، وقوالب. 
يمكن اعتبار برنامج BSMP بمثابة دورة تدريبية تكميلية بعد 

الحصول على شهادة BSP ، أو كدورة مستقلة لمدة 10 أيام. 
يجب على المشاركين اجتياز اختبار BSP وكذلك إنشاء وتقديم 

 BSMP ليصبح معتمًدا من BSMP مشروع تطبيق

البرنامج شامل للمادة التعليمة

مشاهدة جدول البرامج والحجز أونالين  

مقدمة من:

صالحة لمدة:

يبدأ السعر:

16875 SR

3 سنوات
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Change Management 
Certification Program 

يوفر برنامج شهادة إدارة التغيير من Prosci المعرفة والمهارات واألدوات التي تحتاجها 
لدفع مبادرات التغيير الناجحة. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

اليوجد متطلبات 

ينقسم البرنامج إلى ثالثة ايام تدريبية تتنوع االنشطة فيها حتى 
التخرج

كتيب البرنامج والنشرات  •
اشتراك لمدة عام في المحتوى الرقمي والموارد واألدوات  •

 Prosci Hub Solution Suite في

التسجيل خالل الموقع

16877 SR

مقدمة من:

يبدأ السعر:
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Strategic Management 
Professional (SMP) 

تم تصميم شهادة محترف اإلدارة اإلستراتيجية للمهنيين الذين يعملون مع اإلدارة العليا 
من المدراء و التنفيذين، حيث تعطيهم المعرفة الالزمة لتصميم اإلستراتيجيات ومواءمة 

المنظمة و العمل على تحقيق أهدافها خالل استراتيجيتها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يمكنك االطالع على متطلبات الشهادة عبر الموقع 

مدة االختبار: 3 ساعات •
عدد األسئلة: 160 سؤاال •
•  ASP BOK المستوى الثاني إيطار SMP يغطي اختبار 

تقدم دورتين من االختبارات في السنة ، في مايو ونوفمبر. 

يمكنك االنضمام إلى الندوة المجانية مع المحترفين  •
 Jihad و Jim McComb اإلستراتيجيين المعتمدين

Mohammad حيث يجيبون على أسئلتك واستفساراتك
تحميل المستندات من المتجر اإللكتروني  •

مراجعة نموذج طلب لمقدمي طلبات الحصول على شهادة  •
 SMP

مراجعه متطلبات الحصول على الشهادة في الكتيب االرشادي   •
التأكد من كفاءة األداء االزمة  •
مراجعه الهيئة المعرفية لـ (ASP) قبل بدء تقديم الطلب لفهم  •

النطاق والمحتوى المحتمل لالختبار 
إرسال نموذج يحتوي على (مراجع، السيرة الذاتية).  •

2719  SR

3469  SR

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Strategic Planning Professional 
(SPP) 

تم تصميم شهادة محترف اإلدارة اإلستراتيجية للمهنيين الذين يعملون مع اإلدارة العليا 
من المدراء و التنفيذين، حيث تعطيهم المعرفة الالزمة لتصميم اإلستراتيجيات ومواءمة 

المنظمة و العمل على تحقيق أهدافها خالل استراتيجيتها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

5 سنوات من الخبرة الخبرة العملية في مجال التخطيط  •
االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية 

أو 5 سنوات من العمل كمدير مع عام واحد على األقل من  •
العمل في التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية.

أو سنتان من الخبرة في العمل في تلك المجاالت باإلضافة  •
إلى التعليم المؤهل (يغطي مجالين على األقل من مجاالت 

التخطيط االستراتيجي األربعة - الصياغة والتنفيذ والتنفيذ 
والبيئة). 

أو سنة من الخبرة في العمل في التخطيط االستراتيجي  •
سنة في مجال مماثل ، على سبيل المثال التحليل ، والتمويل، 

والتسويق ، وسياسة الموارد البشرية، وإدارة المشاريع، 
باإلضافة إلى التعليم المؤهل (يغطي مجالين على األقل من 

مجاالت التخطيط االستراتيجي األربعة: الصياغة والتنفيذ البيئة)

مدة االختبار: 4ساعات •
عدد األسئلة: 165 سؤال •
نوع األسئلة: اختيارت متعدده •
 درجة االجتياز: 150/ 165  •

تحميل مستندات متجر إلكتروني 

 التسجيل عبر الموقع

5 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

2719  SR

3469  SR

مع عضوية:

بدون عضوية:

203

https://www.strategyassociation.org/store/
https://app.prolydian.com/organizations/ASP
https://twitter.com/OHR_SA


محترف معتمد في إدارة التوريد 
)CPSM)

معترف به عالمًيا باعتباره المعيار الذهبي للتميز لمحترفي إدارة التوريد.  يتناول مجال 
إدارة التوريد حقائق إدارة التوريد ، باإلضافة إلى تعقيدات مكان العمل بما في ذلك 

العولمة واستخدام التكنولوجيا والكفاءات الموسعة التي يستخدمها متخصصو سلسلة 
التوريد والمشتريات لزيادة القيمة في منظماتهم. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى المتطلبات:
ثالث سنوات من الخبرة المهنية في إدارة التوريد بدوام كامل  •

مع درجة البكالوريوس من مؤسسة معترف بها إقليميًا أو ما 
يعادلها دولًيا؛

خمس سنوات من الخبرة المهنية في إدارة التوريد بدوام كامل  •
بدون درجة البكالوريوس المؤهلة. 

مركز إدارة التوريد (180 سؤال - 3 ساعات)  •
تكامل إدارة التوريد (165 سؤااًل - 75 2 ساعة)  •
القيادة والتحول في إدارة التوريد (165 سؤال - 75 2 ساعة) •

مجموعة متنوعة من موارد التدريب عبر الرابط

الدراسة واالستعداد  •
الدفع وجدولة االمتحانات  •

4 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

446  SR

671  SR

مع عضوية:

رسوم طلب 
االختبار:

بدون عضوية:
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محترف معتمد في تنوع الموردين 
)CPSD)

هي واحدة من الشركات القليلة الموجودة في هذا المجال التخصصي المتنامي 
والمطلوب بشدة إلدارة التوريد. تشارك العديد من الشركات في تنوع الموردين لتكون 
مسؤولة اجتماعًيا أو لتلبية متطلبات العمالء أو المتطلبات الفيدرالية.  تستمر التركيبة 

السكانية في التغيير وتحتاج المنظمات بشكل متزايد إلى خبراء لتنفيذ برامج تنوع 
الموردين الخاصة بهم أو اإلشراف عليها. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار: 

المصادر التعليمة:

إجراءات التقديم: 

يكتفى بإحدى المتطلبات:
ثالث سنوات من الخبرة المهنية  •
خبرة في إدارة التوريد مع درجة البكالوريوس من كلية أو  •

جامعة معتمدة إقليميًا، 
خمس سنوات من الخبرة المهنية (غير الكتابية وغير الداعمة)  •

للموردين أو خبرة في إدارة التوريد (والتي ال تحتاج إلى أن تكون 
وظيفتك األساسية) 

 مركز إدارة التوريد (180 سؤال - 3 ساعات)  •
األساسيات في تنوع الموردين (150 سؤال - ساعتان  •

و30 دقيقة) 

مجموعة متنوعة من موارد التدريب القوية لتناسب جدولك 
الزمني وتفضيالت التعلم عبر الرابط

التقديم من خالل الموقع •

4 سنوات

مقدمة من:

صالحة لمدة:

446  SR

671  SR

مع عضوية:

رسوم طلب 
االختبار:

بدون عضوية:
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https://twitter.com/OHR_SA


مفاتيح الرموز:

مدعومة من هدف، ويخصم
من سعرها.

مستوى الشهادة محترف تتطلب 
خبرات سابقة متقدمة.

مستوى الشهادة متوسط تتطلب 
خبرات سابقة متوسطة.

مستوى الشهادة مبتدئ،
ال تتطلب خبرات عالية.

مستوى الشهادة مناسب للجميع.

يجب الحضور للمقر التمام الشهادة

تتوفر باللغة العربية فقط

تتوفر باللغة اإلنجليزية ولغات اخرى

تتوفر باللغة العربية واإلنجليزية

يمكن اتمام الشهادة عبر االنترنت 
عن بعد أو الحضور الى المقر

يمكن اتمام الشهادة عبر االنترنت 
عن بعد

من فريق:

في الختام:

- األسعار الموضحة في هذا الملف غير نهائية، قد تتغير حسب اختالف الوقت والظروف. لذا يرجى التأكد من المواقع الرسمية.
- في حال أن الملف ال يعمل بشكل تفاعلي، قد يكون قارئ ملفات PDF أو المتصفح المستخدم ال يدعم الخاصية، يرجى تغيير البرنامج لالستفادة من الملف بأفضل طريقة.

أترك لنا رأيك

نرجوا أن يكون هذا الدليل الخطوة األولى نحو مشوار تمّيزك المهني، وأن يكون حافًزا لتطوير معرفتك 
الذاتية، لتسابق بها التطّور الحاصل في سوق العمل.

ندعوا الله أن يوفق الجميع لتحقيق طموحاتهم، وأن يوفقنا لخدمة هذا الوطن الغالي.

2021/1443 
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