
دليل الشهادات المهنية
مع ارتفاع عدد المرشحين للوظائف وكثرة معايير القبول، أصبحت 

المنافسة صعبة وعلى الفرد أن يتميز بأي طريقة تتاح له، لذا جمعنا 
لكم في هذا التقرير عددًا من الشهادات والدورات المهنية لبعض 

المجاالت والتي تثري المعرفة وُتعزز من مستوى الكفاءة، فالمعرفة 
كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. 

 هذا الملف تفاعلي، تم إعداده بحيث يمكن تصفحه عن طريق الضغط
على األيقونات والتنقل بين الصفحات، أو مراجعة الفهرس والتحقق 

من رقم الصفحات المعينة.

OHR_SA

 الملف
 تفاعلي
بالكامل

*األسعار الموضحة أدناه 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.
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 CompTIA Cloud
Essential

SR 461 English
مستوى: مبتدئ

CompTIA A+

 SR 848 English
مستوى: مبتدئ

 Cisco Certified
Network Associate

CCNA
SR 1106 English

مستوى: متوسط

Microsoft Specialist
 MOS

SR 375 English - عربي
مستوى: متوسط

 Certificate in
Cybersecurity Analysis

 CCA
SR 4127 English
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ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال
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IT
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 tified Implementation
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Marketing

شهادة أساسيات 
التسويق الرقمي

مجانية Engligh - عربي 
مستوى: مبتدئ

 Google Analytics IQ

مجانية English
مستوى: متقدم

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال

Hootsuite Academy 

SR 746 English
جميع المستويات

 HubSpot Content
Marketing

مجانية English
جميع المستويات
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Institute

SR 7332 English
مستوى: محترف

HubSpot Inbound 
Marketing

مجانية English
جميع المستويات

 American Marketing
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 (AMA) Marketing
Management

SR 1309
مستوى: محترف

 Cornell University
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SR 13500 English
جميع المستويات

English



OHR_SA

OHR_SA

8

 Digital Marketing
 Analytics from

 Management Executive
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SR 10500 English
لجميع المستويات

Oxford Digital 
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Strategy Program
SR 10360 English

جميع المستويات

شهادة تحسين محركات 
SEO - البحث

SR 1125 English
لجميع المستويات

شهادة كتابة المحتوى 
اإللكتروني

مجانية English
لجميع المستويات

Amazon advertising

مجانية English
مستوى: مبتدئ

Marketing

الصفحة السابقة  الصفحة السابقة  

شهادة إدارة التسويق 
)CMMP) االحترافية

SR 2700 English
مستوى: محترف
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MGMT

شهادة إدارة اإلنتاج 
والتخزين الُمعتمدة 

)CPIM(
SR 5177 English

الشهادة المعتمدة في 
الخدمات اللوجستية 

)CLTD) والنقل والتوزيع
SR 4670 English

شهادة المستوى 2 في 
عمليات الشراء والتوريد 

)CIPS(
غير ثابت English

مستوى: مبتدئ

 شهادة محترف سلسلة
 التوريد المعتمد

)CSCP(
SR 4877 English
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 Certified
Professional CP

SR 1500 English

Senior Certified 
Professional SCP

SR 1500 English

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال

المستوى  الثالث 
األساسي للموارد 

البشرية
SR 30000 English
مستوى: مبتدئ

 المستوى الخامس 
المتوسط في الموارد 

البشرية
SR 45000 English
مستوى: متوسط

 Associate Professional
 in Human Resources
International aPHRi

SR 1500 English

  المستوى السابع
 المتقدم في الموارد

البشرية
SR 65000 English
مستوى: متقدم

HR
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APTD مساعد محترف 
في تنمية المواهب

SR 2250 English
مستوى: مبتدئ

Global Professional 
in Human Resources 

GPHR
SR 2231 English

مستوى: محترف

HR

CPTD محترف معتمد 
في التعلم واألداء

SR 4687 English

الصفحة السابقة  الصفحة السابقة  

 Professional in
 Human Resources
International PHRi

SR 1856 English

 Senior Professional
 in Human Resources
International SPHRi
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 CertIFR Certificate
 in International

Financial Reporting

SR 609 English

Certified Fraud 
Examiner CFE

SR 2231 English

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال

 DipIFR Diploma
 in International

Financial Reporting
SR 522 English

الشهادة المهنية في المعايير 
الدولية للتقرير المالي

SOCPA IFRS
SR 1260 عربي

 Certified Public
Accountant CPA

SR 562 English

 زمالة الهيئة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

SOCPA
SR 2543 عربي
عدة مستويات

 CertIA - Certificate
 in International

Financial Reporting

SR 652

 Certified Internal
Auditor CIA

SR 4969 English- عربي English

Accounting
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 Qualification in
 Internal Audit

Leadership QIAL

SR 1125 English
عدة مستويات

Certification in 
Risk Management 
Assurance CRMA

SR 2719 English

 Advanced Diploma
 in International

Taxation ADIT
SR 913 English

 The IBFD Certificate
in GCC VAT

SR 913 English

 Certified in Strategy
 and Competitive

Analysis CSCA

SR 937  English

 اختبار الشهادة المهنية
 ألخصائي ضريبة القيمة

 المضافة
SOCPA VAT SPECIALIST

SR 4200 عربي

 Certificate in
 International Public
 Sector Accounting

Standards Cert IPSAS
SR 609 English

Accounting

الصفحة السابقة  الصفحة السابقة  
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 Certification of Capability
in Business Analysis

)CCBA(

SR 2607 English

Entry Certificate in 
Business Analysis

)ECBA(
SR 1838 English

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال

 Certified Business
Analysis Professional

)CBAP(
SR 2626 English

 Certificate in
 Cybersecurity

 Analysis
SR 4127 English

مستوى: متقدم

 Certificate in Business
Data Analytics

)CBDA(

Agile Analysis 
Certification

)AAC(
SR 2626 English

MIS

SR 4127 English

 Certified ScrumMaster
CSM

SR 2251 English

 PMI Professional in
Business Analysis PMI-

PBA
SR 2082 English
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 Certified Information
 Systems Security

Professional
CISSP

SR 2622 English

AWS Certified 
Solutions Architect – 

Professional
SR 1838 English

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال

SR 2626 English

COBIT Foundation

 Certified Business
 Continuity

Professional CBCP

 Disaster Recovery
Certified Planner

)DRCP(
غير محدد English

MIS

SR 656 English

SR 1500 English

مستوى: محترف

CCNP

SR 2626 English

 Cisco Certified Network
Professional

CCNP
SR 1125 English

مستوى: متقدم

CompTIA A+

SR 848 English
مستوى: مبتدئ

 Certified Information
Systems Auditor

CISA
SR 187 English
مستوى: متقدم
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Azure AI Fundamentals

SR 371 English

Oracle Database 12c 
Certified Implementation 

Specialist Certification
SR 919 English

 Dynamic 365 Supply
 ,Chain Management

 Manufacturing Functional
Consultant Associate

SR 619 English

 Power Platform app
Maker Associate

SR 619 English

IASSC Certified Green Belt IASSC Certified Black 
Belt

SR 1482 English

MIS

SR 1106 English

 IASSC Certified Yellow
Belt

SR 731 English

الصفحة السابقة  الصفحة السابقة  

 Disciplined Agile
Certificates

غير محدد English
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اختبار الشهادة العامة 
للتعامل في األوراق المالية 

)1-CME) الجزء األول –
Chartered Financial 

Analyst CFA

SR 5438 English

اختبار شهادة المطابقة 
وااللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب 

)CME-2(

اختبار شهادة وسطاء 
)CME-3) األسهم

الشهادة الدولية في 
إدارة الثروات واالستثمار 

ICWIM

SR 1186 English - عربي
مستوى: متوسط

 شهادة محلل النمذجة
FMVA والتقييم المالي

SR 1864 English

 Finance

SR 1250 English - عربي

SR 1250 EnglishSR 1250 - عربي English - عربي
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 Project Management

 Certified Associate in
Project Management

CAPM
SR 1125 English

مستوى: مبتدئ

 Project Management
Professional

PMP

SR 2082
مستوى: متقدم

English - عربي

 Program Management
Professional PgMP

SR 3752 English

Portfolio Management 
Professional

)PfMP(
SR 3752 English

 PMI Risk Management
Professional  PMI-RMP

SR 4127 English

ة  ي ال ت ة الصفحة ال ي ال ت الصفحة ال
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Project Management

 Disciplined Agile
Certificates

غير محدد English

 PMI Professional in
Business Analysis PMI-

PBA
SR 2082 English

PMI Agile Certified 
Practitioner PMI-ACP

SR 1857 English

 PMI Scheduling
Professional PMI-SP

SR 1857 English

الصفحة السابقة  الصفحة السابقة  
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CompTIA A+
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.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

المادة التعليمية:

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

 المجال: 
 CompTIA A + 220-1001 Core1 

.)Core 2( 220-1002 و
يجب على المرشحين إكمال 1001 و 1002 	 

للحصول على شهادة. 

عدد األسئلة: 90 سؤااًل كحد أقصى لكل 	 
اختبار.

نوع األسئلة:	 
 Multiple choice questions (single and

 multiple response(, drag and drops
 ( and performance-based

مدة االختبار:  90 دقيقة.	 
درجة النجاح  : 1001-220: 675 )على 	 

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

يجرى االختبار عبر اإلنترنت.	 

أنقر لالطالع على المادة العلمية.

SR 1200

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:



OHR_SA

OHR_SA

21

CompTIA Cloud Essential
تركز شهادة كومبتيا للحوسبة السحابية على أساسيات ومبادئ حلول 

عملية الحوسبة السحابية في مجال التكنولوجيا المعلومات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

المادة التعليمية:

ستة أشهر على األقل خبرة عمل في بيئة 	 
تسّوق أو تعتمد على الخدمات المتعلقة 

بتكنولوجيا المعلومات.

عدد األسئلة: 50 سؤال بحد أقصى 75 	 
سؤال.

نوع األسئلة: االختيار من متعدد.	 
مدة االختبار:  60 دقيقة.	 
درجة النجاح: )على مقياس 100 - 720 ).	 
يجرى االختبار عبر اإلنترنت.	 

أنقر لالطالع على المادة العلمية.

SR 461

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:
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Cisco Certified Network Associate
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.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

كل مسار له متطلباته خاصة.	 

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 وتستطيع إعادة االختبار بعد 5 أيام 

من تاريخ االختبار.

من خالل الموقع.

يمكنك التعلم عبر اإلنترنت من موقع 
سيسكو عبر فيديوهات جاهزة ويمكنك أيضا 
البحث عن برامج عربية في اليوتيوب ويوجد 

كثير من الشروحات حول هذا المجال.

SR 1106

قدم اآلن

English
مستوى: متوسط

شهادة مقدمة من:

 يارا 
الحميدان

اسأل مجرب:
Omar
Alsaeed 
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CompTIA CTT+
إن الحصول على شهادة CTT + يعينك كمدرب استثنائي في مجالك. 

بصفتك معلًما ، ليس عليك التخطيط إلشراك محاضرات الفصول الدراسية 
وممارسة المهام واالمتحانات فقط، بل يجب أيًضا أن تكون متواصاًل فعااًل 

ومعروًفا.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

خبرة من 6 - 12 شهر في التدريب أو 	 
التدريس.

95 سؤال اغلبها من نوع اختيار من متعدد 	 
أو توصيل.

يمكن االطالع عليها من خالل الرابط.

يمكن االطالع عليها من خالل الرابط.

SR 2543

قدم اآلن

English
مستوى: متوسط

شهادة مقدمة من:
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Microsoft Specialist
تثبت الشهادة معرفتك واتقانك إلحدى برامج مايكروسف أوفيس والتي 

تساهم برفع قيمتك كموظف

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 معرفة ممتازة ببرامج أوفيس 	 
 Word - Excel - PowerPoint - Outlook

 .- Access

اختبار عملي على كل مهارة .	 
متوسط الوقت ساعة ونصف .	 
يتوفر بعدة لغات من ضمنها العربية ماعدا 	 

.Access برنامج

التقديم عن طريق موقع مايكروسوفت.

يوجد عدة دورات عامة أو متخصصة عن 
برامج أوفيس.

SR 375

قدم اآلن

English - عربي 
مستوى: متوسط

شهادة مقدمة من:

لكل مهارة:
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Certificate in Cybersecurity Analysis
شهادة مقدمة بتعاون بين IIBA وIEEE تمكن الحاصل عليها من القدرة 

على لتحليل األمن السيبراني.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات محددة.	 

عدد األسئلة: يتكون من 75 سؤال. 	 
نوع األسئلة: اختيار متعدد وأسئلة أخرى. 	 
مدة االختبار: ساعة ونصف.	 
درجة النجاح: غير محدد.	 
مدة صالحية الشهادة: غير محددة.	 

.IIBA التقديم من خالل موقع

برنامج تدريبي مقدم IIBA في تحليل األمن 
السيبراني.

SR  4127

SR  2983

قدم اآلن

English
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified Ethical Hacker
شهادة في مجال االختراق األخالقي وتركز في اختبار األنظمة ومدى 

استعدادها للهجمات غير أخالقية وحائزها يمتلك المعرفة عن األدوات التي 
يملكها المخترقون.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

إدارة المشاريع.

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

من خالل التسجيل عبر الموقع.

توجد مادة علمية في الموقع الرسمي.

SR 300

SR 4497

قدم اآلن

English
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:

التجديد السنوي:

اسأل مجرب:
د.موضي
الجامع 
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Cisco Certified Network Professional
شهادة تثبت مهاراتك وقدرتك على تقديم الحلول لشبكات المؤسسات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

مدة االختبار: ساعة ونصف.	 
مدة صالحية الشهادة: 3 سنوات.	 

اجتياز اختبارين: 
األول: التقنيات األساسية المستخدمة 	 

للمؤسسات.
الثاني: مجال من اختيارك حتى يساعدك 	 

على المجال التي تعمل فيه.

.CISCO من خالل موقع

.CISCO دورات متوفرة على موقع

SR 1125

قدم اآلن

English
مستوى: مقدم

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
 Abdulrahman
 Alokily
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Certified Information Systems Auditor
شهادة تمكن الشخص الحاصل عليها من مراجعة الحسابات والقدرة على 

التحكم وتقديم الضمان الذي يساهم في نجاح المؤسسة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

غير محددة.	 

.ISACA من خالل موقع

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

SR 187

قدم اآلن

English
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:

تكلفة التقديم:
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 Cisco Certified Internetwork Expert
حصولك على شهادة CCIE يثبت مهارتك العالية في التعامل مع الشبكات 

الالسلكية المعقدة وإيجاد أفضل الحلول.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اإللمام بمواضع االختبار ولكن يفضل أن 	 
يكون هناك خبرة لمدة خمسة إلى سبعة 

سنوات في تصميم ونشر و تشغيل 
وتحسين التقنيات الالسلكية وحلولها.

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.

التقديم عن طريق موقع سيسكو.
االختبار التحريري يعقد في أحد األماكن 

.CISCO المتعاونة مع شركة
أما العملي متاح فقط في 10 أماكن في 

العالم من ضمنها دبي.

يمكن االطالع عليها عبر الرابط.

SR 5251

SR 1181

قدم اآلن

English
مستوى: محترف

شهادة مقدمة من:

التحريري:

العملي:
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 Certified Information Systems Security
Professional

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

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

دراسة أربع سنوات في تخصص أمن 	 
المعلومات.

عدد األسئلة: يتكون من 150-100 سؤال .	 
نوع األسئلة: اختيار متعدد واسئلة أخرى.	 
مدة االختبار: 3 ساعات.	 
مدة صالحية الشهادة: 3 سنوات.	 
لغة االختبار: لغات متعددة أحدها اللغة 	 

اإلنجليزية.

.ISC2 من خالل موقع

.CISSP كتاب

SR  2622

قدم اآلن

English
مستوى: محترف

شهادة مقدمة من:
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AWS Certified Solutions Architect – Professional
شهادة مهنية مخصصة لألفراد الذين يؤدون دور مهندس حلول مع عامين 

.AWS أو أكثر من الخبرة في إدارة وتشغيل أنظمة

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 	.AWS خبرة سنتين أو أكثر في أنظمة

يتكون من عدد غير محدد من أسئلة اختيار 	 
متعدد خالل ثالث ساعات.

مدة صالحية الشهادة ثالث سنوات.	 

.AWS من خالل موقع

يمكن االطالع على الدليل التعليمي عبر 
الرابط.

SR 1125

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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COBIT Foundation
شهادة تمكن الشخص الحاصل عليها من فهمه وقدرته على حوكمة 

المعلومات والتكنولوجيا المستخدمة في الشركة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

يتكون من 75 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل ساعتان.

.ISACA من خالل موقع

يمكن االطالع على عدة طرق للتعلم عبر 
رابط التسجيل.

SR 656

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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 Oracle Database 12c Certified Implementation
Specialist Certification

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

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

مدة االختبار ساعتان.	 

.Oracle من خالل موقع

يوجد عدة برامج مقترحة في موقع التسجيل.

SR 919

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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Azure AI Fundamentals
شهادة تثبت أن حاصلها لدية المعرفة بتعليم اآللة والذكاء االصطناعي 

.Azure وكيفية تنفيذها على

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

معرفة عامة أو خبرة في البرمجة.	 

جميع أنواع األسئلة.	 

.Microsoft من خالل موقع

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة 
عبر الرابط.

SR 371

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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Dynamic 365 Supply Chain Management, Manu-
facturing Functional Consultant Associate

شهادة تمكن الحاصل عليها من دمج األنظمة الرقمية والمادية وتحسين 
الرؤية وكفاءة التصنيع والمرونة وخفض التكاليف لعمالئها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

الحصول على شهادة:	 
Dynamic 365 
core finance and operations.

أسئلة منوعة.	 
مدة صالحية الشهادة سنتان.	 

.Microsoft من خالل موقع

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة 
عبر الرابط.

SR 619

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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Power Platform app Maker Associate
شهادة تمكن الحاصل عليها من بناء حلول للتطبيقات، المهارة في المهام 

األساسية لتحليل األعمال ونمذجة البيانات وتصميم تجربة المستخدم.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 	 Power Platform الحصول على شهادة
.)app Maker (beta

جميع أنواع االسئلة.	 

.Microsoft من خالل موقع

يمكن االطالع على دليل المهارات المطلوبة 
عبر الرابط.

SR 619

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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IASSC Certified Black Belt
Lean Six Sigma شهادة تمكن الحاصل عليها على معرفة جيدة في

الذي يساعد على تحسين المشاريع المعقدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات محددة.	 

تكون من  150 سؤال منوعة خالل 4 	 
ساعات.

صالحية الشهادة ثالث سنوات.	 

.IASSC التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Black Belt
.Body of Knowledge

SR 1482

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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IASSC Certified Green Belt
Lean Six Sigma شهادة تمكن الحاصل عليها على معرفة متقدمة في

الذي يساعد على تحسين المشاريع المعقدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

تكون من 100 سؤال منوعة خالل 3 	 
ساعات.

صالحة لمدة ثالث سنوات.	 

.IASSC التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Green Belt
.Body of Knowledge

SR 1106

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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IASSC Certified Yellow Belt
شهادة تمكن الحاصل عليها على معرفة جيدة بالعناصر التأسيسية في 

Lean Six Sigma الذي يساعد على تحسين المشاريع المعقدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

تكون من 60 سؤال منوعة خالل ساعتان.	 
صالحة لمدة ثالث سنوات.	 

.IASSC التقديم من خالل موقع

 IASSC Lean Six Sigma Yellow Belt
.Body of Knowledge

SR 731

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
محمود
السيف 
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شهادة أساسيات التسويق الرقمي
 Google ف على أساسيات التسويق بـإعداد مدّربين معتمدين لدى التعرُّ

وتشمل مجموعة من التمارين العملية والنماذج الواقعية للمساعدة في 
اكتساب المزيد من المعرفة .

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 	Google Analytics IQ اجتياز اختبار 
 Assessment لقياس معرفة المتقدم 

بعمليات التحليل الرقمي وممارساته 
.Google ومنصة تحليل

محركات البحث.	 
التخطيط االستراتيجي للنشاط التجاري على 	 

اإلنترنت.
كيفية استخدام نتائج البحث. 	 
تحسين نتائج الحمالت على شبكة البحث.	 
أهم تقنيات التسويق.	 

عدد الوحدات: 26.	 
عدد الساعات: 40.	 
الشهادة معتمدة من “مكتب اإلعالنات 	 

التفاعلية”.
شهادة معترف بها دولًيا.	 
ال تنتهي صالحية الشهادة.	 

تسجيل الدخول عبر الرابط .
إكمال جميع الوحدات البالغ عددها 26 وحدة.

إجراء االختبار النهائي المّكون من 40 سؤااًل.

فيديوهات تعليمية باللغة العربية واإلنجليزية 
وصول غير محدود إلى المحتوى.

مجانية

قدم اآلن

English - عربي 
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

دراسة المحتوى.	 
تطبيق األدوات.	 
إجراء االختبار.	 

تسجيل الدخول عبر الرابط.

مشاهدة مقاطع العرض واالختبارات 
القصيرة.

مجانية

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:
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Google Analytics IQ 
 (Google Analytics Individual Qualification( IQ تؤهل شهادة

الحاصلين عليها من تحليل محرك البحث Google وتغطية أهم المفاهيم 
األساسية والمتقدمة حوله.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 	 Google Analytics IQ اجتياز اختبار 
Assessment لقياس معرفة المتقدم 

بعمليات التحليل الرقمي وممارساته 
.Google ومنصة تحليل

مقدمة حول Google Analytics وأهم 	 
استخداماته.

أساسيات الحملة وكيفية تتبعها.	 
جمع البيانات ومعالجتها.	 
إعداد التقارير المتخصصة.	 
أدوات وأساليب تحليل الحمالت.	 
أدوات التسويق المتقدمة.	 

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

يوم.
 يجب الحصول على معدل %80 الجتياز 	 

االختبار.
 يفضل إعادة االختبار مرة كل 12 شهًرا 	 

للحفاظ على سريان شهادتك.
يستغرق إكمال الشهادة التدريبية 4-6 	 

ساعات.
صالحية الشهادة لمدة 12 شهر.	 

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

مقاطع فيديو، وراوبط للقراءة عبر اإلنترنت.

مجانية

قدم اآلن

English
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:
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)CMMP) شهادة إدارة التسويق االحترافية
شهادة معتمدة في مجال التسويق، معترف بها عالميا، تدعم حامليها 
بالمعرفة المهنية التخصصية المتعمقة في مجال التسويق، وتمنحهم 

اإلمكانات والقدرات المهنية الالزمة.

(Manager) CMMP®

(Associate) CMMP®

(Executive) CMMP® 

(Chartered) CMMP®

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

للحصول على الشهادة:	 
مؤهل أكاديمي )درجة البكالوريوس أو دبلوم 

مع خبرة عملية لمدة سنتين).
  االنتهاء بنجاح من المستوى األول

.)Associate( CMMP 
 إكمال 4 دورات في األعمال و4 دورات في 

التسويق.
سنتين على األقل من الخبرة. 

للحصول على الشهادة:	 
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.

للحصول على الشهادة:	 
مؤهل أكاديمي )درجة الماجستير أو درجة 

البكالوريوس مع خبرة عملية لمدة سنتين )
 االنتهاء بنجاح من المستوى الثاني

.)Manager( CMMP 
إكمال 6 دورات في األعمال و6 دورات في 

التسويق.
أربع سنين على األقل من الخبرة.

للحصول على الشهادة:	 
مؤهل أكاديمي )درجة الماجستير أو درجة 

البكالوريوس مع خبرة عملية لمدة سنتين).
 االنتهاء بنجاح من المستوى الثالث

.)Executive( CMMP 
إكمال 8 دورات في األعمال و8 دورات في 

التسويق.
6 سنين على األقل من الخبرة.

تسجيل الدخول عبر الرابط 
اختيار المستوى الناسب.

تحميل شرائح العرض 
واالختبارات القصيرة.

SR 2700

SR 4688

قدم اآلن

English
مستوى محترف

شهادة مقدمة من:

تبدأ األسعار من:

الى:
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Digital Marketing Institute
تفيد الشهادة المحترفين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التسويقية حول 

عدة محاور.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز االختبار بنسبة 60% .	 

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي.	 
 	.SEO تحسين محركات البحث
نتائج البحث المدفوعة PPC باستخدام 	 

قوقل.
تحليالت قوقل.	 
تسويق المحتوى.	 
استراتيجية التسويق الرقمي.	 

مدة االختبار 180 دقيقة لإلجابة على 200 	 
سؤال.

شهادة معترف بها عالميًا.	 

التسجيل عبر الرابط.	 
االختبار في المقر المحدد.	 

فيديوهات.
مصادر مقترحة للقراءة.

مكتبة محتوى.

SR 7332

قدم اآلن

English
مستوى: محترف

شهادة مقدمة من:

محاولة واحدة:
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 American Marketing Association (AMA)
 Marketing Management

تعد جمعية التسويق األمريكية من أكبر جمعيات التسويق المهنية في 
العالم حيث تم عقد شراكة مع LinkedIn Learning إلنشاء مسار تعلم 

للدورات المعتمدة من AMA لتصبح مسوق محترف معتمد PCM في إدارة 
التسويق.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

درجة البكالوريوس وأربع سنوات من الخبرة 	 
التسويقية المهنية.

درجة الماجستير وسنتين من الخبرة 	 
التسويقية المهنية.

7 سنوات من الخبرة التسويقية المهنية.	 
اجتياز االختبار بنسبة 80 %  .	 

استراتيجية التسويق.	 
التسويق العالمي واألخالقي والمستدام.	 
إدارة المعلومات إلحصاءات التسويق.	 
المشترون والسوق.	 
العروض - المنتج والخدمة.	 
إدارة قرارات التسعير.	 
تصميم القيمة المقدمة.	 
تنفيذ القيمة المقدمة.	 

مدة االختبار 3 ساعات لإلجابة على 150 	 
سؤال.

شهادة معترف بها عالميًا.	 
3 محاوالت لالختبار ما بين كل محاولة 15 	 

يوم.

تسجيل الدخول عبر الرابط.

دليل المواضيع التي يغطيها االختبار. 

SR 934

SR 1309

قدم اآلن

English
مستوى: محترف

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Hootsuite Academy 
تقدم المنصة األشهر إلدارة وسائل التواصل االجتماعي تدريب لجميع 

المستويات على عناصر التسويق واستراتيجياته حيث تختبر مدى إلمامك 
بالمفاهيم األساسية للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي وتحسن 

قدراتك للتسويق اإللكتروني.

متطلبات الشهادة:

تشمل منصات التواصل االجتماعي التالية:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز االختبار بنسبة 80% .	 

تويتر.	 
لينكد إن.	 
فيسبوك.	 
انستاجرام.	 
يوتيوب.	 

هناك )9) دورات مختلفة لجميع 	 
المستويات.

مدة االختبار: 60 دقيقة لإلجابة عن 60 	 
سؤال.

 ال تنتهي صالحية الشهادة.	 
يمكن إعادة االختبار بدون تكلفة إضافية.	 

إنشاء ملف شخصي. 	 
اختيار الدورة عبر الرابط.	 
دفع الرسوم.	 

مقاطع فيديو.	 
ملفات للقراءة.	 

SR 746

SR 934

SR 3747

قدم اآلن

English
جميع المستويات

تسويق عبر وسائل 
التواصل االجتماعي:

اإلعالن التواصل 
االجتماعي:

استراتيجية وسائل 
التواصل االجتماعي:
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HubSpot Content Marketing
تغطي الشهادة أهم الجوانب التي تبقيك على اطالع أفضل حول أفضل 

الممارسات لصناعة المحتوى وتسويقه.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز 45 سؤال بشكل صحيح.	 

بناء إطار عملي لصناعة المحتوى.	 
التخطيط االستراتيجي للمحتوى.	 
تعزيز المحتوى بشكل فعال.	 
قياس وتحليل المحتوى.	 

مدة االختبار: 3 ساعات لإلجابة عن 60 	 
سؤال.

يمكن إعادة االختبار بدون تكلفة إضافية.	 

إنشاء ملف شخصي. 	 
اختيار الدورة عبر الرابط.  	 

فيديوهات تعليمية، ومصادر للقراءة.

مجانية

قدم اآلن

English
جميع المستويات

شهادة مقدمة من:
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HubSpot Inbound Marketing
التسويق الداخلي هو منهجية مصممة لجذب الزوار والعمالء المحتملين، 
تعتبر الشهادة مثالية للذين يرغبون في االطالع على أفضل الممارسات 

حول عدة محاور.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز 45 سؤال بشكل صحيح.	 

أساسيات التسويق الداخلي.	 
 إنشاء شخصية المشتري.	 
فهم رحلة المشتري.	 

مدة االختبار 3 ساعات لإلجابة عن 60 	 
سؤال.  

يمكن إعادة االختبار بدون تكلفة إضافية.	 

إنشاء ملف شخصي.
تحديد الدورة عبر الرابط.

فيديوهات تعليمية، ومصادر مقترحة للقراءة.

مجانية

قدم اآلن

English
جميع المستويات

شهادة مقدمة من:
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Cornell University Marketing 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 المهارات في أبحاث السوق والتحليل، 

وإدارة العالمات التجارية االستراتيجية. 

متطلبات الشهادة:

أهم برنامجين:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال توجد شروط مسبقة أو عمليات قبول 	 
رسمية مطلوبة للتسجيل. 

 إدارة العالمة التجارية:	 
 الغرض من العالمة التجارية واستراتجيتها.

 تمركز العالمة التجارية وتخطيطها.
تنشيط العالمة التجارية وقياسها.

 تحليالت التسويق:	 
تحليل تقسيم السوق واستهدافه ونمذجة 

 االستجابة له.
التنبؤ وإدارة القيمة الدائمة للعمالء 

 وقياس تفضيالتهم.
استخدام البيانات لتمركز العالمة التجارية 

وتحسين اإلعالنات.

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

تسجيل الدخول عبر الرابط.

وحدات تعليمية تتميز بالمناقشات التفاعلية 
محاضرات الفيديو.

نصوص ودراسات الحالة.
مشاريع الدورات التدريبية.

SR 13500

SR 13500

قدم اآلن

English
جميع المستويات

برنامج إدارة العالمة 
التجارية: 

برنامج تحليالت 
السوق:
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 Oxford Digital Marketing: Disruptive Strategy
Program

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

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

التفريق بين أنواع القيم التسويقية وكيفية 	 
قياسها.

 أهمية استراتيجية التسويق اإللكتروني 	 
المتكاملة .

 	Digital Disrup- )تعلم االضطراب الرقمي 
tion) المسترشد بتجربة العمالء والتحليالت 

وتكنولوجيا التسويق.
اإللمام بقنوات التسويق القائمة والناشئة.	 
زيادة إمكانات التسويق المؤثر في وسائل 	 

التواصل االجتماعي.

االلتزام بالتقييم المستمر وقائمة المهام 	 
عند اإلنتهاء من البرنامج سيتم الحصول 	 

على الشهادة.

تسجيل الدخول عبر الرابط.

محتوى تفاعلي من محاضرات الفيديو 
والرسوم البيانية واستطالعات الرأي وغيرها 

من دراسات الحالة.

SR 10360

قدم اآلن

English
جميع المستويات
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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 محاور.

متطلبات الشهادة:

محاور الشهادة:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

االلتزام بالتقييم المستمر وقائمة المهام.	 
عند اإلنتهاء من البرنامج سيتم الحصول 	 

على الشهادة.

فهم قنوات المزيج التسويقي اإللكتروني 	 
.Digital Marketing Channel Mix

تنفيذ التسويق اإللكتروني المتكامل.	 
فهم التحليالت والتنبؤ بالتسويق.	 
تحسين عائد االستثمار.	 
مستقبل التسويق اإللكتروني.	 

تسجيل الدخول عبر الرابط. 

التفاعل مع الزمالء.
محتوى تفاعلي من محاضرات الفيديو 

والرسوم البيانية واستطالعات الرأي وغيرها 
من دراسات الحالة.

اختبار قصير أسبوعي وتسليم مشاريع بشكل 
مستمر.

SR 10500

قدم اآلن

English
لجميع المستويات
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 SEO - شهادة تحسين محركات البحث
تحسين ظهور الموقع اإللكتروني على محركات البحث من خالل تحسين 

في نتائج البحث المجانية عن طريق المفردات المدخلة في محركات البحث.

متطلبات الشهادة:

تشمل الشهادة:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

دراسة المحتوى. 	 
تطبيق األدوات.	 
إجراء االختبار.	 

 	.YouTube SEO
 	.Amazon SEO
 	.Pinterest SEO
 	.SEO Certification

تسجيل الدخول عبر الرابط .

تحميل شرائح العرض واالختبارات القصيرة.

SR 1864

قدم اآلن

English
لجميع المستويات

شهادة مقدمة من:
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شهادة كتابة المحتوى اإللكتروني
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:

محاور الشهادة:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

دراسة المحتوى.	 
تطبيق األدوات.	 
إجراء االختبار.	 

أساسيات محتوى تحسين محركات البحث.	 
كيف تؤثر احتياجات المستخدمين على 	 

عمق المحتوى.
أساسيات االرتباطات ونظام تصنيف 	 

الصفحات.
 تحليل الروابط الخلفية.	 
قوة المحتوى المعلوماتي.	 

تسجيل الدخول عبر الرابط.

مشاهدة مقاطع العرض واالختبارات 
القصيرة.

مجانية

قدم اآلن

English
لجميع المستويات

شهادة مقدمة من:
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)CPIM) شهادة إدارة اإلنتاج والتخزين 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ثالث سنوات من الخبرة في األعمال ذات 	 
 الصلة.

 أو درجة البكالوريوس.
أو الحاصل على أحد الشهادات التالية:

شهادة معتمد في الخدمات اللوجستية 
.)CLTD( والنقل والتوزيع

شهادة الزميل المعتمد في إدارة اإلنتاج 
.)CFPIM( والمخزون

شهادة محترف عمليات سلسلة التوريد 
.)SCOR-P(

.)CIRM( شهادة اإلدارة المتكاملة للموارد
.)CPM( شهادة مدير المشتريات المعتمد

.)CSM( شهادة إدارة التوريدات
شهادة معتمد في النقل والخدمات 

.)CTL( اللوجستية
الشهادة االحترافية المعتمدة في إدارة 

.)CPSM( التوريدات

تتراوح درجات شهادة CPIM من 200 إلى 
.350

وتحتسب درجة النجاح من 300 إلى 350.
لكي تحصل على شهادة )CPIM) يجب عليك 
 CPIM Part1 and( اجتياز كل من االختبارين

CPIM Part2) في غضون ثالث سنوات.
الشهادة سارية المفعول لمدة 5 سنوات، ثم 

يمكن التجديد من خالل التطبيق.

إنشاء حساب في 	 
الوقع.

إكمال المتطلبات.	 
شراء اإلختبار.	 
ثم التوجه إلى مكان 	 

انعقاد االختبار في 
مراكز بيرسون.

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

SR 5177

SR 3714

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر الجزئين
مع عضوية:

بدون عضوية:

اسأل مجرب:
 Adnan
Almalki
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الشهادة المعتمدة في الخدمات اللوجستية والنقل 
)CLTD) 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ثالث سنوات من الخبرة في األعمال ذات 	 
الصلة.

درجة البكالوريوس.	 
أن تكون حاصل على أحد الشهادات التالية: 	 

.)CPIM( شهادة مدير اإلنتاج والمخزون
شهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد 

.)CSCP( 
شهادة معتمد في النقل والخدمات 

.)CTL( اللوجستية 
شهادة الزميل المعتمد في إدارة اإلنتاج 

.)CFPIM( والمخزون 
.)CIRM( شهادة اإلدارة المتكاملة للموارد

شهادة محترف عمليات سلسلة التوريد 
.)SCOR-P(

عدد األسئلة: 150 سؤال اختيار متعدد.	 
مدة االختبار: 3 ساعات ونصف.	 
تتراوح درجات شهادة CSCP من 200 إلى	 
 350 وتحتسب درجة النجاح من 300 	 

إلى350.
الشهادة سارية المفعول لمدة 5 سنوات، ثم 

يمكن التجديد من خالل التطبيق.

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

SR 3357

SR 4670

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

إنشاء حساب في 	 
الوقع.

إكمال المتطلبات.	 
شراء االختبار.	 
ثم التوجه إلى مكان 	 

انعقاد االختبار في 
مراكز بيرسون.

اسأل مجرب:
 Hani
 Alzahrani
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)CSCP) شهادة محترف سلسلة التوريد 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

الشهادة المعتمدة في إدارة المخزون 
.)CPIM( واإلنتاج 

شهادة الزميل المعتمد في إدارة المخزون 
.)CFPIM( واإلنتاج 

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

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

.)CPSM( التوريدات

عدد األسئلة: 150 سؤال اختيار متعدد 	 
)130 سؤال فقط يتم احتسابهم في 

النتيجة).
مدة االختبار: 3 ساعات ونصف.	 
تتراوح درجات شهادة CSCP من 200 إلى	 
350 وتحتسب درجة النجاح من 300 	 

إلى350.
الشهادة سارية المفعول لمدة 5 سنوات، ثم 

يمكن التجديد من خالل التطبيق.

يمكن االطالع على دليل للتعلم عبر الرابط.

SR 3939

SR 4877

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

إنشاء حساب في الوقع.	 
إكمال المتطلبات.	 
شراء االختبار.	 
ثم التوجه إلى مكان انعقاد االختبار في 	 

مراكز بيرسون.

اسأل مجرب:
 Hani
 Alzahrani

 Mohammed
Almuaibed
Ammar
AlAboud 
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)CIPS) شهادة المستوى 2 في عمليات 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.
المخزون والخدمات اللوجستية والتعجيل 

.)L2M5( 
36 سؤال - 3 اعتمادات – مدة االختبار 

ساعة واحدة.
جميع األسئلة من نوع االختيار المتعدد.	 

التسجيل في الموقع وتحديد التاريخ 
المناسب.

الدراسة الذاتية عن طريق 
استخدام الموارد الدراسية 

.CIPS التي توفرها
الدراسة من خالل أحد 

المعاهد سواء عن طريق 
الحضور الشخصي للمعهد أو 
عن الدراسة عن بعد، للمزيد 

من المعلومات.

غير ثابت

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:

 ،CIPS زيارة موقع
وتعبئة البيانات، 
لتحديد الرسوم
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ما دون البكالوريوس:	 
إذا كانت 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.

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.

االختبارات عن طريق اإلنترنت.	 
طريقة األسئلة:  المتعددة، هيئة سيناريو	 
160 سؤااًل )95 مادة معرفية / 65 مادة 	 

حكم ظرفية).
مدته 4 ساعات.	 

مراكز االتصال لالختبار اإلقليمي في دليل
.SHRM Certification Handbook

جدارات سلوكية
 )القيادة، األعمال، العالقات).

جدارات الموارد البشرية في إطار عملي
 )األشخاص، المنظمة، بيئة العمل). 

SR 1500

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

اسأل 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 او اإلدارات األخرى.
متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

   ما دون البكالوريوس:	 
ذات صلة بالموارد البشرية: مطلوب خبرة 3 

سنوات في الموراد البشرية.
 ليست على صلة بالموراد البشرية يطلب 	 

خبره 4 سنوات في الموراد البشرية.
  البكالوريوس:	 

ذات صلة بالموراد البشرية يطلب خبرة سنة 
في الموراد البشرية.

 ليست على صلة بالموراد البشرية  يطلب 	 
خبره سنتين في الموراد البشرية.

 دراسات عليا:	 
ذات صلة بالموراد البشرية يطلب عمل في 

 الموراد البشرية. 
ليست على صلة بالموراد البشرية يطلب 

خبرة سنة في الموراد البشرية.

االختبارات عن طريق اإلنترنت.  	 
طريقة األسئلة:  المتعددة، هيئة سيناريو	 
160 سؤااًل )95 مادة معرفية / 65 مادة 	 

حكم ظرفية).
مدته 4 ساعات.	 

مراكز االتصال لالختبار اإلقليمي في دليل
.SHRM Certification Handbook

جدارات سلوكية
 )القيادة، االعمال، العالقات).

جدارات الموارد البشرية في إطار عملي
)االشخاص، المنظمة، بيئة العمل). 

SR 1500

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

اسأل 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

اإلنجليزية.

طريقة الحصول على الشهادة هي عبارة عن 
مهام وبحوث ال يوجد بها اختبارات 
باإلضافة إلى حضور دورات تدريبية.

تحديد مستوى الدراسة: مبتدئ.
اختيار نوع الشهادة.

البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات.
االنضمام إلى CIPD كعضو طالب.

ممارسات الموارد البشرية.
التعليم والتطوير.

28 وحدة - 280 ساعة تدريبية.

SR 30000

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Mahmoud
 Al-Abdali 
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 المستوى الخامس المتوسط في الموارد البشرية
توفر لك مؤهالت المستوى المتوسط الفرصة لبناء خبرتك في الموارد 

 (5RQF على المستوى الجامعي )المستوى L&d. Set البشرية أو
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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

اإلنجليزية.

طريقة الحصول على الشهادة هي عبارة عن 
مهام وبحوث ال يوجد بها اختبارات 
باإلضافة إلى حضور دورات تدريبية.

تحديد مستوى الدراسة: متوسط.
اختيار نوع الشهادة.

البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات.
االنضمام إلى CIPD كعضو طالب.

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

SR 45000

قدم اآلن

English
مستوى: متوسط

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Saud
 Alenzi 
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 المستوى السابع المتقدم في الموارد البشرية
هي المؤهالت المهنية األكثر شهرة على نطاق واسع في مجال الموارد 

 .(Level7RQF( ويتم تعيينها على مستوى الدراسات العليا  L&Dالبشرية و
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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

اإلنجليزية.

طريقة الحصول على الشهادة هي عبارة عن 
مهام وبحوث ال يوجد بها اختبارات 
باإلضافة إلى حضور دورات تدريبية .

تحديد مستوى الدراسة: متقدم.
اختيار نوع الشهادة.

البحث عن معهد معتمد لحضور الدورات.
االنضمام إلى CIPD كعضو طالب.

-   ممارسات الموارد البشرية.
-  التعليم والتطوير.

60 وحدة - 600 ساعة تدريبية.

SR 65000

قدم اآلن

English
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Mohammed
Al Mana 
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 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

الحصول على شهادة ثانوية أو ما يعادلها	 
ليست هناك حاجة الى خبرة مسبقة في 	 

الموارد البشرية ألن هذا االعتماد قائم 
على المعرفة.

مدة االختبار: ساعتان و15 دقيقة.	 
محتوى االمتحان: 100 سؤال )غالًبا اختيار 	 

من متعدد) و25 سؤال مسبق.

يمكن التقديم على االختبار المحوسب من 
خالل الرابط.

يمكن شراء المنهج او 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.

SR 1500

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر التقديم مع 
االختبار
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 Professional in Human Resources International
PHRi

شهادة المستوى المهني في الموارد البشرية الدولية هي الشهادة 
المهنية للتأهيل كخبير في مجال الموارد البشرية، مع مستويات موحدة من 
المهارات والمعرقة والكفاءات الالزمة. شهادة PHRi تثبت لمبادئ الموارد 

البشرية الفنية والتشغيلية المقبولة بشكل عام على مستوى دولي واحد.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 يجب أن تستوفي أحد الشروط التالية من 	 
التعليم والخبرة:

لديك 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 االمتحان: 3 ساعات و15 دقيقة.	 
محتوى االمتحان: 145 سؤال )غالًبا اختيار 	 

من متعدد) مع 25 سؤال مسبق.

يمكن شراء المنهج او المادة العلمية من 
موقع.

المنهج عبارة عن أربعة اقسام يهتم بالموارد 
البشرية بشكل عام.

يمكن للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو 
يلتحق ببعض الدورات التحضيرية أو التأهيلية.

SR 1856

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر التقديم مع 
االختبار:

اسأل مجرب:
 Abdullah
AlHassan
 Fatima Al
Marzooq
Dakheel
AlZeyadi 

حجز االختبار المحوسب عبر الوقع.
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 Senior Professional in Human Resources
International SPHRi

تحقق من كفاءة الموارد البشرية رفيعة المستوى وإتقان مبادئ الموارد 
البشرية المتعارف عليها عموًما من االستراتيجيات وتطوير السياسات 

وتقديم الخدمات في بيئة دولية واحدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

لكي تكون مؤهاًل يجب أن تستوفي أحد 	 
 الشروط التالية:

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.
يتطلب SPHRi معرفة موثقة بقوانين 	 

العمل المحلية.

مدة االختبار: ساعتان و30 دقيقة.	 
محتوى االمتحان: 105 سؤال )غالًبا اختيار 	 

من متعدد) مع 25 سؤال مسبق
 	 Pearson VUE   امتحان محوسب في

.testing center
مدة صالحية هذه الشهادات 3سنوات.	 

يمكن شراء المنهج او 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.

SR 2231

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Mahmoud
Al-Abdali 
Dakheel
AlZeyadi 
 Abdulaziz
Alhedeithy

حجز االختبار المحوسب عبر الوقع.
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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 وتعني أعلى مستوى إلدارة الموارد 
البشرية بمؤهالت إحترافية وعالمية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

لكي تكون مؤهاًل يجب أن تستوفي أحد 	 
الشروط التالية:

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.

وقت االمتحان: 3 ساعات.	 
طول االمتحان: 140 سؤال )أسئلة متعددة 	 

الخيارات في الغالب) مع 25 سؤااًل مسبًقا.
مدة صالحية هذه الشهادات 3سنوات.	 

 	Pearson VUE test-  اختبار محوسب في 
.ing center

أو في منزلك أو مكتبك 	 
 	.OnVUE   باستخدام

يمكن شراء المنهج أو المادة العلمية من 
 موقع. 

المنهج عبارة عن أربعة اقسام يهتم بالموارد 
البشرية بشكل عام.

يمكن للمتدرب أن يدرسه دراسة ذاتية أو 
يلتحق ببعض الدورات التحضيرية أو التأهيلية.

SR 2231

قدم اآلن

English
مستوى: محترف

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Hashim
Al najjar 
Dakheel
AlZeyadi 



OHR_SA

OHR_SA

67

APTD مساعد محترف في تنمية المواهب
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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

بخبرة 5-3 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	 
 125 سؤال اختيار من متعدد مع 115 	 

سؤال.
مدة صالحيتها 3 سنوات.	 

إجراء االختبارات: في مراكز االختبار حول 
العالم المراقبة عن ُبعد.

يغطي المجاالت الثالثة التالية:	 
القدرات الشخصية - 20%.	 
القدرات المهنية - 50%.	 
القدرات التنظيمية - 30%.	 

SR 2250

قدم اآلن

English
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Ali
 Al Faifi 
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CPTD محترف معتمد في التعلم واألداء
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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

خبرة ال تقل عن 5سنوات.	 
معرفة وخبرة  تنمية مواهب الموظفين	 
60 ساعة من التطوير المهني.	 

مدة االختبار: 3 ساعات.	 
150 سؤال المعرفة.	 
100 سؤال تطبيق المهارة.	 
طريقة االختبار:	 
 أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة إدارة. 	 
مدة صالحيتها 3 سنوات.	 

إجراء االختبارات: مراكز االختبار حول العالم 
المراقبة عن ُبعد.

المواعيد النهائية للتسجيل هي 30 يوًما 
تقريًبا قبل بدء كل فترة اختبار.

يغطي المجاالت الثالثة التالية:
القدرات الشخصية 20%.

القدرات المهنية 45%.
القدرات التنظيمية 35%.

SR 4687

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Mishari
 Alghamdi 
Saud
 AlOmair 
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Certified Fraud Examiner CFE
شهادة خبير كشف االحتيال ) Certified Fraud Examiner (CFE هي 

شهادة معتمدة عالميًا تمنح الحاصل عليها اعتماد خبرة مكافحة االحتيال، 
وكشفه وردعه في مجال التدقيق والرقابة المالية، حيث تهدف لحماية 

االقتصاد العالمي في المقام األول من خالل الكشف عن عمليات االحتيال 
ومنع حدوث حاالت التالعب.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم: المادة التعليمية:

الحصول على عضوية جمعية فاحصي 	 
.)ACFE( االحتيال المعتمدين

الحصول على شهادة البكالوريس ) أي 	 
تخصص) أو استبدال كل سنة جامعية بخبرة 

سنتين في مجال االحتيال.
اكتساب خبرة مهنية سنتين في إحدى 	 

المجاالت التالية )المحاسبة – المراجعة – 
القانون – التحقيق في االحتيال ).

يتم تقديم االختبار افتراضيًا )Online) ويجب 	 
االنتهاء من جميع أقسام االختبار خالل 

)30) يوم من استالم رمز تفعيل االختبار.
يحتوي االختبار على أربع أجزاء )العمليات 	 

المالية ومخططات االحتيال – القانون – 
التحقيق – منع وردع االحتيال).

لدى المتقدم لالختبار ثالث محاوالت 	 
الجتياز كل جزء من أجزاء االختبار .

التقديم على عضوية جمعية فاحصي االحتيال 
.)ACFE( المعتمدين

استكمال نموذج التقديم. 
دفع الرسوم.

رفع المستندات التالية )مشهد خبرة – إثبات 
الدرجة العلمية – صورة شخصية – ثالث 

توصيات مهنية).
الحصول على رمز تفعيل االختبار.

يوجد ثالث خيارات دارسية : 	 
 CFE( مادة علمية الكترونية

.)Exam Prep Course
 	CFE Exam Re- )دورة علمية 

view Course) لمدة أربع أيام
الدراسة الذاتية من منهج 	 

Fraud Ex- )الشهادة العلمي 
.)aminers Manual

SR 2231

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر االختبار مع 
العضوية:
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 CertIFR Certificate in International Financial
Reporting

شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية )CertIFR) هي المؤهالت 
النموذجية التي تساعد المتخصصين في المحاسبة والتدقيق في تطوير 

فهم معايير التقارير المالية الدولية أو الحصول على اإلعتراف الرسمي 
بتمتعهم بالمهارات والمؤهالت المتعلقة بها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية 	 
للحصول على الشهادة ) متاحة للجميع ).

يتم تقديم االختبار افتراضيًا )Online) ولدى 	 
المتقدم ثالث محاوالت الجتياز االختبار.

االختبار عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، 	 
ونسبة النجاح المقبولة %50 وأكثر.

)Application( التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار.

الحصول على رمز تفعيل االختبار.

 Association of  يتم الحصول عليها من
 Chartered Certified Accountants

ACCA وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

SR 609

SR 457

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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 DipIFR Diploma in International Financial
Reporting

ستزيد دراسة دبلوم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من معارفك 
وفهمك للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل معرفة آلية 

تطبيقها. وبحصولك على هذه الدبلومة، ستكون على دراية تامة بهيكل 
إطار عمل المحاسبة الدولية ومعرفة كيفية تطبيق المعايير على العناصر 

الرئيسية في التقارير المالية وتحديد وتطبيق متطلبات اإلفصاح للشركات 
وإعداد البيانات المالية شاملة تلك الخاصة بالشركات التابعة والزميلة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

يتم قبول المتقدم للشهادة إذا كان 	 
مستوفي ألحد المتطلبات التالية:

عضوية في هيئة أو جمعية محاسبية 	 
مهنية.

درجة علمية في أحد التخصصات ذات 	 
العالقة مع خبرة سنتين في المجال 

المحاسبي.
خبرة ثالث سنوات في المجال المحاسبي 	 

أو أي مجال آخر ذات عالقة.
 	 ACCA  ACCA affiliate عضو  معتمد في

.status
 	ACCA Diploma in Finan-  حصول على

cial Management (or Certified Di-
.ploma in Accounting & Finance

 	ACCA Certificate in Inter-  حصول على
 national Financial Reporting plus

two years relevant work experience

يتم تقديم اختبار ورقي تحريري واحد لمدة 	 
ACCA  ثالث ساعات من خالل مراكز

المعتمدة لالختبارات، ونسبة النجاح في 
االختبار 50 % وأكثر.

.)Application( استكمال نموذج التقديم
دفع الرسوم.

رفع المستندات التالية )مشهد خبرة – إثبات 
دفع الرسوم – إثبات شخصية ).

تحديد موعد االختبار.

يتم الحصول عليها من
Association of Char-   

tered Certified Ac-
 countants

ACCA
 وتحتوي على جميع 

محتويات االختبار.

SR 522

SR 387

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر التسجيل:

سعر االختبار:
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الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي
SOCPA IFRS

تعزيز مدى  اإللمام بالمعرفة النظرية لمعايير المحاسبة الدولية وتوفر 
المهارات العملية  والقدرة على تطبيقها، ورفع مستوى اإلدراك 

للمسؤولية المهنية والمتطلبات التي يتعين األخذ بها في أداء المهام 
المتعلقة في بتطبيقها.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة 	 
البكالوريس أو الدبلوم في المحاسبة أو ما 

يعادلهما.

يتكون االختبار من )60) سؤال اختيار من 	 
متعدد في غضون )120) دقيقة.

نسبة النجاح المقبولة في االختبار  )60%(.	 
يشمل االختبار جميع المعايير الدولية 	 

للتقرير المالي مقسمة على خمسة 
مستويات.

التسجيل بالخدمات اإللكترونية من خالل 
.SOCPA موقع الهيئة

تقديم طلب االختبار وذلك قبل أسبوعين 
على األقل من تاريخ عقد االختبار.

إرفاق المتطلبات التالية ) شهادة التأهيل 
العلمي – إثبات الشخصية – صورة شخصية ).

سداد رسوم االختبار.

المعايير الدولية للتقرير المالي مع إمكانية 
االستفادة من المنهج الخاص بالشهادة 

والمعد من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين في حال حضور دورات الهيئة.

SR 1125

SR 1260

قدم اآلن

عربي

شهادة مقدمة من:

إلعادة االختبار:
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SOCPA زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تعزز الشهادة من كفاءة األفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على 
تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي 

يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة 	 
 البكالوريس في تخصص المحاسبة 

أو أي تخصص اخر بشرط أن توفر 21 ساعة 
محاسبية مثبتة بسجل 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.

التسجيل بالخدمات اإللكترونية من خالل 
موقع الهيئة.

تقديم طلب االختبار وذلك قبل شهر على 
األقل من تاريخ عقد االختبار.

إرفاق المتطلبات التالية ) شهادة التأهيل 
العلمي – إثبات الشخصية – صورة شخصية ).

سداد رسوم االختبار.

لإلطالع على المواضيع الخاصة بكل مادة 
يرجى عبر الرابط .

إمكانية شراء الحقائب التدريبية الخاصة 
بالشهادة والمعدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

SR 500

SR 1000

قدم اآلن

عربي
عدة متسويات

شهادة مقدمة من:

إلعادة االختبار:
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Certified Public Accountant CPA
تحتل شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA مكانة مرموقة في 
األوساط المحاسبية حيث يحظى حاملو الشهادة  باحترام المجتمع 

المحاسبي ويحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في 
مجالهم، كما أنها تضفي الصفة المهنية على ممارساتهم في هذا المجال. 

وتنبع أهمية دراسة منهج الشهادة من زيادة الطلب على حامليها من 
الفئات الوظيفية التي تشمل بصفة أساسية المحاسبين الماليين ومدققي 

الحسابات.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

الحصول على درجة البكالوريس ويختلف 	 
عدد الساعات المطلوبة في تخصص 

المحاسبة من والية إلى أخرى.
الخبرة سنتين في مجال المحاسبة.	 

يجب على المتقدم لالختبار أن يجتياز كل 	 
المواد خالل سنة ونصف تحسب المدة من 

أول مادة تم اجتيازها.
 نسبة النجاح المقبولة في االختبار  )75%). 	 

ويتكون االختبار من أربع مواد )المراجعة 
AUD – المحاسبة المالية وإعداد التقارير 

FAR – التشريعات REG -بيئة األعمال 
.( BEC ومفاهيم األعمال

معادلة الوثائق ) لمن شهادتهم الجامعية من 
خارج الواليات األمريكية ).

التسجيل لالختبار من خالل موقع.
دفع رسوم االختبار من خالل الرابط .

حجز مقعد االختبار .

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

SR 562

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

رسوم طلب االختبار:
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 CertIA - Certificate in International Financial
Reporting

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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية 	 
للحصول على الشهادة.

يتم تقديم االختبار افتراضيًا )Online) ولدى 	 
المتقدم ثالث محاوالت الجتياز االختبار.

االختبار عبارة عن 30 سؤال اختيار من 	 
متعدد، ونسبة النجاح المقبولة %50 وأكثر.

)Application( التقديم على استمارة االختبار
دفع رسوم االختبار.

الحصول على رمز تفعيل االختبار.

يتم الحصول عليها من 
 Association of Chartered Certified 

. (Accountants (ACCA
وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

SR 652

SR 500

قدم اآلن

English

شهادة 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:

إجراءات التقديم: المادة التعليمية:

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 للمراجعين 

.)IIA( الداخليين

يتكون االختبار من ثالث أجزاء ) أساسيات 	 
التدقيق الداخلي – ممارسة التدقيق 

الداخلي – المعارف المتعلقة بالتدقيق 
الداخلي ) واألسئلة جميعها من نوع االختيار 

من متعدد.
يتم اختبار كل جزء بشكل مستقل ونسبة 	 

النجاح لكل جزء 80%.
ال يسمح بإعادة االختيار إال بعد )60) يوم.	 

التسجيل والتقديم من خالل موقع
تعبئة استمارة التسجيل وانتظار موافقة 

المعهد.
دفع الرسوم.

رفع جميع المستندات المطلوبة وانتظار 
موافقة المعهد على المستندات المقدمة.

ثم حجز موعد ومكان ولغة االختبار .

يتم توفير المادة التعليمية 
بمقابل مادي من خالل 
مناهج المعهد الدولي 

)IIA). وأيضًا من عدة 
شركات مع دعم اللغة 

 PRC – Hock( العربية مثل
.)– Gleim

SR 4969

SR 2212

SR 2775

قدم اآلن

English - عربي 

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:
سعر األجزاء الثالثة

بدون عضوية:

لطالب وأعضاء هيئة 
التدريس:
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 Certification in Risk Management Assurance
CRMA

تم تصميم شهادة ضمان إدارة المخاطر المعتمدة )CRMA) للمراجع 
الداخليين ومهنيي إدارة المخاطر ممن يتحملون المسؤولية ويملكون الخبرة 

في مجال توفير توكيد على المخاطر، عملية الحوكمة، ضمان الجودة، أو 
مراقبة التقييم الذاتي. وتثبت قدرة الفرد على تقديم المشورة والتأكيد 

بشأن إدارة المخاطر إلى لجان التدقيق واإلدارة التنفيذية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

أن يكون المتقدم حاصل على الجزء األول 	 
.CIA من شهادة

أن يكون لدى المتقدم خبرة مهنية سنتين 	 
أو أكثر في مجال المراجعة الداخلية أو 

المجاالت ذات العالقة باألعمال الرقابية.

االختبار عبارة عن 100 سؤال اختيار من 	 
متعدد في أربع مواضيع.

 الحوكمة التنظيمية المتعلقة بإدارة 	 
المخاطر.

 مبادئ عملية إدارة المخاطر.	 
الدور التأكيدي للُمراجع الداخلي.	 
الدور االستشاري للُمراجع الداخلي.	 

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

 	 CRMA تعبئة استمارة التسجيل بشهادة
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.

يتم توفير المادة التعليمية من عدة شركات 
لالستزادة: اإلطالع على الرابط.

SR 2719

SR 1856

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

رسوم الطلب و 
استمارة التسجيل:

بدون عضوية:
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Qualification in Internal Audit Leadership QIAL
ستساعدك شهادة القيادة في التدقيق الداخلي™ )™QIAL)على بناء 

وتعزيز المهارات الالزمة لتثبيت مصداقيتك كرائد للمستقبل إذا ما كنت 
تطمح إلى أن تكون قائدًا في مؤسستك، أو كنت تتطلع إلى ما يضفي 

مزيدًا من المصداقية لدورك القيادي الحالي مع أصحاب المصلحة ونظرائك 
في مجال التدقيق الداخلي.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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، 
Portfo- -مقابلة شخصية، اإلثبات المهني 
lio of Professional Experience(PPE

وتختلف حسب نوع المسار أيضا.	 

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.

من الممكن االطالع على مصادر المعلومات 
لالستعداد للشهادة من خالل الرابط.

SR 1125

SR 937

قدم اآلن

English
عدة متسويات

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:
رسوم التقديم فقط:

بدون عضوية:
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Advanced Diploma in International Taxation ADIT
تمكنك شهادة )Advanced Diploma in International Tax )  من 

معرفة المفاهيم األساسية للضرائب الدولية ،وتزودك بمعرفة متعمقة 
بالقضايا الضريبية الدولية لذلك تعتبر  الشهادة معياًرا عالمًيا في الخبرة 

الضريبية الدولية. وهي مناسبة لجميع المهنيين الذين يرغبون في اكتساب 
المزيد من الثقة في المعرفة والمهارات الضريبية الدولية ويحتاجون إلى 

فهم أنظمة الضرائب المختلفة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.

تعبئة استمارة التسجيل باالختبار ودفع 
الرسوم.

لالطالع على المواضيع الخاصة لكل اختبار 
يرجى زيارة الرابط.

SR 848

SR 913

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

رسوم التسجيل 
للشهادة:

رسوم التسجيل لكل 
اختبار:
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The IBFD Certificate in GCC VAT
شهادة المستشار الضريبي المعتمد من أرقى المؤهالت العالمية المعتمدة 

في الخبرة الضريبية المهنية. حيث تزودك بمجموعة شاملة من المعارف 
في المجال الضريبي كضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب 

الصناديق االستثمارية والعقارية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.

تعبئة استمارة التسجيل باالختبار ودفع 
الرسوم.

لالطالع على المواضيع الخاصة بكل اختبار 
يرجى زيارة الرابط.

SR 848

SR 913

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

رسوم التسجيل 
للشهادة:

رسوم التسجيل لكل 
اختبار:
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اختبار الشهادة المهنية ألخصائي ضريبة القيمة المضافة 
SOCPA VAT SPECIALIST

تهدف شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة بتعزيز مستوى اإللمام 
بالمعرفة النظرية وتطوير المهارات العملية والقدرة على تطبيقها في 

كل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة )VAT) ، ورفع مستوى المسؤولية 
المهنية والمتطلبات التي ينبغي أن يتم األخذ بها في أداء المهام ذات 

العالقة.
متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:
المادة التعليمية:

يقبل لالختبار كل من يستوفي واحد على 
األقل من الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة 	 
البكالوريس أو أعلى في المحاسبة.

 	IC- )أي شهادة مهنية من المعاهد التالية: 
 AI-ICAP-ACCA-CA Australia-CICA –

.)ICAEW – AICPA
حملة الدبلوم المحاسبة أو البكالوريس 	 

في أحد تخصصات العلوم اإلدارية شريطة: 
حضور البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة 

والخاص بأخصائي ضريبة القيمة المضافة.

يتكون االختبار من )60) سؤال اختيار من 	   	
متعدد في غضون )120) دقيقة.

تكون نسبة النجاح المقبولة في االختبار  	   	
.)60%(

يشمل االختبار جميع ما يتعلق بضريبة 	   	
القيمة المضافة.

التسجيل بالخدمات اإللكترونية من خالل 	 
.SOCPA موقع الهيئة

والتسجيل بالبرنامج التدريبي ألخصائي 	 
ضريبة القيمة المضافة لمن يستوجب عليه 

ذلك.
تقديم طلب االختبار  .	 
إرفاق المتطلبات التالية: شهادة التأهيل 	 

العلمي – إثبات الشخصية – صورة شخصية 
سداد رسوم االختبار.

المعايير الدولية للتقرير 
المالي مع إمكانية 

االستفادة من المنهج 
الخاص بالشهادة والمعد 

من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين في 

حال حضور دورات الهيئة.

SR  525

SR 4200

قدم اآلن

عربي

شهادة مقدمة من:

رسوم التقديم:

رسوم إعادة االختبار:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.

االختبار  عبارة عن جزئين وكل جزء  يحتوي 	   	
على 100 سؤال اختيار من متعدد، ونسبة 

النجاح المقبولة %50 وأكثر.

 	Applica- )التقديم على استمارة االختبار 
.)tion

دفع رسوم االختبار وتحديد موعده.	 

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

SR 705

SR 937

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

للطلبة واألكاديميين 
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات أكاديمية أو مهنية 	 
للحصول على الشهادة ) متاحة للجميع ).

يتم تقديم االختبار افتراضيًا )Online) ولدى 	 
المتقدم ثالث محاوالت الجتياز االختبار

االختبار عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، 	 
ونسبة النجاح المقبولة %50 وأكثر.

 	Applica- )التقديم على استمارة االختبار 
.)tion

دفع رسوم االختبار.	 
الحصول على رمز تفعيل االختبار.	 

 Association of  يتم الحصول عليها من
 Chartered Certified Accountants

ACCA وتحتوي على جميع محتويات االختبار.

SR 609

SR 457

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Entry Certificate in Business Analysis
)ECBA(

شهادة تمكن الحاصل عليها من المعرفة والسلوكيات األساسية في تحليل 
األعمال.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

دورة تدريبيه 21 ساعة فأكثر في مجال 	 
تحليل األعمال.

يتكون من 50 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل ساعة.

.IIBA التقديم من خالل موقع

.BABOK كتاب تحليل األعمال

SR 1838

SR 956

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

اسأل مجرب:
رزان
 السيف 
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Certification of Capability in Business Analysis
)CCBA(

شهادة لألفراد الذين لديهم خبرة سنتان أو ثالث سنوات في مجال تحليل 
األعمال وشهادة تمكن حاصلها على القدرة للتعامل مع مشاريع ضخمة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

3750 ساعة من الخبرة في تحليل األعمال 	 
خالل 7 سنوات عمل ماضية.

-دورة تدريبية 21 ساعة فأكثر في مجال 	 
تحليل األعمال.

يتكون من 130 سؤال اختيار متعدد وأسئلة 	 
أخرى في خالل ثالث ساعات.

مدة الشهادة 3 سنوات.	 

.IIBA التقديم من خالل موقع

.BABOK كتاب تحليل األعمال

SR 2607

SR 1838

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified Business Analysis Professional
)CBAP(

شهادة لألفراد الذين لديهم خبرة 5 سنوات فأكثر في مجال تحليل األعمال 
وشهادة تمكن حاصلها على القدرة للتعامل مع مشاريع ضخمة والمعقدة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

7500 ساعة من الخبرة في تحليل األعمال 	 
خالل 10 سنوات عمل ماضية.

دورة تدريبية 35 ساعة فأكثر في مجال 	 
تحليل األعمال.

يتكون من 120 سؤال اختيار متعدد وأسئلة 	 
أخرى خالل ثالث ساعات ونصف.

.IIBA التقديم من خالل موقع

.BABOK كتاب تحليل األعمال

SR 2626

SR 1838

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

اسأل مجرب:
مشعل
الحسيان
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Agile Analysis Certification
)AAC(

.Agile شهادة تمكن الحاصل عليها من القدرة على تحليل مشاريع

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

يتكون من 85 سؤال اختيار متعدد وأسئلة 	 
أخرى خالل ساعتان.

مدة صالحية الشهادة سنة واحدة.	 

.IIBA التقديم من خالل موقع

.BABOK كتاب تحليل األعمال

SR 2626

SR 1688

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certificate in Business Data Analytics
)CBDA(

شهادة تمكن الحاصل عليها من تنفيذ العمل المتعلق بالتحليل بشكل فعال 
لدعم مبادرات تحليالت األعمال.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال يوجد متطلبات.	 

يتكون من 75 سؤال اختيار متعدد وأسئلة 	 
أخرى خالل ساعتان.

.IIBA التقديم من خالل موقع

مقدمة في تحليل األعمال والبيانات 
Six blue-( التي تركز على IIBA  المقدمة من

.)print domains

SR 4127

SR 3189

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Certified ScrumMaster CSM
هذه الشهادة تمنحك القدرة على مساعدة الفريق على أن يقدم أفضل 
أداء، وأيضا تحمي الفريق من كل عوامل التشتت سواء خارجية أو داخلية.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

حضور دورة تدريبية يقدمها متخصص 	 
)CST or CAC( وحاصل على شهادة

 	.Scrum Alliance من خالل موقع

يتكون من 50 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل ساعة.

مدة صالحية الشهادة سنتان.	 

من خالل موقع
.Scrum Alliance

مدمجة ضمن البرنامج للحصول على 
االعتماد.

SR 2251

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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Certified Business Continuity Professional CBCP
شهادة تمكن الحاصل عليها من المعرفة والمهارة الالزمة الستمرارية 

األعمال والتعافي من الكوارث.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز االختبار التجريبي المقدم من موقع 	 
.DRI

الخبرة في المجال على األقل سنتان من 	 
العمل.

تقديم توصية تؤكد مدى خبرتك.	 

غير محددة	 
صالحة لمدة سنة.	 

.DRI من خالل موقع

ممكن أخذ برامج تعليمية عند التقديم 
لالختبار.

SR 1500

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:



OHR_SA

OHR_SA

91

Disaster Recovery Certified Planner
)DRCP(

شهادة تمكن الشخص الحاصل عليها من المعرفة والمهارات األساسية في 
التعافي من الكوارث.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتياز االختبار التجريبي المقدم من موقع 	 
.BCM

حضور دورة تدريبية معتمدة.	 

غير محدد.	 
صالحة لمدة سنة.	 

.BCM من خالل موقع

.BCMBoK كتاب

غير محدد

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ما دون البكالوريوس:	 
يمكنك التأهل للحصول على شهادة 	 

PMP مع شهادة الثانوية، أو درجة الزمالة 
باإلضافة إلى ما يعادل 35 ساعة من 

التدريب على إدارة المشاريع . باإلضافة إلى 
7500 ساعة من الخبرة في قيادة وتوجيه 

المشاريع أي ما يعادل 5 سنوات في مجال 
إدارة المشاريع.

  البكالوريوس:	 
يمكنك التأهل للحصول على شهادة   	 

PMP مع البكالوريوس باإلضافة إلى ما 
يعادل 35 ساعة من التدريب على إدارة 

المشاريع .باإلضافة إلى 4500 ساعةعمل 
أي ما يعادل 3 سنوات سنوات في مجال 

إدارة المشاريع.

عدد األسئلة: يتكون من 200 سؤال نوع 	 
األسئلة: اختيار متعدد.

مدة االختبار: أربع ساعات.	 
درجة النجاح: 61٪	 
مدة صالحية الشهادة: 3 سنوات.	 
لغة االختبار: لغات متعددة وأحدها اللغة 	 

اإلنجليزية والعربية.

من خالل إرفاق 
المتطلبات في موقع 

.PMI
ومن بعدها إمكانية حجز 

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

.)Group
 	.PrepCast موقع

SR  2082

SR  1519

قدم اآلن

English - عربي
مستوى: متقدم

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.

عدد األسئلة: يتكون من 150 سؤال نوع 	 
األسئلة: اختيار متعدد.

مدة االختبار: ثالث ساعات.	 
مدة صالحية الشهادة: 5 سنوات.	 

قبل إجتياز اإلمتحان، يستحسن من المترشح 
إتمام دورة تدريبة كاملة في أحد المراكز 

.PMI المعتمدة من قبل منظمة
.PMI ثم خالل إرفاق المتطلبات في موقع

وملء االستمارة بالبيانات الصحيحة.
ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

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

المحيميد.

SR 1125

SR 956

قدم اآلن

English - عربي
مستوى: مبتدئ

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

اسأل مجرب:
عبدالرحمن 
الراوي 
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Program Management Professional PgMP

شهادة مصممة لألشخاص الذين يديرون مشاريع ضخمة وصعبة التي 
هدفها تحقيق النتائج االستراتيجية للشركة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

درجة الثانوية )دبلوم المدرسة الثانوية، 	 
درجة الزمالة أو ما يعادلها).

48 شهرًا من الخبرة في إدارة المشاريع أو	 
.PMP

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

أو شهادة أربع سنوات في تخصص إدارة 
المشاريع.

48 شهر من الخبرة في إدارة المشاريع أو 	 
.PMP

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

يتكون من 170 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل أربع ساعات.

مدة الصالحية ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 3752

SR 3000

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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 شهادة أربع سنوات 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.

يتكون من 170 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل أربع ساعات.

مدة الصالحية ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 3752

SR 3000

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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PMI Professional in Business Analysis PMI-PBA
شهادة تركز على تسليط الضوء على خبرتك في تحليل األعمال وعلى 

قدرتك على العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة، وصياغة مخرجات 
المشاريع وتحقيق نتائج تجارية ناجحة.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.

يتكون من 200 سؤال اختيار متعدد خالل 	 
أربع ساعات.

مدة الصالحية الشهادة ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 2082

SR 1519

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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Disciplined Agile Certificates
شهادة تساعدك على التعرف على خياراتك وإرشادك إلى أفضل طريقة 

للعمل مع فريقك أو مؤسستك لتحقيق المرونة في العمل.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 	PMI خالل حضور ورشة مصرحة من 
بعدها مباشرة يمكن التقديم على االختبار.

يتكون من 50 سؤال اختياري متعدد وصح 	 
وخطأ خالل ساعة.

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب
Executive’s Guide to

.Disciplined Agile

غير محدد

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

السعر حسب نوع 
الشهادة المحددة
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 درجة الثانوية )دبلوم المدرسة الثانوية، 	 
 درجة الزمالة أو ما يعادلها).

 16 شهر في خبرة المشاريع خالل خمس 
 سنوات عمل ماضية.

 (Agile( 12 شهر في خبرة مشاريع األجايل 
 خالل 3 سنوات عمل ماضية.

.)Agile( 21 ساعة تدريبية في االجايل 
 أو شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع.

 12 شهر في خبرة المشاريع خالل 5 
 سنوات عمل ماضية.

 8 أشهر في خبرة أدارة المشاريع األجايل 
)Agile) خالل 3 سنوات عمل ماضية.

يتكون من 120 سؤال اختيار متعدد في 	 
خالل ثالث ساعات.

مدة الصالحية ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 1857

SR 1632

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:

اسأل مجرب:
بندر 
الجويني 
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 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 في إدارة المشاريع.

 24 شهر في خبرة إدارة مخاطر المشاريع 
 خالل 5 سنوات عمل ماضية.

30 ساعة تدريبية في إدارة المخاطر.

يتكون من 170 سؤال اختيار متعدد خالل 	 
ثالث ساعات ونصف.

مدة الصالحية ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 2514

SR 1951

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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PMI Scheduling Professional PMI-SP
الشهادة تعترف بالمعرفة والخبرة المتقدمة في مجال تصوير وصيانة 

جداول المشاريع.

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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 في إدارة المشاريع.
28 شهر في خبرة جدولة المشاريع خالل 5 

 سنوات عمل ماضية.
30 ساعة تدريبية في جدولة المشاريع.

يتكون من 170 سؤال اختيار متعدد خالل 	 
ثالث ساعات ونصف.

مدة الصالحية ثالث سنوات.	 

من خالل إرفاق المتطلبات في موقع
.PMI

ومن بعدها إمكانية حجز موعد االختبار.

كتاب إدارة المشاريع            
.)PMBOK(

SR 1857

SR 1632

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

مع عضوية:

بدون عضوية:
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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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

 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 ان 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.

التسجيل في المعهد ودفع رسوم االختبار 
عن طريق الرابط.

CFA Insti-  كتب معهد
.tute

 Kaplan ملخصات	
.Schweser

SR 5438

SR 7125

SR 4314

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

التسجيل المبكر:

التسجيل القياسي:

التسجيل المتأخر:

اسأل مجرب:
Ramzi
 Ali
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اختبار الشهادة العامة للتعامل مع األوراق المالية – 
)CME-1) الجزء األول

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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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.	 
محتوى االمتحان: 100 سؤال اختيار من 	 

متعدد.
درجة االجتياز من 70.	 
امتحان محوسب.	 

التسجيل من خالل موقع الهيئة.

توجد جميع المواد العلمية الختبارات الهيئة 
في موقعهم عبر رابط التقديم.

SR 1250

قدم اآلن

English - عربي

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Buna
 Salem 
 Abdulrahman
Aldosari
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اختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 
)CME-2) األموال وتمويل 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتيازك للـ CME-1  متطلب للحصول عليها.	 

مدة االختبار: ساعتان.	 
محتوى االمتحان: 100 سؤال اختيار من 	 

متعدد.
درجة االجتياز من 70.	 
امتحان محوسب.	 

التسجيل من خالل موقع الهيئة,

توجد جميع المواد العلمية الختبارات الهيئة 
في موقعهم عبر رابط التقديم.

SR 1250

قدم اآلن

English - عربي 

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
 Abdulrahman
Aldosari



OHR_SA

OHR_SA

104

)CME-3) اختبار شهادة وسطاء األسهم
هو اختبار شهادة وسطاء األسهم وهو مصمم بوجه خاص ألولئك 

الممارسين لمهام الوساطة المحلية والدولية وتداول األوراق المالية لدى 
الشخص المرخص له. 

متطلبات الشهادة:

تفاصيل االختبار:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

اجتيازك للـ CME-1  متطلب للحصول عليها.	 

مدة االختبار: ساعتان.	 
محتوى االمتحان: 100 سؤال اختيار من 	 

متعدد .
درجة االجتياز من 70.	 
امتحان محوسب.	 

التسجيل من خالل موقع الهيئة.

توجد جميع المواد العلمية الختبارات الهيئة 
في موقعهم عبر الرابط.

SR 1250

قدم اآلن

English - عربي 

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
 Abdulrahman
Aldosari
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FMVA شهادة محلل النمذجة والتقييم 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

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

3  دورات اختيارية من مجموعة مكونة من 	 
6 دورات.

درجة النجاح %80 في كل اختبار.	 
االختبار عبر اإلنترنت، بعد كل دورة من 	 

الدورات الـ 12 المطلوبة.

زيارة موقع معهد التمويل للشركات.

دورات التدريبية مدمجة عند التسجيل 
لالختبار.

SR 1864

قدم اآلن

English

شهادة مقدمة من:

سعر شامل الدورات 
التدريبية:

اسأل مجرب:
Musab
 ARajeh 
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ICWIM الشهادة الدولية في إدارة الثروات 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:

إجراءات التقديم:

المادة التعليمية:

ال توجد متطلبات، فالشهادة متاحة 	 
للجميع.

االختبار مدته ساعتين يحتوي على 100 	 
سؤال بنظام االختيار من متعدد، وتكون 

درجة النجاح من 70%.

للتسجيل في االختبار الرجاء زيارة موقع 
المعهد.

يوصي بدراسة هذه الشهادة لمدة 154 
ساعة، ويمكنك الدراسة الذاتية للتقدم 

لالختبار باستخدام دليل CISIالتعليمي 
المرافق في أدوات التعليم اإللكتروني عند 

حجزك لمقعد االختبار.

SR 1186

قدم اآلن

English - عربي 

شهادة مقدمة من:

اسأل مجرب:
Musab
 ARajeh 



ختام
وفي الختام نرجو أن يكون هذا الدليل أول خطوة نحو مشوار 

التميز المهني، أو يكون حافزًا لتطوير المعرفة والكفاءة الذاتية بما 
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