
 
 
 

 

 طلب املوافقة على برامج التدريب والتطويردمة خل الدليل االجرائي
 الربامج املعتمدة من وزارة املوارد البشريةو الشهادات االحرتافية

 
 إعداد: أ. ليلى بنت حممد العبودي

 وكالة االبتعاث والتدريب

 م2022



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 احملتويات
 .تمهيد •

 .التعريف بخدمة طلب املوافقة على برامج التدريب والتطوير •

 .ضوابط عامة •

 الشهادات االحترافية •

 تقديم طلب املوافقة على الشهادات االحترافية ضوابط ✓

 اإلجراءات ✓

 البرامج املعتمدة من وزارة املوارد البشرية  •

 البرامج املعتمدة من وزارة املوارد البشريةضوابط تقديم طلب املوافقة على  ✓

 اإلجراءات ✓

 إجراءات تعامل وكالة االبتعاث والتدريب مع الطلبات الواردة. •

 (.املعتمدة من عمادة املوارد البشرية )الشهادات1ملحق  •

 



 
 
 

 

 

 متهيد

أتي حيث ت، إدارة التدريب على تصميم األدلة اإلجرائية لعملياتها األساسية عملتلتنظيم العمل املؤسس ي من وكالة االبتعاث والتدريب سعيا 

واملسؤولين من جهات أو بتحديد العمليات األساسية لإلدارة وإجراءاتها املفصلة، ، أهمية بناء األدلة اإلجرائية في تجويد العمل وتحسينه وضبط منظومته

 .لضمان انسيابية سير العمل وتالفي حدوث أي مشاكل في حال وقوع طارئ أو تدوير وظيفي تتنفيذ هذه اإلجراءا عن بصفتهم االعتبارية صأشخا

والسياسات واللوائح التي يستند اليها، ، طلبات املوافقة على برامج التطوير والتدريبلقبول الضوابط املتبعة  حددتل هذا الدليلأتي يو 

 اإلجراءات التي و 
 
 ها.رفع عندبع تت

 

 

 

 



 
 
 

 طلب املوافقة على برامج التدريب والتطوير دمةالتعريف خب
 
ً
الترقية عبر  التدريبية لغرضإضااااااااااافة الدورات والذي ينص على ضاااااااااارورة اللجنة الدائمة إلدارة وتنفيذ الترقيات الوظيفية  الصااااااااااادر من للتعميمنظرا

  رد البشرية.على أن يكون ذلك مسبوقا بالتوصية باملوافقة من عمادة املوا ،منصة موارد

 الى و 
ً
كالة العمادة قامت و على منساااووي ومنساااوجات ا جامعة وسااارعة حصاااولهم على املوافقة  بتيساااير إجراءات العمل املوارد البشاااريةعمادة رغبة نظرا

الى التقديم االلكتروني والذي يحصال فيه املوظف  ،أساابيع 6املوافقة إصادار تساتغر  فيه  تي كانتتحويل ا خدمة من التقديم الورقي الب لالبتعاث والتدريب

 .اقص ى بحدعمل  أيام 5على املوافقة في حال اكتمال بياناته وسالمة طلبه من يوم الى 

 وهي: تدعم هذه ا خدمة جميع برامج التطوير والتدريب والتي تتطلب املوافقة املسبقة من عمادة املوارد البشرية قبل ا حصول عليها

 .معهد االدارة العامة منكز االعمال برامج مر  /1

  (.برنامج سكوجا للماليينPMP –الشهادات االحترافية مثل )إدارة املشاريع  /2

  .البرامج املعتمدة من وزارة املوارد البشرية /3

 :مصطلحات
برامج )ة محددة مثل يقصاااد بالبرامج املعتمدة من وزارة املوارد البشااارية برامج اعتمدتها الوزارة كنقاي يساااتفيد م ها املوظف في الترقية وتنفذها جهات حكومي •

 .(لديوان العام للمحاسبةاملركز السعودي للمراجعة املالية والرقابة على األداء التابع ل

لهيئة الساااااااااااعودية ل الزمالة و اااااااااااهادة   PMP اااااااااااهادة مثل ادات االعتماد في مجال متخصاااااااااااص من جهة حكومية أو دولية يقصاااااااااااد بالشاااااااااااهادات االحترافية  اااااااااااه •

 .للمحاسبين القانونين



 
 
 

 ضوابط عامة

 

 عبر نظام وافي و الكتروني على برامج التدريب والتطوير التقديم على طلب املوافقةيتم  •
ً
 .بموافقة الرئيس املبا ر تبطمر هو ا

نظمة الى وكالة االبتعاث والتدريب ال يعني املوافقة وانما يتطلب ذلك دراساااااته ذم أتذ التوصاااااية باملوافقة من عمادة املوارد البشااااارية حساااااب األ  وصاااااول الطلب •

 املعمول بها. واللوائح والتعليمات

والتدقيق واملراجعة ذم  ةدراساااااااااااااالوانما يتطلب ذلك  ةيعني املوافقة على البرامج كنقاي في الترقي المنح املوافقة و  معا جة الطلب في وكالة االبتعاث والتدريب •

 والتعليمات.من وحدة الترقيات في عمادة املوارد البشرية حسب األنظمة واللوائح ال هائية أتذ التوصية باملوافقة 

 للتميز. تآمكافكفل ا جامعة بأي مصروفات للتدريب أو ولن تت فقطمنح املوافقة مرتبط باحتساب الشهادة ألغراض الترقية  •

 أتذ إجازة من رصيد إجازته االعتيادية في حال وجود حاجة ماسة الى تفرغه عن العمل.التفرغ وانما يمكن للموظف  تشملاملوافقة على الطلب ال  •

 يلي:بما  مقدم الطلبإقرار يشتري  •

 الشهادة االحترافية وارتباطه بمساره الوظيفي صحيح. -البرنامج من معلومات حول في الطلب ان ما ذكر  /1

 الشهادة االحترافية أو حصوله على تقدير ممتاز. -بعدم مطالبة ا جامعة بأي مبالغ مالية لقاء حصوله على  هادة إتمام البرنامج  املوظف يتعهد /2

تناسب املسمى الوظيفي، تبرات سابقة، تدريب سابق، مستوى مثل املانحة للشهادة )بأنه مستوفي ألي  روي تاصة با جهة املنفذة للبرنامج / يقر  / 3

 (اللغة اإلنجليزية

 املوافقة. صدور ي دم التأتر فرئيس ي لع سبب واستيفاء كافة البيانات من األتطاء اإلمالئية املدتلة سالمة املعلومات •

 .كما يمكن تتبع حالة الطلب على النظام يتم إ عار املوظف عن حالة الطلب من تالل البريد اإللكتروني •



 
 
 

وجما تقتضاااايه  لعمادة املوارد البشاااارية ا حق في تعديل  ااااروي وضااااوابط التقديم على طلبات املوافقة على برامج التدريب والتطوير متى ما دعت ا حاجة لذلك •

 املصلحة العامة وجناًء على توصية اللجان املختصة.

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 الشهادات االحرتافية

 الشهادات االحرتافية على تقديم طلب املوافقة ضوابط
 عبر نظام وافي و التقديم على طلب املوافقة الكتروني •

ً
 .بموافقة الرئيس املبا ر تبطمر ا

 .للحصول عليها عدةالتي تحتاج ملستويات و أالتقديم على طلب املوافقة مرتبط بالشهادة الرئيسية وليس للبرامج والدورات التحضيرية  •

 (1 ملحق) .عمادة املوارد البشريةوكالة االبتعاث والتدريب ب على طلب املوافقة مرتبط فقط بالشهادات املحددة من قبلالتقديم  •

ن الطلب في حال كان من متطلبات ا جهة املنفذة للبرنامج/ املانحة للشاااااااااااااهادة أن يكون تر ااااااااااااايح املتدرب من جهة العمل، يمكن إرفا  نموذج التر ااااااااااااايح ضااااااااااااام •

 .مراسل او البريد اإللكترونينظام يتم ارسال ا خطاب بعد التوقيع عبر ، و في حال املوافقة صاحب الصالحيةلتوقيعه من 

 ءو جزأيمكن للموظف طلب تعويض عن املبالغ املالية التي دفعها للحصااااااااااول على الشااااااااااهادة  •
ً
م ها من صااااااااااندو  تنمية املوارد البشاااااااااارية هد  حسااااااااااب األنظمة  ا

 E98http://iu.sa/Ypزيارة املوقع التالي  يمكن واللوائح ولالطالع

 الشااااهادات املحددة من قبل، وكانت من ضاااامن م2022أغسااااطس31 ، وتاريخ ا حصااااول عليها قبلت الشااااهادة ساااااريةاال إذا كانادات السااااابقة ال ينظر في الشااااه •

 .ويجب إرفا  نسخة من الشهادة ،عمادة املوارد البشريةوكالة االبتعاث والتدريب ب

على  ااااااااهادة احترافية مدعومة من والتدريب للحصااااااااول من عمادة املوارد البشاااااااارية ممثلة بوكالة االبتعاث على املوافقة املساااااااابقة يحق للموظف الذي حصاااااااال  •

 بدفع مصاريف التدريب/االتتبار.ا جامعة  بعدم تكفلوكالة االبتعاث والتدريب إقرار من على  )هد ( ا حصول تنمية املوارد البشرية  صندو  
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 اإلجراءات        
وكااالااة االبتعاااث  –ا خاادمااات  -تساااااااااااااجياال الاادتول على نظااام وافي –األنظمااة االلكترونيااة  -بوابااة ا جااامعااة االلكترونيااة ) التقااديم عن طريق نظااام وافي/1

 طلب املوافقة على برامج التدريب والتطوير. -والتدريب

 تعبئة النموذج متضمنا كافة البيانات املتعلقة بالطلب:/2

 نوع البرنامج: اتتيار  هادة احترافية. ✓

 هل تم ا حصول على الشهادة )نعم أم ال(. ✓

 .باللغة العرجية مسمى الشهادة االحترافية ✓

 .مسمى الشهادة االحترافية باللغة اإلنجليزية  ✓

 .اتتصار مسمى الشهادة االحترافية ✓

 .ا جهة املانحة للشهادة االحترافية ✓

 تحديد مقر التنفيذ )حضوري ام عن بعد(. ✓

 تحديد فترة تنفيذ البرنامج )صباحي ام مسائي(.  ✓

 نوع ا جهة )حكومية/ تاصة / دولية(. ✓

 لى الشهادة االحترافية.لتاريخ املتوقع للحصول عتحديد ا ✓

 مدة سريان الشهادة )أن وجدت( ✓



 
 
 

 االرتباي باملسمى الوظيفي االتتيار من ضمن القائمة املنسدلة التالية: ✓

 تتناسب مع املسمى الوظيفي  •

 تتناسب مع العمل املكلف به •

 تتناسب مع املسار الوظيفي املخطط له. •

 ذكر املهام الرئيسية للوظيفة. ✓

 )ان وجدت(. PDFرفع امللفات التي يرغب املوظف بإرفاقها بصيغة  /3

 قراءة التعهد املرفق واملوافقة على االلتزام بما ورد فيه /4

 ارسال الطلب ليصل الى الرئيس املبا ر إلبداء الرأي باملوافقة أو الرفض. /5

 تدريب.في حال موافقة الرئيس املبا ر يصل الطلب الى وكالة االبتعاث وال /6

 دراسة الطلب حسب األنظمة واللوائح والتعليمات وإصدار القرار باملوافقة او الرفض. /7

 عبر منصة موارد.برفعها  املوظف يقوما حصول على الشهادة االحترافية بعد  /8

 

 

 



 
 
 

 الربامج املعتمدة من وزارة املوارد البشرية

 وزارة املوارد البشريةضوابط تقديم طلب املوافقة على الربامج املعتمدة من 
 عبر نظام وافي ومرتبط بموافقة الرئيس املبا ر. •

ً
 التقديم على طلب املوافقة الكترونيا

نموذج التر اااااااااااايح ضاااااااااااامن الطلب لتوقيعه من صاااااااااااااحب الصااااااااااااالحية في حال  يرفقا جهة املنفذة للبرنامج أن يكون تر اااااااااااايح املتدرب من جهة العمل،  عند طلب •

 املوافقة.

  .مج التدريبينالبر لأحد املستهدفين  ان يكون املتقدم •

 .أن تنطبق عليه الشروي ا خاصة با جهة املنفذة للبرامج •

 سابقا.مقدم الطلب ت التي سبق وحصل عليها ال ينظر في الشهادالبرامج ا جديدة فقط و على االتقديم تاص بطلب املوافقة  •

 اإلجراءات:
وكااالااة االبتعاااث  –ا خاادمااات  -تساااااااااااااجياال الاادتول على نظااام وافي –األنظمااة االلكترونيااة  -االلكترونيااة بوابااة ا جااامعااة )التقااديم عن طريق نظااام وافي /1

 طلب املوافقة على برامج التدريب والتطوير. -والتدريب

 تعبئة النموذج متضمنا كافة البيانات املتعلقة بالطلب:/2

 نوع البرنامج: البرامج املعتمدة من وزارة املوارد البشرية ✓



 
 
 

 لبرنامج التدريبيمسمى ا ✓

 تحديد مقر التنفيذ )حضوري ام عن بعد(. ✓

 تحديد فترة تنفيذ البرنامج )صباحي ام مسائي(.  ✓

 تحديد مدة البرنامج التدريبي ✓

 تحديد تاريخ بداية البرنامج التدريبي. ✓

 تحديد تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي. ✓

 القائمة املنسدلة: االرتباي باملسمى الوظيفي حيث يتم االتتيار من ضمنتحديد  ✓

 تتناسب مع املسمى الوظيفي ا حالي. •

 تتناسب مع العمل املكلف به. •

 تتناسب مع املسار الوظيفي املخطط له. •

 ذكر املهام الرئيسية للوظيفة.  ✓

 (نموذج التر يح )مثل .PDFرفع امللفات التي يرغب املوظف بإرفاقها بصيغة  /3

 .االلتزام بما ورد فيهقراءة التعهد املرفق واملوافقة على  /4

 ارسال الطلب ليصل الى الرئيس املبا ر إلبداء الرأي باملوافقة أو الرفض. /5

 في حال موافقة الرئيس املبا ر يصل الطلب الى وكالة االبتعاث والتدريب. /6

 دراسة الطلب حسب األنظمة واللوائح والتعليمات وإصدار القرار باملوافقة او الرفض. /7

 املوظف الشهادة عبر منصة موارد. قإتمام البرنامج التدريبي يرفبعد  /8



 
 
 

 مع الطلبات الواردة. وكالة االبتعاث والتدريب إجراءات تعامل
 .استقبال الطلبات الواردة الى وكالة االبتعاث والتدريب عبر نظام وافي من قبل مسؤولي التر يح .1

 م ها:عدد من اال تراطات لوفقا  وتدقيقها مراجعة الطلبات .2

 .صحة املعلومات املدتلة حول البرنامج /الشهادة االحترافية ✓

 .الوظيفي واملسمىواملهام الفعلية  واملسار الوظيفي للموظفالشهادات االحترافية  /التدريبية االرتباي الفعلي بين مجال البرامج ✓

 أترى.لتعديل ما يلزم ومن ذم إعادة ارساله مرة  مقدم الطلباو نقص في البيانات املدتلة يتم إعادة الطلب الى  خطأ وجود حاجة لتعديل الطلب  في حال .3

االطالع عليها ورفع طلب جديد متالفيا ما ورد في  قدم الطلبفي حال رفض الطلب يوضاااااااااات مسااااااااااؤول التر اااااااااايح اسااااااااااباب الرفض في تانة املالحظات ويمكن مل .4

 املالحظات.

 . املبدئية من قبل مسؤول التر يحالرد باملوافقة  في حال مطابقة الطلب للشروي واللوائح يتم  .5

من  الطلب ليتمكنمقدم يصاااااااااال بريد الكتروني الى . وفي حال املوافقة النظامالرد على الطلب في إلبداء الرأي ال هائي ويتم يصاااااااااال الطلب الى املسااااااااااؤول األعلى  .6

 .ا حصول على التدريب

 منصة موارد. الشهادة عبرفيرفع مقدم الطلب  وتمت املوافقة عليه هادة احترافية سبق ا حصول عليها  باملوافقة على كان الطلب يتعلقأما في حال  .7

 .يوقع ويختم من وكالة االبتعاث والتدريبمن ا جهة املنفذة، لتر يح لنموذج ارفق املتدرب في حال  .8

 السابق.االنتهاء من معا جة الطلب  جديد عبر نظام وافي االبعد إدتال طلبال يمكن ملقدم الطلب  .9

ويتحقق مسؤول النظام ، إضافة دورة-ةا خدمات االلكتروني-موارد  منصةرفع الشهادة على يعلى الشهادة التي تمت املوافقة عليها  املتدرببعد حصول  .10

والتدقيق واملراجعة ذم أتذ التوصاااااااااية باملوافقة من وحدة الترقيات في عمادة املوارد البشااااااااارية حساااااااااب األنظمة  الطلب عبر الدراساااااااااةمن منصاااااااااة موارد  عن

 احتسابها ألغراض الترقية.واللوائح والتعليمات إلدراجها و 



 
 
 

 1قلحم
 الشهادات املعتمدة من عمادة املوارد البشرية

 
ية االسم باللغة العربية م ز  جهة االعتماد المصدر النوع االختصار االسم باللغة االنجلي 

الصالحية/ 
 سنة

 المستوى

1 
شهادة المستوى التأسيسي إلدارة 

 خدمات تقنية المعلومات

ITIL® 4 Foundation-IT 
Service Management 

Certification 
ITIL-ITSM دولية اختبار AXELOS مبتدئ مستمرة 

 مكتبة البنية التحتية المعلوماتية 2
ITIL® v3 Intermediate 

Certification 
ITIL دولية اختبار AXELOS متوسط مستمرة 

 شهادة مطور تفاعلي مشارك  3
Associate Reactive 

Developer 
 مبتدئ مستمرة OutSystems  دولية اختبار --

4 
ف معتمد من جمعية  شهادة محتر

ية  إدارة الموارد البشر
SHRM CERTIFIED 
PROFESSIONAL  

SHRM-CP دولية اختبار 
ية/   The Society forجمعية إدارة الموارد البشر

Human Resource Management (SHRM) 
 متقدم مستمرة

5 
ي إدارة الموارد 

 
الشهادة المتقدمة ف
ية   البشر

The Advanced Certificate 
in Human Resource 

Management 
SHRM ACHRM دولية اجتياز 

ية/   The Society forجمعية إدارة الموارد البشر
Human Resource Management (SHRM) 

 متوسط غتر محدد

نت 6  الشهادة الدولية للحاسب واإلنتر
Internet & Computing 

Core Certification 
IC3 دولية اختبار Certiport 3 مبتدئ 

ي يشهادة محلل األمن الس 7
ان   تر

CompTIA Cybersecurity 
Analyst 

+CySA دولية اختبار CompTIA 3 متوسط 



 
 
 

 عمليات المراقبة واألمن المستمرة 8
GIAC Continuous 

Monitoring Certification 
GMON دولية اختبار 

(GIAC) Global Information Assurance 
Certification 

 متقدم 4

ي  9
ي التصميم المرن 

ي ف  ف ادونر
 محتر

Adobe Certified 
Professional in Visual 

Design 

 متوسط غتر محدد Adobe دولية اختبار 

ف تقدير معتمد 10  محتر
Certified Estimating 

Professional 
CEP دولية اختبار 

Association for the Advancement of 
Cost Engineering (AACE International) 

 متوسط 3

11 
شهادة خبتر شبكات سيسكو 

 المعتمد
Cisco Certified Network 

Associate 
CCNA دولية اختبار CISCO 3 مبتدئ 

ف شبكات سيسكو المعتمد 12  محتر
Cisco Certified Network 

Professional 
CCNP دولية اختبار CISCO 3 متوسط 

13 
شهادة خبتر شبكات سيسكو 

 المعتمد
Cisco Certified 

Internetwork Expert 
CCIE دولية اختبار CISCO 2 متقدم 

ف استمرارية األعمال 14  المعتمد محتر
The Certified Business 
Continuity Professional 

CBCP دولية اختبار 

Disaster Recovery Institute International 
(DRi)+المعهد الدولي لتحليل األعمال/ 

International Institute of Business 
Analysis (IIBA) 

 متقدم 3

15 
ي إدارة المخاطر ونظم 

 
معتمد ف

 المعلومات

Certified in Risk and 
Information Systems 

Control 
CRISC دولية اختبار 

Information Systems Audit and Control 
Association ISACA / جمعية التدقيق والرقابة

 نظم المعلومات عل
 متوسط 3

ي  16
ان   شهادة ممارس األمن السيتر

Cybersecurity 
Practitioner Certification 

CSX-P دولية اختبار 
Information Systems Audit and Control 
Association ISACA / جمعية التدقيق والرقابة

 نظم المعلومات عل
 مبتدئ 3

17 
ي مايكروسوفت 

شهادة أخصان 
 أوفيس

Microsoft office 
specialist 

MOS دولية اختبار Microsoft 1 متوسط 

18 
شهادة إدارة قواعد بيانات أوراكل 

2019 
Oracle Database 

Administration 2019 
 متوسط غتر محدد Oracle دولية اختبار _



 
 
 

 شهادة المحاسب اإلداري المعتمد 19
Certified Management 

Accountant 
CMA الجمعية االمريكية للمحاسبير  االداريير   دولية اختبار IIMA متقدم غتر محدد 

20 
ي نظام إدارة الجودة 

كبتر مدققر
9001 

Lead Auditor Certified 
ISO 9001 

 دولية اختبار 
 (IRCA)السجل الدولي للمراجعير  المعتمدين/ 

The International Register of 
Certificated Auditors 

  غتر محدد

ي المعتمد 21
ق األخالفر  دولية اختبار Certified Ethical Hacker CEH شهادة المختر

ونية/  المجلس الدولي لمستشاري التجارة اإللكتر
EC-Council The International Council of 

Electronic Commerce Consultants 
 متوسط 3

22 
ي 
ي الدعم التقن 

افية ف  الشهادة االحتر
ي 
ون   للتعليم اإللكتر

_ ELTS خاصة اختبار 
ي بالتنسيق مع المركز 

ون  ي للتعليم اإللكتر
المركز الوطن 

ي للقياس
 الوطن 

 مبتدئ غتر محدد

ي  خاصة اختبار  _ شهادة إتقان 23
ي والمهن 

  غتر محدد المؤسسة العامة للتدريب التقن 

24 
شهادة زمالة الهيئة السعودية 

 للمحاسبير  القانونيير  
_ SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير   خاصة اختبارSOCPA متقدم غتر محدد 

ي  25
  غتر محدد SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير   خاصة اختبار SOCPA _ المحاسبةشهادة فن 

  غتر محدد للجودة ز عبد العزيجائزة الملك  حكومية اجتياز  _ شهادة المقيم الداخلي  26

27 
ي القيادة 

 
ف اعمال معتمد ف محتر

 االدارية
Leadership CBP دولية اختبار 

 Internationalجمعية تدريب األعمال الدولية/ 
Business Training Association (IBTA) 

 متوسط غتر محدد

 دولية اختبار Certified Fraud Examiner CFE شهادة خبتر كشف االحتيال 28
ي االحتيال المعتمدين الدولية 

جمعية محققر
(ACFE)Association of Certified Fraud 

Examiners 
1  

 دولية اختبار Certified Energy Manager CEM مدير الطاقة المعتمد 29
 Association ofجمعية مهندسي الطاقة / 

Energy Engineers AEE 
 متوسط 3

 دولية اختبار Certified Energy Auditor CEA مدقق الطاقة المعتمد 30
 Association ofجمعية مهندسي الطاقة / 

Energy Engineers AEE 
 متقدم 3



 
 
 

31 
ي الموارد 

ي ف 
شهادة المستوى المهن 

ية الدولية   PHRi (HRCI)البشر

Professional Level 
Certificate in Human 

Resources International 
(PHRi) (HRCI) 

HRCI معهد  دولية اختبارHRCI® غتر محدد  

32 
ي الموارد 

شهادة المشارك المهنية ف 
ية الدولية   aPHRi (HRCI)البشر

The Associate 
Professional in Human 

Resources – International 
(aPHRi) 

aPHRi معهد  دولية اختبارHRCI® غتر محدد  

 شهادة محلل مالي معتمد 33
Chartered Financial 

Analyst 
CFA معهد المحللير  الماليير   دولية اختبار CFA Institute مستمرة  

ف إدارة 34  المخاطر محتر
certified Change 

Management 
Professional 

(PMI-RMP) ® دولية اختبار 
 PMI/ Project معهد إدارة المشاري    ع

Management Institute 
3  

ف ادارة مشاري    ع 35  شهادة محتر
Project Management 

Professional 
PMP دولية اختبار 

 PMI/ Project معهد إدارة المشاري    ع
Management Institute 

3  

36 
شهادة معهد تشارترد لألفراد 

المستوى الثالث  -والتنمية 
 (CIPDالتأسيسي )

Chartered Institute of 
Personnel and 

Development Certificate 
- Foundation Level 3 

(CIPD) 

CIPD دولية اختبار 
 Charteredمعهد تشارترد لألفراد والتنمية/ 

Institute of Personnel and Development 
(CIPD) 

  مستمرة

37 
شهادة معهد تشارترد لألفراد 

المستوى الخامس  -والتنمية 
(CIPD) 

Chartered Institute of 
Personnel and 

Development Certificate 
- Foundation Level 

5(CIPD) 

CIPD دولية اختبار 
 Charteredمعهد تشارترد لألفراد والتنمية/ 

Institute of Personnel and Development 
(CIPD) 

  مستمرة

 



 
 
 

 

 

 

 مت حبمداهلل
 


