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 -عبود بن علي آل زاحم -

مستويات شهاداتCIPD

توفر شهادات  CIPDثالثة مستويات تأهيلية أساسية وهي:
المستوى الثالث

		
المستوى الخامس

المستوى السابع.

ويتضمن كل مستوى ثالثة أنواع من المؤهالت وهي

| @aboodalzahi m
الدبلومات والشهادات والشهادات المصغرة.

الدبلومات :تمنح تغطية

الشهادات :تغطي

الشهادات المصغرة عبارة عن

األساسية

تغطي وحدة واحدة فقط من

شاملة لمجموعة واسعة

غالبا الموضوعات
ً

بالموارد البشرية.

والمهمة فقط .

من الجوانب المتعلقة

دورات تدريبية صغيرة الحجم
وحدات الدبلوم أو الشهادة.

ويتيح نظام « »CIPDالتعليمي ،للدارس اختيار أحد المسارين األساسيين «إدارة
الموارد البشرية أو تطوير الموارد البشرية» (أو المزيج بين المسارين).
منتسبا في
عضوا
وعند اجتياز الدارس أحد المسارات (سواء شهادة أو دبلوم) يصبح
ً
ً
قادرا على إضافة ( )Assoc.CIPDبعد اسمه .
منظمة الـ CIPDويكون
ً

| @aboodalzahim
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 -عبود بن علي آل زاحم -

مستويات شهاداتCIPD

المستوى الثالث
يعرف هذا المستوى من»ً « CIPD
أيضا باسم «المستوى التأسيسي» ،ويوفر

ً
متينا في إدارة وتطوير الموارد البشرية لمن لديهم خبرة قليلة أو
علميا
أساسا
ً
ً
حتى لعديمي الخبرة في المجال .

| @aboodalzahi
m
مناسبة المستوى
مثاليا ألولئك المستجدين في المجال أو الذين اتجهوا إلى
يعد المستوى الثالث
ً
مجال الموارد البشرية بعد انخراطهم في تخصصات مختلفة ،مما يجعل هذا

المستوى التأسيسي الخيار األمثل ألي شخص يبحث عن تطوير نفسه بالمهارات
والمعارف األساسية لهذا التخصص

مدة الدورة
تعتمد مدة الدراســة في هذا المســتوى على عدة أشياء من ضمنها كثافة
الدراســة ونوع الدورة (الشــهادة أو الدبلوم) ولكن في المتوسط يستغرق ما بين
 3إلى  9أشهر.
| @aboodalzahim
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 -عبود بن علي آل زاحم -

مستويات شهاداتCIPD

المستوى الخامس
ـطا وهو ما يعادل مســتوى الدراسة الجامعية
يعتبر هذا المســتوى متوسـ ً
(النظام البريطاني).

عضوا
وبعد إتمام الدارس لهذا المســتوى (ســواء الشــهادة أو الدبلوم) يصبح
ً

قادرا على إضافة ( )Assoc.CIPDبعد اســمه .
منتسـ ًـبا في منظمة  CIPDويكون
ً

| @aboodalzahi m
مناسبة المستوى

تم تصميم هذا المستوى ألولئك الذين يتمتعون بمستوى خبرة متوسطة في
وتطويريا .كما قد
إداريا
مجال الموارد البشرية ويتطلعون للتقدم في هذا المجال
ً
ً

مناسبا ً
أيضا لمن ال يملك خبرة سابقة ،ولكنه تلقى دراسة
يكون هذا المستوى
ً
أكاديمية في مجال الموارد البشرية .

مدة الدورة
شهرا ،ويعتمد على نوع
يستغرق إكمال هذا المستوى عادة ما بين  6إلى 12
ً

الدراسة وكثافتها مع توفر نفس خيارات الدراسة الخاصة بالمستوى التأسيسي .

| @aboodalzahim
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مستويات شهاداتCIPD

المستوى السابع
يصنف هذا المستوى بالمتقدم وهو ما يعادل مؤهل الدراسات العليا الماجستير
(النظام البريطاني) وبعد اجتياز هذا المستوى (الدبلوم وليس الشهادة)
يمكن للدارس الحصول على عضوية  )CIPD (MCIPDأو عضوية تشارترد ()FCIPD
المرموقة والتي تعتبر من أرفع العضويات .

| @aboodalzahi m
مناسبة المستوى

دراسة هذا المستوى تعتمد على كيفية تطوير ونشر أحدث أساليب الموارد
البشرية – مما يساعد المتعلمين على صقل مهارتهم االستراتيجية واكتساب
المعرفة المتخصصة والدقيقة التي تدعم اتخاذ قرارات أكثر صحة واستراتيجية،
مثاليا إذا كان لدى الدارس خبرة
لذلك يمكن أن يعتبر هذا المستوى المتقدم
ً

كبيرة في الموارد البشرية ويرغب في التقدم إلى األدوار القيادية واالستراتيجية

مثل كبار المستشارين والقياديين .

مدة الدورة

تتراوح مدة دراسة هذا المستوى عادة ما بين عام وعامين وتعتمد على نوع
الدراسة وكثافتها ،كما في المستويات األخرى.
| @aboodalzahim
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 -عبود بن علي آل زاحم -

طريقة الحصول على الشهادة
أونالينOnline-
يمكنك عبر المزودين المعتمدين التعلم واالمتحان والحصول على الشهادة
بشكل كامل عن بعد عبر احد هذه المراكز:

افادو Avado

| @aboodalzahi m

وهو من اشهر شركاء  CIPDالعالميين ونسبة رضا العمالء عالية وطريقة عرض
الكورس واضحة ومرونة األسعار عالية

								bit.ly/2GM1J8j

اَ ي سي اس ICS Learn

وهو أيضاً من الشركاء المعتمدين لدى  Cipdويقدم عدة مستويات  /فروع من
الشهادة
بشكل  ٪ 100اونالين وحسب إحصائياتهم ان نسبة االجتياز تصل الى % 96

								bit.ly/1UdWECy

دي بي جي dpg

من اقدم المراكز المعتمدة لدى  Cipdويقدم تشكيلة واسعة من برامج الموارد
البشرية عن بعد من ضمنها جميع مستويات  Cipdويميزه أيضاً ارتفاع نسبة

اإلجتياز حسب إحصائياتهم
								
| @aboodalzahim

bit.ly/31fQbSM
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 -عبود بن علي آل زاحم -

طريقة الحصول على الشهادة
حضورياً in person
(وهو المتعارف عليها غالباً ) يكون عن طريق المراكز المعتمدة لدى المنظمة

| @aboodalzahi m
التي تقدم هذه الدورات ،ومن المراكز داخل المملكة:

PwC academy

goo.gl/5J6HgV

Oakwood

goo.gl/9wvkXR

Acacia Learning

goo.gl/1mhzQ2

الفرق في األسعار كبير جدا بين االونالين والحضور

مثال :الحصول عليها حضورياً في احد المراكز المحلية يصل السعر الى
 30الف ريال بينما اخذ الدور عن طريق احد المراكز المذكورة يكلفك
اقل من عشرة آالف ريال لنفس الشهادة.

| @aboodalzahim
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 -عبود بن علي آل زاحم -

طريقة الحصول على الشهادة
حضوريا
ً
ً
أحيانا يكون باللغة العربية وبعض المدربين يساعدون
مميزاتها :اإللقاء

المتدربين في االستعداد لالمتحان وشرح الكثير من األمور لمن لغتهم وخلفيتهم
عن المجال ضعيفة أو من المبتدئين في التخصص.

| @aboodalzahi m
ً
أحيانا.
عيوبها :ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه

أونالينOnline-
مميزاتها:لمرونة في التعليم في أي وقت على مدار الساعة ووجود مجتمع
تعليمي محترف ،باإلضافة إلى معلم مخصص للمساعدة.

عيوبها :وجوب إجادة الدارس مستوى لغة إنجليزية فوق المتوسط على األقل،
وذلك لحاجتها إلى قراءة واستماع وكتابة بشكل مكثف.

وأخيرا ،تعد إمكانية الحصول على الشهادة والعضوية بشكل حضوري
ً
أو عن ُبعد ليست معروفة لدى الكثيرين.

| @aboodalzahim
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