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أسئلة عامة عن  

 المهنية االحترافية  الشهادات

 فيما يلي قائمة إجابات األسئلة الشائعة حول الشهادات المهنية االحترافية.

 ماهي الشهادات المهنية االحترافية؟  ➢

هي وثيقة يمنحها المركز الوطني للتعليم اإللكنروني في إحدى مجاالت التعليم والتدريب اإللكتوني، تفيد بأن  

 .من كفايات تلك الشهادة للحد األدنىالحاصل عليها مستوفي 

 على الشهادات المهنية االحترافية؟   حصولالما هو الهدف من  ➢

لتمكين   االحترافية  المهنية  الشهادات  مهنية تهدف  شهادات  منحهم  خالل  من  اإللكتروني  التعليم  ممارسي 

الثقة في ممارسات التعليم تعزيز  احترافية في مجاالت التعليم اإللكتروني المختلفة، لتحقيق التميز في األداء و

   .اإللكتروني

 ما هي الفئة المستهدفة للشهادات المهنية االحترافية؟ ➢

األفراد الممارسين لعمليات التعليم والتدريب اإللكتروني داخل المملكة تستهدف الشهادات المهنية االحترافية  

العربية السعودية شاملة القطاع العام والخاص والقطاع الثالث سواء في: التعليم العالي، التعليم العام، الجهات 

 التدريبية، والمنصات. 

 ع على الرابط التالي:وللمزيد من المعلومات عن الفئات المستهدفة لكل شهادة الرجاء االطال

  (nelc.gov.sa)الشهادات االحترافية | الشهادات االحترافية 

 كيف يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن الشهادات المهنية االحترافية؟ ➢

التالي:   الرابط  طريق  عن  االحترافية  بالشهادات  الخاصة  التفصيلية  المعلومات  على  االطالع  الشهادات يمكن 

  (nelc.gov.sa)االحترافية | الشهادات االحترافية

 لمهنية االحترافية؟هل هناك مستويات للشهادات ا  ➢

ولكن قد يحتاج   المستوى المتقدم،  –الشهادة األساسية هي الشهادة المهنية االحترافية    ،هي شهادة واحدة

إذا   أواًل  التأسيسي  المستوى  للحصول على  لتكون مدخاًل   تطلباتتنطبق عليه ملم  المتقدم  للشهادة  االهلية 

 للحصول على شهادة المستوى المتقدم. 

 دليل األسئلة الشائعة 

في التعليم اإللكتروني االحترافيةالمهنية   لشهاداتل    

 16-11-2022  

https://pc.nelc.gov.sa/certificates
https://pc.nelc.gov.sa/certificates
https://pc.nelc.gov.sa/certificates
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 ما الفرق بين المستوى التأسيسي والمستوى المتقدم؟ ➢

قد يحتاج  قائمة على التدريب والممارسة، ومدة صالحيتها سنة،    شهادة المستوى التأسيسي: -1

متطلبات   عليه  تنطبق  لم  إذا  أواًل  عليها  الحصول  لتكون  المتقدم  المتقدم  للمستوى  األهلية 

 . مدخاًل للحصول على شهادة المستوى المتقدم

يمكن التقديم وقائمة على االختبار، مدة صالحيتها أربع سنوات،    شهادة المستوى المتقدم: -2

 عليها مباشرة دون الحصول على شهادة المستوى التأسيسي. 

 

 المناسبة؟ كيف يمكن تحديد مستوى الشهادة المهنية االحترافية  ➢

 االهلية للشهادة المهنية االحترافية التي يرغب بالتقديم عليها. متطلبات من خالل االطالع على 

 ؟الشهادات المهنية االحترافية اللغة التي ُتقدم بهاما هي  ➢

 . العربية قدم باللغة لشهادات المهنية االحترافية ت  ا

 هل يقدم المركز الشهادات المهنية االحترافية في التخصصات العلمية األخرى؟ ➢

   المركز يقدم الشهادات المهنية االحترافية المختصة في مجال التعليم والتدريب اإللكتروني فقط.

 ؟ في حال عدم الرغبة في دخول االختبار، هل يمكن استرجاع المبلغ المدفوع ➢

 هدف  -تنمية الموارد البشرية  المبلغ المدفوع ال يمكن استرجاعه، ويمكن طلب التعويض من صندوق  

 بعد الحصول على الشهادة. 

 ات المهنية االحترافية؟المميزات التي سيحصل عليها حاملي الشهاد ما هي  ➢

اإللكتروني وفق أحدث التوجهات تنمية القدرات البشرية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في قطاع التعليم   ▪

 في القطاع. 

 . المتغيرة العمليات التعليميةتجهيز قوى عاملة وفق متطلبات  ▪

 . مستوى األداء المهني تمايز المؤهل في مجال التعليم والتدريب اإللكتروني بين منافسيه، مما يرفع  ▪

ليم والتدريب اإللكتروني بموثوقية عالية وباختبارات وطنية مركزية تقيس مهارات المتخصصين في التع ▪

 على مستوى المملكة، مما يرفع من ثقة الحاصل عليها عند أرباب العمل. 
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 المستوى المتقدم

 ماهي الشهادات المهنية االحترافية للمستوى المتقدم التي يقدمها المركز؟  ➢

 معتمدة لدى المركز وهي: متقدم شهادات مهنية احترافية للمستوى ال 3يوجد حاليًا 

 المستوى المتقدم.  –( OTTالشهادة المهنية االحترافية في تقديم التعليم والتدريب اإللكتروني ) -

 المستوى المتقدم.  –( eLXDالشهادة المهنية االحترافية في تصميم خبرات التعليم اإللكتروني ) -

 المستوى المتقدم. –( eLQAالمهنية االحترافية في ضبط جودة التعليم اإللكتروني )الشهادة  -

 

 المستوى المتقدم؟ –ما هو تاريخ إقامة االختبارات للشهادات المهنية االحترافية  ➢

  .2023مارس  19 يوم األحد الموافق المستوى المتقدم (OTT)موعد اختبار  .1

 .2023مارس  20الموافق  اإلثنينم يوم المتقدالمستوى  (eLXD) موعد اختبار .2

 .2023 مارس 21يوم الثالثاء الموافق المستوى المتقدم  (eLQA) موعد اختبار .3

 

 مستوى المتقدم؟ال -الشهادة المهنية االحترافية  متى سيتم اغالق تسجيل التقديم على ➢

 . 18/1/2023سيتم إغالق التسجيل لجميع الشهادات يوم األربعاء الموافق 

 ؟لمستوى المتقدما -لشهادة المهنية االحترافية ونوعية األسئلة ل طبيعة االختباري ماه ➢

 .سؤال 80ختبار الختبار محوسب وعدد أسئلة االا ▪

 د. من متعد اختيار األسئلةنوع  ▪

 م.أقسا( 4) االختبارعدد أقسام  ▪

 .يةبهي اللغة العر االختبارلغة  ▪
 

 الختبار؟لما هو التوقيت الزمني  ➢

 . مساءً  3مساًء حتى  1وقت االختبار من الساعة 

 ؟منها  لالختبار  التي يمكن قراءتها والتحضير ما هي المراجع ➢

شكل نسبة تتراوح بين  لالختبار  االطالع والتحضيرمكن ي من كفايات   %60إلى  %40من المراجع التي ت 

 . مواد التعلم الذاتي :الرابط التالي ومؤشرات الشهادات على

 

 ؟ في حال عدم اجتياز االختبار من المرة األولى، هل من الممكن إعادة االختبار ➢

https://saudimoe-my.sharepoint.com/personal/maalothman_moe_gov_sa/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fmaalothman%5Fmoe%5Fgov%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%2F%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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ريال، بحيث تكون إعادة االختبار مع جدولة االختبار التالي خالل سنة    400يمكن إعادة االختبار مرة واحدة برسوم  

   من تاريخ االختبار األول.

 

 الشهادة المهنية االحترافية للمستوى المتقدم؟ صالحيةي مدة ماه ➢

ولتفادي    4 التطويرية  العملية  استمرارية  لضمان  دورية  بصورة  تطويرية  نقاط  رفع  خاللها  يجب  تعليق  سنوات، 

 الشهادة. 

 ما المقصود بالنقاط التطويرية؟  ➢

، سيتعين عليه البدء بتجميع )المستوى المتقدم(  على الشهادة المهنية االحترافية  علم/المشرفلمابعد حصول  

نقاط تطويرية في مجال الشهادة المهنية االحترافية )كالقيام بالحضور أو المشاركة في الورش، أو الندوات، أو 

 ورفع ما يثبت ذلك بصورة دورية.  المؤتمرات، أو تقديم أوراق علمية، أو أنشطة إثرائية، أو تطوعية(

 

 ؟النقاط التطويرية المطلوبة  تدقيقمن المسؤول عن  ➢

 يتم تقييم النقاط التطويرية المطلوبة والممارسة من ِقبل فريق فني في المركز الوطني للتعليم اإللكتروني. 

يقم   ➢ لم  حال  االحترافية  في  المهنية  الشهادة  على  النقاط   –الحاصل  برفع  المتقدم  المستوى 

 سنوات، ماذا يحدث؟  4التطويرية خالل 

 يتم تعليق الشهادة، وتستأنف بعد رفع النقاط المطلوبة.

 ما هي الوثائق المطلوبة إلثبات الخبرة؟  ➢

 مدة الخبرة. مكان وموضح به إرفاق ما يثبت الخبرة 

 ؟كخبرة لتقديم التعليم بالنمط اإللكتروني على منصة مدرستيالتعليم ل يمكن قبوهل  ➢

    ثبت الخبرة.ي شرط إرفاق ماعم ن

 هل يشترط الحصول على تدريب للحصول على الشهادة المهنية االحترافية للمستوى المتقدم؟ ➢

حتى يكون   التدرب في حال رغبته بذلكللشهادة المهنية االحترافية للمستوى المتقدم  ال، ولكن يمكن للمتقدم  

 . متمكنًا من الدخول لالختبار

 

ما هي اآللية المتبعة في حال واجهتني مشكلة بالتسجيل في موقع الشهادات المهنية   ➢

 االحترافية؟ 

 . care@nelc.gov.saز يتم التواصل مع البريد اإللكتروني الخاص بخدمة العمالء لدى المرك
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 من إدارات التعليم األسئلة الشائعة للمرشحين  

 

اختبارترشيح  ال  معاييرماهي   ➢ لدخول  التعليم  إلدارات  المتاحة  المقاعد  المهنية الشهادات    على 

 ؟ االحترافية

 .معايير المفاضلة للمرشحين لدخول االختبار  ترشيح من خالل الرابط التالي:ال معايير يمكنكم االطالع على  

 ؟ المهنية االحترافيةالشهادات  لدخول اختبار رشيحعند الت جة العلمية المقبولةالدرماهي  ➢

ترشيح  بإمكان التعليم  التربوي  إدارات  التربوي وغير  الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس  حسب متطلبات   حملة 

 األهلية لكل شهادة. 

 

 االحترافية؟المهنية كيف يتم معرفة ما إذا كنت مرشح لدخول اختبار الشهادات  ➢

 يتم إشعارك من قبل إدارة التعليم التابع لها. 

 االحترافية؟المهنية ماهي الخطوة التالية بعد الترشيح لدخول اختبار الشهادات  ➢

 موقع الشهادات   التقديم على انتظار المرشح إشعاره من قبل المركز الوطني للتعليم اإللكتروني ليتم 

 . المهنية االحترافية

 االحترافية؟ماهي مقرات االختبارات المتاحة للمرشحين على الشهادات المهنية  ➢

 وفق المقر الذي تم ترشيحهم عليه من قبل إدارة التعليم. 

 إذا كنت مرشح هل يمكن تغيير مقر االختبار؟  ➢

 ال يمكن تغييره.  دارة التعليمإل محددمقر الال

 

 

 

 

 

 

https://saudimoe-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/maalothman_moe_gov_sa/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBE2F7EF4-209E-4583-841A-3E040264D741%7D&file=__%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20v4%20(1).docx&action=default&mobileredirect=true
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 للراغبين في الحصول على الشهادات المهنية االحترافية األسئلة الشائعة 

 
 

 الحصول على الشهادات المهنية االحترافية للمستوى المتقدم؟ماهي متطلبات  ➢

  المقابل المالي وجود حساب على موقع الشهادات المهنية االحترافية يتم من خالله رفع المتطلبات ودفع   -1

 .صدار الشهادةإل

 .رفع ما يثبت استيفاء معايير األهلية من بيانات وملفات صحيحة ومحدثة -2

 .اجتياز االختبار -3
 

 ماهي طريقة التقديم للحصول على الشهادة المهنية االحترافية للمستوى المتقدم؟ ➢

 اختيار الشهادة المرغوبة والتأكد من استيفاء معايير األهلية. -1

 . على الموقع وإدخال البيانات والوثائق المشار اليها في معايير األهلية  إنشاء حساب -2

 . مقابل الماليدفع الاالختبار واإلقرار بصحة البيانات واختيار موعد  -3

 . انتظار التدقيق والمراجعة -4

 اجتياز االختبار الخاص بالشهادة المهنية االحترافية. -5

 . الحصول على الشهادة  -6

 

 ممكن التقديم للحصول على شهادة المستوى المتقدم للشهادات المهنية االحترافية هل  ➢

 بدون الحصول على شهادة المستوى التأسيسي؟

المتقدم. وفي حال عدم مطابقة  نعم،   أهلية  المستوى  متطلبات  بناء على  أواًل على  الحصول  يمكن  األهلية، 

 على الشهادة المهنية االحترافية )المستوى المتقدم(.  تقديمالتأسيسي للتمكن من ال

 

 إصدار الشهادة المهنية االحترافية للمستوى المتقدم؟هي رسوم ما  ➢

 . ريال سعودي1500 هيالمستوى المتقدم   -شهادة المهنية االحترافية ال إصدار رسوم

 مستوى المتقدم؟ ال -الشهادة المهنية االحترافية  متى سيكون التسجيل متاح للتقديم على ➢

الشهادات االحترافية | الشهادات  الرابط: ( من خالل eLQA –eLXD  – OTTالتسجيل متاح حالًيا للشهادات التالية )

 . (nelc.gov.sa)االحترافية

https://pc.nelc.gov.sa/certificates
https://pc.nelc.gov.sa/certificates
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  على الشهادات المهنية االحترافية؟ تقديمالهل يمكن  ➢

 . األهلية في حال استيفاء متطلبات يمكن التقديم نعم، 

 ؟ المهنية االحترافيةالتقديم على الشهادات يمكن  كيف ➢

األهلية متطلبات  استيفاء  حال  منيمكن    ،في  مباشرة  االحترافية   التقديم  المهنية  الشهادات  موقع  خالل 

https://pc.nelc.gov.sa / .  البشرية الموارد  تنمية  صندوق  من  المقدم  الدعم  من   هدف -واالستفادة 

 .هدف –بشرية  اشتراطات وضوابط صندوق تنمية الموارد ال وفق

 ؟ المهنية االحترافيةالشهادات  للتقديم على  ماهي التخصصات التربوية المقبولة ➢

وطرق  مناهج  التعليم،  تكنولوجيا  التربوي،  والتخطيط  اإلدارة  مثل:  مقبولة  التربوية  التخصصات  جميع 

 تدريس، تقنيات التعليم.... إلخ
 

 االحترافية؟ المهنية الشهادات  للتقديم علىهل التخصصات غير التربوية مقبولة   ➢

 نعم، جميع التخصصات غير التربوية مقبولة بشرط استيفاء متطلب الخبرة لكل شهادة.

 

 هل يمكن اختيار مقر االختبار؟  ➢

 . نعم يمكن اختيار المقر المناسب

 هل الشهادات المهنية االحترافية المقدمة من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني   ➢

 مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(؟

نعم، جميع الشهادات المهنية االحترافية المقدمة من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني مدعومة من صندوق 

التالي   الرابط  تنمية الموارد تنمية الموارد البشرية )هدف( وللمزيد من التفاصيل يمكنكم االطالع على  صندوق 

 .  (hrdf.org.sa)هدف –البشرية 

 

ما هو الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( للشهادات المهنية االحترافية   ➢

 المقدمة من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني؟ 

 يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( نوعين من الدعم للشهادات المهنية االحترافية: 

وفق اشتراطات وضوابط   –يض عن تكاليف رسوم التدريب وإصدار الشهادة للمستوى التأسيسي  التعو -

 هدف.  –صندوق تنمية الموارد البشرية 

وفق اشتراطات    –التعويض عن تكاليف المقابل المالي لالختبار في المستوى المتقدم وإصدار الشهادة   -

 هدف. –وضوابط صندوق تنمية الموارد البشرية 

 

 ؟الشهادة المهنية االحترافية تعويض عن تكاليفيتم الحصول على المتى  ➢

الشهادة المهنية االحترافية بعد إكمال الحصول على الشهادة المهنية   تعويض عن تكاليفيتم الحصول على ال

 .هدف –اشتراطات وضوابط صندوق تنمية الموارد البشرية  االحترافية )المستوى المتقدم( وفق
 

https://pc.nelc.gov.sa/
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 هدف؟   -ا هو الحد األعلى للتعويض المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية م ➢

بما ال يتجاوز   بعد حصولك على الشهادة يتم تعويضك عن التكاليف المدفوعةتكاليف االختبار:  التعويض عن  

 .هدف  –اشتراطات وضوابط صندوق تنمية الموارد البشرية  وفق ريال سعودي، 3500مبلغ 

ريال سعودي كحد   3000تبلغ قيمة الحد األعلى للتعويض عن تكاليف التدريب    التعويض عن تكاليف التدريب:

كالهم أو  المتقدم  المستوى  أو  التأسيسي  للمستوى  سواء  تنمية  وفق،  أقصى،  صندوق  وضوابط  اشتراطات 

 .هدف –بشرية الموارد ال
 

على الشهادة  هدف في حال الحصول  – هل يتم الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية  ➢

 االحترافية للمستوى التأسيسي فقط؟

 عند إكمال الحصول على شهادة المستوى المتقدم.   ى الدعميتم الحصول عل

 ؟ الدعم على رسوم التدريب على الشهادة المهنية االحترافيةما هي المستويات التي يشملها  ➢

يتم الحصول على الدعم فيما يعنى بالتدريب على الشهادة المهنية االحترافية المستوى التأسيسي أو المستوى 

  .المتقدم أو كالهما

 ؟الدعم على رسوم التدريب على الشهادة المهنية االحترافيةمتى يمكن الحصول على  ➢

 يمكن الحصول على الدعم بعد إصدار شهادة المستوى المتقدم.

 

المهنية  م ➢ للشهادة  البشرية  الموارد  تنمية  صندوق  من  المقدم  الدعم  على  الحصول  آلية  هي  ا 

 االحترافية؟ 

 .هدف –اطات وضوابط صندوق تنمية الموارد البشرية اشتر وفقيتم الحصول على الدعم المقدم 

من   ➢ المقدم  الدعم  يشملها  التي  االحترافية  المهنية  الشهادات  على  التعويض  طلبات  عدد  كم 

 صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( للفرد الواحد؟

المهنية   الشهادات  عدد  إلىلمعرفة  الرجوع  يمكن  الدعم  يشملها  التي  اشتراطات وضوابط صندوق  االحترافية 

  .هدف –تنمية الموارد البشرية 

 الحصول على دعم من هدف؟  على الشهادات المهنية االحترافية قام بالتقديمللذي هل يمكن  ➢

المهنية االحترافية المقدمة من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني مدعومة من صندوق نعم، جميع الشهادات  

 تنمية الموارد البشرية )هدف( وللمزيد من التفاصيل يمكنكم االطالع على الروابط التالية:

 .   (hrdf.org.sa)هدف –صندوق تنمية الموارد البشرية   •

 .هدف –بشرية اشتراطات وضوابط صندوق تنمية الموارد ال •

https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9

