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Benefits of the aPHRi programme

Earn an internationally recognised 
Arabic HR qualification 

The aPHRi qualification is an important mark of distinction for 
those looking to advance their career in HR and is designed 
to develop young professionals into more HR savvy business 
leaders and to help them develop the core skills in HR 
management.

PwC’s Academy has partnered with HRCI   to introduce the 
first and only Arabic Associate Professional in Human 
Resources (aPHRi)   programme. 

Delivered live online, the programme includes comprehensive 
study materials, online practice test questions, mock exams 
and more, designed to equip participants with all the 
knowledge and skills needed to establish their career in HR.

Who is it for

Associate Professional in Human

Resources (aPHRi)  programme

Equip employees with the skills and 
competencies to grow professionally in HR

For participants
----------------------------------------------------------

Develop core skills and group dynamics

Graduates and undergraduates

Junior HR professionals

Non-HR practitioners looking to transition into HR roles

Improve people performance, reduce 
workplace risks and implements talent 
initiatives within the organisation

Saudi Aramco

Dar Al Riyadh

Emirates Islamic Bank

Saudi TelecomTawuniya Insurance Company

King Faisal Specialist Hospital

Enable employees to benefit from the option 
to reimburse their course fee with Human 
Resources Development Fund (HRDF)

Learn the foundations of Human Resource 
management

Some organisations that employ professionals 
with HRCI certifications

®
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HR operations

Recruitment and selection

Compensation and benefits

Human resource development and retention 

Employee relations, health and safety

How will you prepare for the exam?

Our training programme includes a total of 30 training hours with 3 days of tuition, 2 days revision and 1 mock 
exam. Classes are delivered live online in Arabic.

 aPHRi Exam Weighting by Functional Area

About PwC’s Academy
PwC’s Academy is the education and 
training business of PwC. Our training 
programmes build on the experience of 
having solved important problems in the 
Middle East for over forty years. 

Our world class trainers bring the 
collective knowledge of dedicated 
Academy staff and commercial expertise 
from the PwC global network to deliver 
training solutions with an immediate 
impact. We blend technical knowledge 
with behavioural competencies to build on 
what people know, how they think and 
what they can do. 

This is what it means to be 'Trained by 
PwC'. 

Get in touch 

Format and duration

 

About HRCI
HRCI® is a premier credentialing and 
learning organisation for the human 
resources profession. For over 45 years, 
they have set the global standard for HR 
expertise and excellence through our 
commitment to the development and 
advancement of businesspeople in the 
people business. 

HRCI develops and offers world-class 
learning, as well as the administration of 
eight global certifications and is dedicated 
to helping professionals achieve new 
competencies that drive business results.

90 mostly multiple choice questions

1 hour and 45 minutes

Abdullah Al Assadi
Senior Manager
M: +971 50 237 2600 
E: abdullah.assadi@pwc.com

Yasmeen Qasim
Training consultant 
T: +966 54 806 8573
E:yasmeen.qasim@pwc.com



أكادیمیة برایس وترھاوس كوبرز

تصمیم وتطویر المحتوى

دعم إضافي بشأن التوجیھ المھني ألصحاب العمل
------------------------------------------------------------

aPHRi مزایا برنامج

الحصول على مؤھل ُمعتمد دولًیا في مجال الموارد 
البشریة باللغة العربیة 

ُیعد مؤھل aPHRi عالمة مھمة وفارقة ألولئك الذین یتطلعون إلى تطویر مسیرتھم 
المھنیة في مجال الموارد البشریة وھو ُمصمم لتطویر المتخصصین الشباب لیصبحوا 

قادة أعمال أكثر درایة بالموارد البشریة ومساعدتھم على اكتساب المھارات األساسیة في 
إدارة الموارد البشریة.

عقدت أكادیمیة برایس وترھاوس كوبرز شراكة مع معھد اعتماد الموارد البشریة 
®(HRCI) لتقدیم شھادة المتخصص المساعد في إدارة الموارد البشریة باللغة العربیة 

(aPHRi) وھي شھادة دولیة تعد الوحیدة من نوعھا في مجال تطویر الموارد البشریة. 

یتضمن البرنامج الذي یتم تقدیمھ مباشرًة عبر اإلنترنت مواد دراسیة شاملة وأسئلة 
تدریب عبر اإلنترنت وامتحانات وھمیة وغیر ذلك الكثیر، ویھدف إلى تزوید المشاركین 

بجمیع المعارف والمھارات الالزمة لبناء مسیرتھم المھنیة في مجال الموارد البشریة.

لمن ھذه الدورة

شھادة متخصص مساعد
في إدارة الموارد البشریة

aPHRi شھادة دولیة

تزوید الموظفین بالمھارات والكفاءات الالزمة للتطور المھني 
في الموارد البشریة

للمشاركین
----------------------------------------------------------

تطویر المھارات األساسیة ودینامیات الفرق والمجموعات

الخریجون وطلبة الجامعة

متخصصو الموارد البشریة المبتدئین

غیر الممارسین في مجال الموارد البشریة الذین یتطلعون إلى االنتقال لشغل 
أدوار في الموارد البشریة

تحسین أداء األفراد وتقلیل مخاطر مكان العمل وتنفیذ مبادرات 
المواھب داخل المؤسسة

أرامكو السعودیة

دار الریاض

شركة االتصاالت السعودیة

مصرف اإلمارات اإلسالمي

شركة التعاونیة للتأمین

مستشفى الملك فیصل التخصصي

تمكین الموظفین من االستفادة من خیار استرداد رسوم الدورة 
(HRDF) التدریبیة من صندوق تنمیة الموارد البشریة

تعلم أسس إدارة الموارد البشریة

HRCI بعض المؤسسات التي توظف متخصصین حاصلین على شھادات

 (HRCI)  من معھد اعتماد الموارد البشریة®



حقوق الطبع والنشر© لعام 2021 محفوظة لشركة برایس وترھاوس كوبرز. جمیع الحقوق محفوظة.

عملیات الموارد البشریة

التوظیف واالختیار

التعویضات واالستحقاقات

تطویر الموارد البشریة واستبقاء الموظفین

عالقات الموظفین والصحة والسالمة

كیف تستعد لالختبار؟

یتضمن برنامجنا التدریبي 30 ساعة تدریب موزعة على 3 أیام تدریس، باإلضافة إلى یومان من المراجعة، واختبار وھمي واحد. یتم تقدیم الفصول الدراسیة 
مباشرًة عبر اإلنترنت باللغة العربیة.

 
تقسیم شھادة برنامج aPHRi حسب المجال الوظیفي

تواصل معنا 

شكل االمتحان ومدتھ
 

90 سؤاالً أغلبھا أسئلة متعددة الخیارات

1 ساعة  و45 دقیقة

نبذة عن أكادیمیة برایس وترھاوس كوبرز
أكادیمیة برایس وترھاوس كوبرز ھي القسم المعني 

بالتعلیم والتدریب في شركة برایس وترھاوس كوبرز. 
تعتمد برامجنا التدریبیة على تجاربنا السابقة في حّل 

المشكالت المھمة في الشرق األوسط ألكثر من أربعین 
عاماً. 

یقدم المدربون ذوو المستوى العالمي، المعرفة الجماعیة 
المستمدة من فریق عمل األكادیمیة المتخصص والخبرة 

التجاریة لشبكة برایس وترھاوس كوبرز العالمیة من 
أجل توفیر حلول تدریب ذات أثر فوري. نحن نمزج 
المعرفة الفنیة بالكفاءات السلوكیة من أجل البناء على 
معرفة الموظفین، وطریقة تفكیرھم، وما یمكنھم فعلھ. 

وھذا ما یعنیھ أن تكون "تدربت على ید برایس 
وترھاوس كوبرز". 

(HRCI) نبذة عن معھد اعتماد الموارد البشریة
معھد HRCI® ھو مؤسسة رائدة في مجال االعتماد 

والتعلم في مجال الموارد البشریة. وعلى مدار أكثر من 
45 عاًما، كان المعھد المؤسسة األولى للمعرفة والتمیز 

في مجال الموارد البشریة من خالل التزامھ بتطویر 
وتعزیز مھارات رجال األعمال في التعامل مع األفراد 

داخل المؤسسات. 

یعمل معھد HRCI على تطویر وتقدیم تعلم عالمي 
المستوى من خالل منح ثماني شھادات عالمیة، ویكرس 

جھوده لمساعدة المتخصصین على اكتساب كفاءات 
جدیدة تحقق نتائج األعمال.

یاسمین قاسم
استشاري تدریب

ھاتف: 
yasmeen.qasim@pwc.com :برید إلكتروني

عبدهللا األسدي
مدیر أول تطویر األعمال

ھاتف:
abdullah.assadi@pwc.com :برید إلكتروني

+966 54 806 8573

+971 50 237 2600 


