
الدبلوم المهني 
في التدقيق الشرعي

• يتوجه �لدبلوم �ملهني يف �لتدقيق �ل�شرعي �إىل �مل�شاركني يف بر�مج �ل�شهاد�ت �ملهنية �لتي ي�شدرها �ملجل�س �لعام مبا�شرة �أو 	
من خالل وكالئه وم�شوقيه �ملعتمدين يف خمتلف �أرجاء �لعامل.

• �ملتخ�ش�شة، 	 �ملهنية  �ل�شهاد�ت  �ختبار�ت  �جتياز  لهم  �شبق  �لذي  للم�شاركني  �ل�شرعي  �لتدقيق  �ملهني يف  �لدبلوم  يخت�س 
و�حلا�شلني على �شهاد�ت تخ�ش�س.

• يحق �لت�شجيل يف �لدبلوم �ملهني يف �لتدقيق �ل�شرعي لكل من ح�شل على �شهادة �عتماد مادة �أو �شهادة �خت�شا�شي �إ�شالمي 	
معتمد يف جماالت �ل�شهاد�ت �لتالية:

�مل�شريف �الإ�شالمي �ملعتمد . 1
�لتدقيق . 2 تقنيات  رئي�شيني:  ق�شمني  على  وحتتوي  �ل�شرعي:  �لتدقيق  يف  �ملعتمد  �الإ�شالمي  �الخت�شا�شي 

�ل�شرعي، وتطبيقات �لتدقيق �ل�شرعي
�الخت�شا�شي �الإ�شالمي �ملتقدمة يف �لتدقيق �ل�شرعي، وتتطلب �حل�شول م�شبقا على �شهادة �الخت�شا�شي . 3

�الإ�شالمي �ملعتمد يف �لتدقيق �ل�شرعي.
�أ�شا�شيات �ملحا�شبة �مل�شرفية �الإ�شالمية.. 4
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مميزات الربنامج

جممع �لفقه �الإ�شالمي 
�لدويل 

�ملعهد �الإ�شالمي 
للبحوث و�لتدريب

مركز �شالح كامل 
لالقت�شاد �الإ�شالمي 

�الأكادميية �لعاملية 
للبحوث �ل�شرعية 

مركز �أبحاث �القت�شاد �الإ�شالمي 
�لعزيز  عبد  �مللك  – جامعة 

الهيئة العلمية لالعتماد

مكونات ومدة الربنامج
يتكون �لربنامج من �أربع مو�د متخ�ش�شة. وميتد �لربنامج على 

100 �شاعة تدريبية .

اللغة
�للغة �الأ�شا�شية للربنامج هي �لعربية وميكن تقدميها باللغة �الإجنليزية .

االختبارات والتقييم
ت�شفع كل مادة تدريبية باختبار تكون ن�شبة �لنجاح فيه بو�قع  60% . كما 
يحت�شب جمموع �لنجاح �لنهائي يف �لدبلوم �ملهني مبا يعادل 70% من معدل 

جمموع جميع �ملو�د .

املدربون
 يتوىل تقدمي �لربنامج مدربون موؤهلون، لهم خربة عملية و موؤهالت 

علمية، ومعتمدون من قبل �ملجل�س �لعام. 

http://www.arabworldinstitute.com/
mailto:sales@awidubai.com
naras
Footer



�مل�شريف �الإ�شالمي �ملعتمد. 1
• مادة �ملدخل �لعام للمعامالت �الإ�شالمية	
• مادة �لنظام �مل�شريف �الإ�شالمي 	
• مادة �لتمويل �الإ�شالمي	
• مادة �ال�شتثمار  �الإ�شالمي	
• مادة �خلدمات �مل�شرفية �الإ�شالمية	
• �لهيئات �ل�شرعية	

مكونات الدبلوم:

�الخت�شا�شي �الإ�شالمي �ملعتمد يف �لتدقيق �ل�شرعي  . 2
• نظم �لرقابة و�ملر�جعة	
• تطبيقات �لرقابة و�لتدقيق �ل�شرعي �مليد�ين.	

�الخت�شا�شي �الإ�شالمي �ملتقدمة يف  �لتدقيق �ل�شرعي . 3
• �آليات �لنظر يف �ملعامالت �ملالية	
• �حت�شاب �لزكاة للبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �الإ�شالمية	
• قو�ئم �الأ�شهم �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�شريعة �الإ�شالمية	
• �لرقابة �ل�شرعية على �إجر�ء�ت �لتحول �مل�شريف	
• �لت�شنيف �ل�شرعي للموؤ�ش�شات و�ملنتجات �ملالية �الإ�شالمية.	

�أ�شا�شيات �ملحا�شبة �مل�شرفية �الإ�شالمية. 4
• مدخل �إىل علم �ملحا�شبة	
• �لدورة �ملحا�شبية و�لقو�ئم �ملالية	
• مدخل �إىل حما�شبة �مل�شارف �الإ�شالمية	
• �ملعاجلات �ملحا�شبية لعمليات �لود�ئع �مل�شرفية	
• �ملعاجلات �ملحا�شبية لبيع �الأجل	
• �ملعاجلات �ملحا�شبية لعمليات �ملر�بحة �مل�شرفية �ملحلية.	
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