
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادة المهنيةهمية أ 
  

 يتم الذي المعيار وهي الداخلي. التدقيق مجال في المعتمدة العالمية الشهادات أهم هي من (CIA) المعتمد الداخلي المدقق شهادة

 المعتمد الداخلي المدقق شهادة حيث تعتبر .الداخلي التدقيق مجال في للعاملين واالحترافي المهني المستوى تقدير في إليه االحتكام

 أن الشهادة تلك مميزات ومن    Institute of Internal Auditors (IIA) المعتمدين الداخليين المدققين معهد زمالة شهادة

 تطبيقها يمكنهم التي العملية واألدوات والمعلومات بالخبرات والمهنية العلمية معارفهم أثرو قد يكونوا اختبارها يجتازون من

 بها يعملون عمل بيئة أو منظمة أي في مباشرة

 

 للشهادة عن الجهة المصدرة  

  
 أكبر هو المتحدة األمريكية، بالواليات Institute of Internal Auditors عتمدين الم الداخليين للمدققين األمريكي المعهد

   الداخلي التدقيق في المتخصصين المهنيين اعتماد مجال في العالمية الجهات

  

  محاور الشهادة  

الجزء الثالث : معارف األعمال المتعلقة 
 بالتدقيق الداخلي

   أساسيات التدقيق الداخليالجزء االول :   الجزء الثاني  :  ممارسة التدقيق الداخلي

 االجزاء
 

 

  الذكاء في مجال  –الفصل األول
 )%35األعمال (

  أمن المعلومات  –الفصل الثاني
)25%( 

  تكنولوجيا المعلومات  –الفصل الثالث
)20%( 

  اإلدارة المالية  –الفصل الرابع
)20%(. 

 

 

  إدارة نشاط التدقيق  –الفصل األول
 الداخلي 

  التخطيط لمهمة  –الثاني الفصل
 التدقيق 

  تنفيذ مهمة التدقيق  –الفصل الثالث 

  تبليغ نتائج المهمة  –الفصل الرابع
 ومراقبة التقدم 

 

  أسس التدقيق  –الفصل األول
   الداخلي

  االستقاللية  –الفصل الثاني
   والموضوعية

  المهارة والعناية  –الفصل الثالث
   المهنية الالزمة

  برنامج تأكيد  –الرابع الفصل
  وتحسين الجودة

  الحوكمة وإدارة  –الفصل الخامس
   المخاطر والرقابة

  مخاطر االحتيال  –الفصل السادس 

 

 

  موضوعات الشهادة

 

 

ساعة 50 ساعة 25  ساعة 25  تدريس تقسيم ساعات  
  االجزاء 

ساعات الجلوس   ساعتان ونصف ساعتان ساعتان
  لالمتحان

اختيار من متعدد سؤال 100يحتوي على  سؤال اختيار من متعدد 100يحتوي على   سؤال اختيار من  120يحتوي على  
 متعدد

  تفاصيل االمتحان 

   عالمة النجاح  %75الحد االدنى للنجاح  

  

Certified Internal Auditor (CIA) Preparation 

 شهادة المدقق الداخلي  المعتمدالبرنامج التأهيلي ل

  باللغة العربية

 



 

 

  في البرنامجالمشاركون  
  

 الرقابية والمؤسسات الحكومي و الخاص القطاع في الداخلي التدقيق وظائف شاغلي 

 والخاصة الحكومية المؤسسات في الرقابي االلتزام وظائف شاغلي 

 المخاطر إدارة وظائف شاغلي 

 المؤسسي األداء تقييم وظائف شاغلي  
 

  إلمتحان  شروط التأهيل للتقدم CIA 
  

  أن يكون المرشح حاصالً على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي  

  أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية ال تقل عن سنتين 
 

  واالمتحان التدريبلغة                                                                          

 العربية اللغتين بكال المصطلحات بعض مع العربية اللغة في واالمتحان المحاضرة ولغة التدريبي المنهاج لغة تكون

      .المحاضرات خالل واالنجليزية
  

 الرسوم  
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 المواعيد  

  

Schedule Cia part 1  

 جدول البرنامج التحضيري لشهادة المدقق الداخلي المعتمد 

ساعة الجزء االول  25  

ساعات تدريبية في اليوم  3  

8:30 – 5:30من الساعه   

 المدرب احمد الصوفي 
 

  االسبوع االول االسبوع الثاني االسبوع الثالث

19/6/2021السبت  12/6/2021السبت     5/6/2021   السبت 

20/6/2021االحد  13/6/2021االحد   6/6/2021االحد     

22/6/2021الثالثاء  15/6/2021الثالثاء   8/6/2021الثالثاء    

 

Schedule Cia part 2 

 جدول البرنامج التحضيري لشهادة المدقق الداخلي المعتمد 

ساعة الجزء الثاني   25  

ساعات تدريبية في اليوم  3  

8:30 – 5:30من الساعه   

 المدرب احمد الصوفي 
 

  االسبوع االول االسبوع الثاني االسبوع الثالث

24/7/2021السبت  17/7/2021السبت   10/7/2021 السبت   

52/7/2021االحد  18/7/2021االحد   11/7/2021االحد     

27/7/2021الثالثاء  20/7/2021الثالثاء   13/7/2021الثالثاء    

 

Schedule Cia part 3 

 جدول البرنامج التحضيري لشهادة المدقق الداخلي المعتمد 

ساعة الجزء الثالث  50  

ساعات تدريبية في اليوم  3  

8:30 – 5:30من الساعه   

 المدرب تحسين مصلح 
 

  االسبوع االول االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع االسبوع الخامس

11/9/2021السبت  4/9/2021السبت   28/8/2021 السبت  21/8/2021 السبت   14/8/2021  السبت   

12/9/20021االحد  5/9/2021االحد   29/8/2021 االحد  22/8/2021 االحد   15/8/2021 االحد    

14/9/2021الثالثاء  7/9/2021الثالثاء   الثالثاء  
31/8/20021  

24/8/2021 الثالثاء 17/8/2021 الثالثاء    

   18/9/2021السبت  -االسبوع السادس   

  

  



 

 

  

 �   ن�ذە عن المدر���
 

  مدير التدقيق الداخلي   -السيد احمد الصوفي 

  

عام في  مجال التدقيق الداخلي والرقابه الداخلية  واالدارة  18لدى السيد احمد خبرة  تصل الى  -
  المالية  حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة 

  محاسبة  \حاصل على شهادة الماجستير في ادارة االعمال  -

  )IIAمعهد المدققين الداخليين ( من  CIAمدقق داخلي معتمد  حاصل على شهادة  -

 مدرب دولي معتمد  شهادة -

  عمل : 

 مدير التدقيق الداخلي / المركز العربي الطبي  −

   رئيس قسم التدقيق الداخلي / الشركة األردنية لضمان القروض −

   مدير مالي / شركة الهزاع للمعدات الصناعية −

 مدير مالي واداري / شركة الرؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات  −

 

المحلية  التدريبيةدم العديد من البرامج حيث انه قوخاصة  مدرب معتمد لدى عدة جهات حكومية  •
للبرنامج التحضيري لشهادة المدقق الداخلي في معهد الدراسات المصرفية والمالية في   والدولية

  االردن وليبيا والعراق وعمان وخيرها من الدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

  مدير دائرة الضمان والتصفية - مصلح تحسين 

 
 

الحوكمة المؤسسية ،  و في مجال التدقيق والتحليل المالي  عام  27تصل الى  لدى السيد تحسين خبرة 
.   الدولية داء مهام التدقيق واإلمتثال واإلستشارات وفق معايير التدقيق الداخليأ ,وإدارة المخاطر   

 محاسبةال في بكالوريوسحاصل على  −

 .دارة ماليةاإل في  ماجستيرحاصل على  −

 :حاصل على عدة شهادات مهنية  −

 مدرب دولي معتمد  شهادة −

 داخلية معتمدمدقق أنظمة رقابة شهادة  −

 مدقق داخلي معتمد  شهادة −

 .أخصائي اقراض مصرفي معتمد شهادة −

 

 في مؤسسة ضمان الودائع مدير دائرة الضمان والتصفيةعمل لدى  •

 التدقيق الداخلي وحدة مدير −

    والتمويل مدير وحدة اإلستثمار −

 الداخليةالمراجعة الرقابة و مدير إدارةاليمن  –صنعاء   بنك سبأ اإلسالميعمل لدى  −

 دائرة تفتيش البنوك  مساعد رئيس قسمعمل  لدى البنك المركزي  −

  المحلية والدولية التدريبيةدم العديد من البرامج حيث انه قوخاصة  مدرب معتمد لدى عدة جهات حكومية  −
للبرنامج التحضيري لشهادة المدقق الداخلي في معهد الدراسات المصرفية والمالية في االردن وليبيا 

  والعراق وعمان وخيرها من الدول 

  

  

 

 


