
CIA – شهاده المدقق الداخلي المعتمد 
التدريبي البرنامج  مدقق داخلي معتمد شهاده     

و االنجليزيه   العربية: المناهج الدراسية ولغة االمتحان     
العربية و االنجليزيه: تدريس البرنامج لغه   

تدريس البرنامج لغه  

ساعة  30: مجموع عدد الساعات الجزء األول والجزء الثاني
)لكل جزء(  

ساعة 45: مجموع عدد الساعات الجزء الثالث  
أشهر 4- 3: المدة  

  
 مدة البرنامج

الحوكمه الجيده، إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية هم  عناصر 
إدارة التدقيق الداخلي . اساسيه لنجاح الشركات واستمراريتها

مثل مجلس اإلدارة، لجنة المراجعة ( الحاكمه تساعداالداره و الجهه
في الوفاء بمسؤولياتهم من خالل جلب نظاما ) والجهات الحكومية

منهجيا لتقييم فعالية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وعمليات 
 إدارة المخاطر

 اهداف البرنامج

 
يجب علي المتقدمين للحصول  .اجزاء االمتحان3باإلضافة إلى اجتياز 

:علي شهاده المدقق الداخلي المعتمداستيفاء الشروط التاليه  
أو ما يعادلها من ) درجة أعلىااو ( علي درجه البكالوريوس الحصول.1

 .مؤسسة تعليميه معتمدة
 .سنتان من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي اأو ما يعادلها. 2
تقديم نموذج معتمد  عليه االتسام باألخالق والمهنية العالية، ويجب.3

 احدي الشهادات التاليه شخصية تحمل من
المتقدم  او من المشرف المباشر  (CIA, CGAP,CCSA,CFSA,CRMA) 

يجب على المتقدمين تلبية متطلبات التعليم قبل أن : مالحظة
 يتمكنوا التسجيل والجلوس ألي امتحان

 
 االستثناءات

استثناء بعد المتقدمين  لقد وافق معهد المدققين الداخلين علي
و (للحصول عل الشهاده من شرط الحصول علي درجه البكالوريوس 

 )لمن لهم  عدد سنن خبره معينه ف مجال التدقيق الداخلي ذلك

  متطلبات الحصول
 علي الشهاده
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للمشاركين  الداخلي مخصص برنامج المراجعة لشهاده المدقق  

يزود البرنامج المشاركين الذين . درجة البكالوريوس الحاصلين علي
 .باألدوات الالزمة للنجاح يخططون للجلوس المتحان الشهاده 

 .تقدم الفقرات التالية معلومات موجزة عن محتوى كل جزء
 

 أساسيات التدقيق الداخلي - 1جزء 
 

تشتمل مواضيع الجزء االول الجديد من شهاده المدقق الداخلي علي 
االلزامي من اإلطار  الدولي للممارسات المهنية للتدقيق  المنهج

الداخلي، الرقابه الداخليه و المفاهيم الخاصه باامخاطر، و كذللك 
 .االدوات و التقنيات االزمه الداء مهام التدقيق الداخلي

 
 مماراسات التدقيق الداخلي - 2جزء 

 
تشتمل مواضيع الجزء الثاني الجديد من شهاده المدقق الداخلي علي 

اداره التدقيق الداخلي عن طريق الدور االستراتيجي و التشغيلي 
التدقيق الداخلي، و اعداد خطه تدقيق مبنيه علي اساس  الداره

التخطيط واإلشراف (المخاطر، الخطوات االزمه إلدارة عمليات المراجعه 
 ، وكذلك مخاطر االحتيال والضوابط)و توصيل النتائج، متلبعه التنفيذ

 الخاصه بها
 

 عناصر المعرفة الخاصه  بالتدقيق الداخلي - 3جزء 
 

تشتمل مواضيع الجزء الثالث الجديد من شهاده المدقق الداخلي علي  
حوكمه وأخالقيات األعمال، وإدارة المخاطر؛ الهيكل ال مبادىء

التنظيمي، بما في ذلك الدورات المستنديه والمخاطر؛ االتصاالت؛ 
مبادئ اإلدارة والقيادة؛ تكنولوجيا المعلومات واستمرارية األعمال، 

 واإلدارة المالية، والبيئة التجارية العالمية 

 البرنامج محتوي
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 مكان االمتحان   

 
تدار االمتحانات من خالل شبكة عالمية من مراكز اختبار بروميتريك وتتوفر طبقا 

هناك العديد من المواقع في جميع أنحاء الواليات المتحدة . لالحوال المحلية
 .ودوليا

 
 تواريخ االمتحان

 
،  تم توفير جميع 2008مع تنفيذ االختبار القائم على الحاسوب في عام 

اختيار  يستطيع المتقدمين لالمتحانات.  امتحانات الشهادة على مدار السنة
 :على االنترنت عبر موقع بيرسون فيو  التالي موعد االختبار المناسب
www.pearsonvue.com. 

 

 :امتحانات الشهاده
اماكن و تواريخ  

 االمتحان
 

 :للتسجيل الرجاء زياره موقعنا
_ustores/web/store_main.jsp?STOREI24950https://secure.touchnet.com/C

 &SINGLESTORE=true3D= 
 

التسجيل كيفيه  

 :رسوم البرنامج كاالتي
 لایر قطري للثالث اجزاء معا 8,000

 
عبر االنترنتللدفع % 15 خصم  

 

  
 رسوم البرنامج
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