
CIA – شھاده المدقق الداخلي المعتمد
مدقق داخلي معتمدشھاده التدريبيالبرنامج

و االنجلیزيه  العربیة: المناھج الدراسیة ولغة االمتحان 
العربیة و االنجلیزيه: تدريس البرنامجلغه تدريس البرنامجلغه

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

ساعة45: مجموع عدد الساعات الجزء الثالث
أشھر4-3: المدة

مدة البرنامج

الحوكمه الجیده، إدارة المخاطر، والضوابط الداخلیة ھم  عناصر 
إدارة التدقیق الداخلي . اساسیه لنجاح الشركات واستمراريتھا

مثل مجلس اإلدارة، لجنة المراجعة (الحاكمهتساعداالداره و الجھه
في الوفاء بمسؤولیاتھم من خالل جلب نظاما ) والجھات الحكومیة

ات منھجیا لتقییم فعالیة تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة وعملی
إدارة المخاطر

اھداف البرنامج

يجب علي المتقدمین للحصول .اجزاء االمتحان3باإلضافة إلى اجتیاز 
:علي شھاده المدقق الداخلي المعتمداستیفاء الشروط التالیه

أو ما يعادلھا من ) درجة أعلىااو ( علي درجه البكالوريوسالحصول.1
.مؤسسة تعلیمیه معتمدة

.سنتان من الخبرة في مجال التدقیق الداخلي اأو ما يعادلھا. 2
معتمد تقديم نموذجعلیهاالتسام باألخالق والمھنیة العالیة، ويجب.3

احدي الشھادات التالیهشخصیة تحملمن
المتقدم او من المشرف المباشر (CIA, CGAP,CCSA,CFSA,CRMA)

يجب على المتقدمین تلبیة متطلبات التعلیم قبل أن : مالحظة
يتمكنوا التسجیل والجلوس ألي امتحان

االستثناءات
ین استثناء بعد المتقدملقد وافق معھد المدققین الداخلین علي

و (للحصول عل الشھاده من شرط الحصول علي درجه البكالوريوس 
)لمن لھم  عدد سنن خبره معینه ف مجال التدقیق الداخليذلك

متطلبات الحصول
علي الشھاده
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CIA – شھاده المدقق الداخلي المعتمد
للمشاركین الداخلي مخصصبرنامج المراجعة لشھاده المدقق

ن يزود البرنامج المشاركین الذي. درجة البكالوريوسالحاصلین علي
.باألدوات الالزمة للنجاحيخططون للجلوس المتحان الشھاده 

.تقدم الفقرات التالیة معلومات موجزة عن محتوى كل جزء

أساسیات التدقیق الداخلي-1جزء 

تشتمل مواضیع الجزء االول الجديد من شھاده المدقق الداخلي علي
االلزامي من اإلطار  الدولي للممارسات المھنیة للتدقیق المنھج

الداخلي، الرقابه الداخلیه و المفاھیم الخاصه باامخاطر، و كذللك 
.االدوات و التقنیات االزمه الداء مھام التدقیق الداخلي

مماراسات التدقیق الداخلي-2جزء 

لي تشتمل مواضیع الجزء الثاني الجديد من شھاده المدقق الداخلي ع
اداره التدقیق الداخلي عن طريق الدور االستراتیجي و التشغیلي

التدقیق الداخلي، و اعداد خطه تدقیق مبنیه علي اساس الداره
التخطیط واإلشراف (المخاطر، الخطوات االزمه إلدارة عملیات المراجعه 

وابط، وكذلك مخاطر االحتیال والض)و توصیل النتائج، متلبعه التنفیذ
الخاصه بھا

عناصر المعرفة الخاصه  بالتدقیق الداخلي-3جزء 

لي  تشتمل مواضیع الجزء الثالث الجديد من شھاده المدقق الداخلي ع
حوكمه وأخالقیات األعمال، وإدارة المخاطر؛ الھیكل المبادىء

التنظیمي، بما في ذلك الدورات المستنديه والمخاطر؛ االتصاالت؛
مبادئ اإلدارة والقیادة؛ تكنولوجیا المعلومات واستمرارية األعمال، 

واإلدارة المالیة، والبیئة التجارية العالمیة 

البرنامجمحتوي
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مكان االمتحان

ر طبقا تدار االمتحانات من خالل شبكة عالمیة من مراكز اختبار برومیتريك وتتوف
ھناك العديد من المواقع في جمیع أنحاء الواليات المتحدة. لالحوال المحلیة

.ودولیا

تواريخ االمتحان

،  تم توفیر جمیع 2008مع تنفیذ االختبار القائم على الحاسوب في عام 
یار اختيستطیع المتقدمین لالمتحانات.  امتحانات الشھادة على مدار السنة

:على االنترنت عبر موقع بیرسون فیو  التاليموعد االختبار المناسب
www.pearsonvue.com.

:امتحانات الشھاده
اماكن و تواريخ 

االمتحان
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