
 أول شهادة 

 لتدريب المدربين 

 وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة 

 في تخصص المالية االسالمية

International Teaching 
Training Coaching Council 

 :يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من 

تطوير مهارات العرض والتقديم، وحسن نقل المعلومات والخبرات •

 التدريب والتدريس، في  البيداغوجية الحديثة باألساليب 

تعميق المعرفة بأسس وتقنيات المالية اإلسالمية، والحاالت •

 التطبيقية ذات العالقة، 

تركيز األسس المنهجية للتعامل مع أهم المصادر والمراجعة •

المتخصصة من فتاوى مجمعية، وقرارات وتوصيات جماعية، 

 ومعايير شرعية، ومبادئ إرشادية رقابية واشرافية،،، 

 أول شهادة لتدريب المدربين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات  في تخصص المالية االسالمية

 دورة صفاقس

 2013أكتوبر 



 للمالية االمتثال ودار اإلسالمية المالية والمؤسسات للبنوك العام المجلس حرصي

 تنظيم على والكوتشينغ والتدريب للتدريس العالمي المجلس مع بالتعاون اإلسالمية

 لتحصيل بالجامعات التدريس هيئات وأعضاء المدربين لتأهيل متخصص برنامج

 المالية مجال في وتطبيقاتها عامة، ةبصف والتدريب التدريس حول ومعارف مهارات

 المستوى ويرفع األداء بمستوى االرتقاء في يساهم مما خاصة بصفة االسالمية

 المهنة هذه بخصوصيات وااللمام العالية والكفاءة الجودة ويحقق والتنافسي، االحترافي

   . المعاصر عالمنا في الجديدة

        إن التدريس والتدريب 

   مجال المالية االسالمية في 

مهنة جديدة في عالمنا يعد 

إلى    المعاصر تحتاج 

لالرتقاء  الدعم والتأهيل 

المستوى بها  إلى 

 االحترافي المتميز

 :المقدمة 

 المؤهلون للدخول في هذا البرنامج

 التدريس أو التدريب بمجال مباشرة عالقة لها التي الفئات البرنامج هذا يستهدف

 بمجال العاملين األفراد تشمل وهي االسالمية، والمالية االقتصاد مجال في

 في يرغبون الذين والمحاسبين والماليين المصرفيين والخبراء التدريب،

 في التدريب ومدراء اإلسالمي، المالي التأهيل برامج تنفيذ في المساهمة

 اسالمية، مالية خدمات تقدم التي والتقليدية االسالمية المالية المؤسسات

 والمالية باالقتصاد العالقة ذات المواد يدرسون الذين والمحاضرين واألساتذة

 اإلسالمي المالي التدريب بتقديم يهتم من وكل والجامعات، الكليات في اإلسالمية

 . التخصص هذا في جامعية شهادات أو دبلومات أو دورات برامج في

والتدريب في شهادة التدريس إن 

إلى كل تتوجه المالية االسالمية 

الخبراء والمدربين وأعضاء 

بالجامعات هيئات التدريس 

في تقديم خدماتهم الراغبين 

للصناعة المالية االسالمية على 

مستوى التكوين المهني 

 واألكاديمي

  

 : التالية الشروط فيه تتوافر أن البرنامج لهذا المتقدم في يشترط    

 العالقة ذات المجاالت في جامعية شهادة على حاصال يكون أن•

 والمحاسبة، والمالية، االقتصاد، مثل اإلسالمية بالمالية

 وغيرها،،، والشريعة، والقانون، والتصرف،

 إلجراءات يخضع وأن المطلوبة، والمستندات الشهادات يقدم أن•

 . البرنامج لهذا لالنضمام أهليته من للتأكد األولي التقييم

أن تتوافر في المتقدم يشترط 

البرنامج للمشاركة في هذا 

من المؤهالت عددا 

والمتطلبات طبقا الجراءات 

التقييم األولية التي تقوم بها 

 دار االمتثال للمالية االسالمية 

 شروط التقدم للبرنامج



 :خطة ومحتوى البرنامج 

   أسابيع، خمسة إلى المرحلة هذه تمتد                  

   بالتحضير المشاركون خاللها يقوم                  

والتهيئة الذاتية استنادا للمراجع                    

والمستندات والمواد العلمية التي ترسل إليهم لقراءتها 

وفهمها واستيعابها، وينتهي كل أسبوع بتسليم 

المشاركين للمهام وحلول الحاالت العملية المطلوبة 

 .  منهم ضمن البرنامج الزمني المقرر 

 تعقد ورش العمل بالتزامن مع                                                   

 برنامج التحضير الذاتي لمدة يومين                   

متتاليين في نهاية كل أسبوع، وهي                   

تتعلق بأيام المراجعة  العامة ودراسة الحاالت العملية 

ومناقشتها تحت اشراف خبير تدريب دولي في المالية 

 .  اإلسالمية

 التحضير

 الذاتي

دورة تدريب 

 المدربين

ورش المراجعة 

والحاالت 

 الدراسية

 االختبار 

 والتقييم

 وورش المراجعة والحاالت الدراسية  التحضير الذاتي

 المدخل العام للمعامالت االسالمية: األسبوع األول 

 2013/ 11 /18  ارسال المواد العلمية               •

 2013/ 11/  25    الواجبات المطلوبة          تسليم•

 2013/ 12-11/ 01-30  المراجعة والحاالت العملية•

 النظام المصرفي اإلسالمي:  األسبوع الثاني 

   2013/ 12/ 02                  رسال المواد العلمية ا•

 2013/ 12/ 09     الواجبات المطلوبة          تسليم•

 2013/ 12/ 15 -14      المراجعة والحاالت العملية•

 عمليات التمويل االسالمي: األسبوع الثالث 

 2013/ 12/ 16                 ارسال المواد العلمية •

   2013/ 12/ 23  الواجبات المطلوبة            تسليم•

 2013/ 12/ 29 -28 المراجعة والحاالت العملية    •

 عمليات االستثمار االسالمي: األسبوع الرابع 

 2014/ 01/ 06   ارسال المواد العلمية              •

 2014/ 01/ 13   الواجبات المطلوبة           تسليم•

 2014/ 12/ 19 -18    المراجعة والحاالت العملية •

 الخدمات المصرفية االسالمية:  األسبوع الخامس 

 2014/ 01/  20   ارسال المواد العلمية              •

 2014/ 01/  27   الواجبات المطلوبة           تسليم•

 2014/ 12/ 02-01     المراجعة والحاالت العملية •

 دورة تدريب المدربين 
 2014/ 01 /05  إلى 2013/ 12/ 30                   

تعقد دورة خاصة للمشاركين تتعلق 

ببرنامج تدريب المدربين على مهارات 

وتقنيات التدريب تحت إشراف خبير 

 .دولي في الكوتشينغ 

تتضمن المحطة األخيرة جلسات تقييم 

العروض التدريبية التي يقدمها كل 

 دقيقة، باإلضافة إلى  20مشارك خالل 

 والتدريس، التدريب مهارات حول أول اختبار

  والشرعية الفنية الجوانب حول ثاني واختبار

   . التقييم هيئة إشراف تحت وذلك االسالمية، للمالية

 التقييمو يومي االختبار
                          08 – 09  /02  /2014 



 الشهادات الممنوحة

 

 مقدمة نظرية ضروية في مجال حقيبة تمثل

 .التدريبيةالمهارات 

 الدوليمجموع قرارات مجمع الفقه اإلسالمي. 

 البركة لالقتصاد اإلسالمي فتاوى ندوات. 

 المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة

 .بالبحرينوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 المبادئ اإلرشادية الصادرة عن مجلس الخدمات

 .المالية اإلسالمية بماليزيا 

 عدد من الدراسات والفتاوى المختارة وحاالت

 .عملية متنوعة 

 المالية اإلسالمية لمؤلفها موسوعة المعامالت

 .خوجةالدكتور عزالدين 

 :المراجع والمقررات العلمية المعتمدة في البرنامج 

 ورش العمل المخصصة للمراجعة / حضور ورشة

 العامة ودراسة الحاالت العملية،

،حضور برنامج دورة المدرب المعتمد 

 من إجمالي % 10عدم تجاوز نسبة الغياب عن

 ساعات الحضور الواجبة،

 تنفيذ المهام المطلوبة بشأن الواجبات التحريرية

 للحاالت العملية في المرحلة التحضيرية األولى،

 اجتياز االختبارين حول مهارات التدريب، وحول

 الجوانب الفنية والشرعية للمالية االسالمية 

 الحصول على الشهاداتشروط 

 D I Bدبلوم الصيرفة االسالمية  

 T O T  شهادة المدرب المعتمد 

شهادة التدريس والتدريب في 
 I F C E Tالمالية االسالمية   

 في العرض واإللقاء%   50  

 في االختبار الكتابي%   15   

 في االختبار الشفاهي%   20   

 في التغذية الراجعة %  15  

  100   % 
 حد أدنى للنجاح %  85مع نسبة         

 حد أدنى في دبلوم %   85  

 المصرفية االسالمية              

 شهادةحد أدنى في %   85  

 المدرب المعتمد               

 في العرض واإللقاء%   50  

 في االختبار الكتابي%   15   

 في االختبار الشفاهي%   20   

 في التغذية الراجعة %  15  

  100   % 
 حد أدنى للنجاح %  85مع نسبة         
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 أكثر أو واحدة شهادة على الحصول للمشارك يمكن

 النجاح نسبة حسب التالية، الثالث الشهادات من

 شهادة على المشارك ويحصل ،منهما لكل المتحققة

  األدنى الحد نسب تحقيق عدم حالة في حضور

 . المطلوبة

 متطلبا أساسيا للحصول على صفة المدرب المعتمد  IFCETتعتبر شهادة 

 لدى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالمية  



 متطلبا أساسيا للحصول على صفة المدرب المعتمد  IFCETتعتبر شهادة 

 لدى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالمية  

 التفصيل الزمني للبرنامج 

 

 ،ألف دينار تونسي 3800: االشتراك رسوم •

خالل أسبوعين من التسجيل في الدبلوم،، وقبل :   السداد•

 بداية الدورة بأسبوع واحد على األقل

 :كيفية السداد   •

تحرير شيك ألمر شركة االمتثال للمالية االسالمية 

 حساب دار االمتثال للمالية إلى تحويل مصرفي

 مصرف الزيتونة االسالمية

   IBAN  :   TN59 25 015 000 0000079673 96 

الدفع نقدا 

 التكلفة المالية للبرنامج

 عدد الساعات المدة

 ساعة 200 أسابيع 5 المرحلة التحضيرية (1)

 ساعة  60 أيام 10 الحاالت ورش المراجعة العامة ودراسة (2)

 ساعة42 أيام 7 دورة تدريب المدربين (  3)

 ساعات 8 يوم 1 يوم تقييم العروض التدريبية (  4)

 ساعة 210 االجمالي

 شركة االمتثال للمالية االسالمية
 تونس 1073 – 2مونبليزير  18مركب المسك مدرج ب عدد : العنوان 

 236 905 71 216 +:  الفاكس      582 022 54 216 +:  الجوال     410 905 71 216 +:  الهاتف 

 www.imtithal.com:  الموقع االلكتروني          info@imtithal.com : البريد االلكتروني  

 

 عناوين االتصال

 % 10خصم 

 لمجموعة

 مشاركين 3  

 % 20خصم 

 لمجموعة

 مشاركين 10  

 % 30خصم 

 لمجموعة

 مشاركين 20  

mailto:info@imtithal.com
http://www.imtithal.com/

