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 AZ-Internationalشركة نبذة عن 
مهنية متخصصة في  تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في  وتدريب شركة استشارات

والبرامج  المتخصصة ونظم المعلومات  والمحاسبية والتدقيقالمجالات الإدارية والمالية 

وأوروبا. حيث تقوم الشركة بتدريب الكوادر  وشمال افريقيا في منطقة الشرق الأوسط

خدمات الاستشارات حسب متطلبات واحتياجات الشركات صغيرة البشرية وتقديم 

الشركات كبيرة الحجم والمؤسسات الحكومية و المصارف ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى

وغير الربحية. وتتمثل هويتنا في رسالتنا ورؤيتنا ومجموعة القيم التي نؤمن بها ونعمل على 

بتواجدها  AZحيث تتمتع شركة  جودنا.تطبيقها، مع مراعاة مصالح الجهات المرتبطة بو

 The TAG Alliancesالعالمي من خلال عضويتها وتمثيلها في الاردن مع مجموعة 

في مجال خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات  عشرة عالمياوالمصنفة عالميا رقم 

 us.html-100013/about-tiag-http://www.tiagnet.com/aboutوالتدريب 
 

 

TAG Alliances among Top 10 International Networks and Associations for 2019 

 

 

http://www.tiagnet.com/about-tiag-100013/about-us.html
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 رؤيتنا
العاملة التدريب للمؤسسات وخدمات الاستشارات أن نصبح شركاء في تقديم وتوفير 

 .في القطاع العام والخاص

 مهمتنا
تدريب المطلوبة من خلال نقل المعرفة و اكة مع عملاؤنا لتوفير المعرفةالشر  

 هم المهنية.قدراتمهاراتهم و الكوادر العاملة وتنمية

 خدماتنا

من خلال وجود مجموعة من الخبراء الدوليين، تقوم الشركة  بتقديم خدمات في 

عتماد مجالات الاستشارات وأبحاث السوق، والتدريب، وإصدار الشهادات والا

والمؤتمرات وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا من خلال فهم احتياجات العمل 

 و لغة الأعمال الخاصة بهم

 

 

 شركاؤنا 
الدولية بتمثيل حصري في منطقة الشرق الأوسط لأكبر المعاهد  AZتتمتع شركة 

تراليا والمتخصصة والجمعيات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, بريطانيا واس

 ادناه مجموع من شركاؤنا  .بتقديم الدورات المهنية في مختلف المجالات
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 مجموعة من عملاؤنا

 

 
 

 AZ-International ميزات التدريب مع شركة
 

 

 متخصصة في  من جهات معتمدة الدولية والشراكات  الاعتمادات على  حصولنا

 ومسايرة التطور والوصول الى الاستدامةلتقدم المجالات التدريبية والتي تمنحنا ا

 

  حيث نمتلك قاعدة من الخبراء العرب والدوليين فى كافة الخبرة العملية

الخبرة لولين بحيث يمنح المشارك الحصول على اومدربين مز  التخصصات

القواعد والمعايير الدولية لإستخلاص أفضل والمعرفة المطلوبة والتعرف على 

 الممارسات وإنتهاجها

 

  إعداد الحقيبة التدريبية والمواد العلمية للبرامج التدريبية لتلاءم البرنامج التدريبى

تناولها بطريقة سلسة نالتطور العلمى والتكنولوجى بحيث وتتناسب مع الوقت و

إعداد الحقيبة التدريبية على أيدى حيث يتم  ومفهومة ومحصورة ومحددة الأهداف

 ضوع التدريبوفي مجال م الخبراء والاستشاريين مجموعة من

 

  استخدام افضل المواد التدريبية الخاصة التحضيرية للحصول على الشهادات

 المهنية 
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تولي المؤسسات عناية خاصة في تدريب وتطوير موظفيها بهدف توفير كوادر بشرية مؤهلة 

حيث يصبح لديهم المهارات اللازمة لتقديم ومدربة على كل ما هو جديد في الساحة العالمية ب

 .الأعمالالخدمات بجودة عالية تمكن من مواجهة المنافسة في بيئة 

 

يعمل التدريب على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإداريّة ذات العلاقة حيث 

ة بالمرونة في العمل، والتفكير المنّظم والتعامل والقدرة على حّل المشكلات المختلف

والتعامل معها، والقدرة على التأقلم مع التغيّرات وظروف العمل الجديدة، وامتصاص غضب 

الآخرين، وتنمية مهارات الاستماع والابتكار والاّتصال والتواصل والعلاقات والإشراف، وتحفيز 

 .الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على جميع أطراف المصلحة

 

الكفاءات البشرية التي تحتاجها أّي منظمة لتحقيق أهدافها، ويعمل على يقّدم التدريب حيث 

تأهيلهم أفضل تأهيل بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، كما ويحقق الاستقرار 

المطلوب في الانتاج، حيث أن وجود مجموعة مدربة تدريباً أمثل في المنظمة يضمن استمرار 

  .ةالعملية التشغيلية بالصورة المطلوب

 

تعتمد المنظمة الناجحة على عملية تقييم الأداء الحالي للاستفادة من نتائج التقييم، من كما 

خلال تحديد حاجات الموظفين وطرح برامج تدريبية تتناسب مع هذه الحاجات بهدف تحسين 

ورفع مستوى كفاءاتهم، مما يعود بالنفع المالي على المنظمة وزيادة ربحها، حيث يساهم 

ب في تأهيل الموظفين لخطة التغيير في المنظمة، بالإضافة إلى إعطاء صورة إيجابية التدري

عنها من خلال تدريب الموظفين على الأسس الأخلاقية والمهنية، إذ يعد التدريب المحرك 

الرئيسي لبناء الكفاءات الوظيفية للتمكين الموظفين من النجاح في أداء وظائفهم، مما يساهم 

نجاح المنظمة من خلال توفير فرص التعّلم والتدريب وتطوير الموظفين في زيادة فرص 

 بشكل دائم

 

 :تجدون ادناه

 الملتقيات المهنية التخصصية 

 التخصصية الشهادات المهنية 

 المهنية التخصصية الدبلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الشهادات المهنية والدبلومات 
 والبرامج التخصصيةوالملتقيات المهنية 
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 اسم الملتقى الرقم
1. 7

. 
 السيبرانيالملتقى التخصصي في االمن 

 

Cyber Security Forum 

2. 8
. 

  الملتقى التخصصي في االمتثال ومكافحة غسل االموال
 

Compliance & AML Forum 

3. 9
. 

 Financial Crimes Forum الملتقى التخصصي في الجرائم المالية
 

4. 1
0
. 

 الملتقى التخصصي في التدقيق الداخلي 
 

Internal Audit Forum 

5. 1
1
. 

 في ادارة المخاطر والحوكمةالملتقى التخصصي 
 

Risk Management & Governance 
Forum 

6. 1
2
. 

 الملتقى التخصصي في معايير المحاسبة الدولية 
 

IFRS Forum 

 التخصصية الملتقيات المهنيةقائمة 
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

 شهادة مدقق داخلي معتمد شهادة مهنية .1

 
Certified Internal Auditor (CIA) 

 شهادة مدقق انظمة رقابة داخلية شهادة مهنية .2

 
Internal Controls Auditor 

يالشهادة اختصاصي معتمد في اكتشاف الغش واالحت شهادة مهنية .3  
  

Certified Fraud Specialist 

 لمتعلقة بهاشهادة ضوابط تقنية المعلومات والتقنيات ا شهادة مهنية .4
 

COBIT5 - Foundation, 
Implementation & Assessor 

 شهادة مزاول تدقيق داخل معتمد شهادة مهنية .5

 
Certified Internal Audit 

Practitioner(CIAP) 

ة الرقابة خلي المستند للمخاطر وتقييم انظمالتدقيق الدا دورة تدريبية .6
 لمعايير ال

ً
 االمريكيةدقيق الداخلية تالداخلية وفقا

COSO 

Risk-based internal audit &  Internal  
Control Management  Assessment  

According to  COSO  Standards 

 Internal audit practices and ممارسات ومعاير التدقيق الداخلي و الحوكمة دورة تدريبية .7
standards and governance 

 Basics of  internal audit أساسيات التدقيق الداخلي  بيةدورة تدري .8

 Advanced internal audit and policy وإعداد السياسات التدقيق الداخلي المتقدم   .9
development 

األساليب الحديثة في التدقيق المالي وتصحيح  دورة تدريبية .11
 التجاوزات واالنحرافات

Modern methods of financial 
auditing and correcting excesses 

and deviations 

 Computer auditing and financial التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب اآللي دورة تدريبية .11
control 

 Financial control over financial الرقابه الماليه علي الحسابات المالية دورة تدريبية .12
accounts 

التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات واإلحتيال وإدارة  دورة تدريبية .13
 ةالتحقيقات المالي

Accounting audit, control of 
violations, fraud and financial 
investigations management 

 وفـق عملـه واوراق الـداخلـي تقـاريـر التـدقيـق أعـداد وعرض ورشة عمل .14
 IIA لمعـاييـر

The Preparation of Internal Audit 
Reports and its Documents that 

Meet the IIA Standards 

 التدقيق الداخلي والرقابة
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

 شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل االموال شهادة مهنية .1

 
Certified Anti-Money Laundering 

Specialist 

 شهادة اختصاصي معتمد في االمتثال شهادة مهنية .2
 

Certified Compliance Specialist 
(CCS) 

شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة الجرائم  شهادة مهنية .3
  المالية

Certified Financial Crimes Specialist 

 ئيةشهادة اختصاصي معتمد في المحاسبة الجنا شهادة مهنية .4
  

Certified Professional Forensic 
Accountant (CFA) 

 شهادة متخصص في التحقيق في الجرائم المالية شهادة مهنية .5
 

 

Certified Financial Crimes 
Investigator (CFCI) 

 شهادة متخصصة في مكافحة االرهاب شهادة مهنية .6
 عامل مع العقوبات الدولية   شهادة متخصصة في الت

 شهادة متخصصة في  اجراء عمليات التحقيقيات 
شهادة متخصصة في اكتشاف غسل االموال في 

 التجارة الدولية
 شهادة متخصصة في مكافحة الجرائم المالية

 
Counter Terrorist Financing 

Certificate 
Sanction Compliance Certificate 

Investigation Certificate 
Trade-Based Money Laundering 

Certificate 
Combat Cyber-Enabled Crime 

Certificate 

 شهادة متخصصة في األمن السبراني  شهادة مهنية .7

 
Certified Cyber Security 

Practitioner 

موال ال اميات المتغيرة في مكافحة غسل االدين دورة تدريبية .8
عصر التكنولوجيا المالية  رهاب في إلوتمويل ا
 FINTECHالحديثة 

The Changing Dynamics in Anti -   
Money Laundering and   Terrorist  
Financing in   the Modern Financial 

Technology FINTECH  

  International  Developments inالتطورات الدولية في مكافحة غسل األموال وتمويل  دورة تدريبية .9

 االمتثال ومكافحة غسل االموال
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اية البيانات اإلرهاب و القواعد العامة لحم
 الشخصية 

AML /CFT & General Data 
Protection Regulations  (GDPR) 

 Sanctions and Embargo العقوبات والحظر دورة تدريبية .11
 

 -قانون االلتزام الضريبي على الحساب األجنبي  دورة تدريبية .11
FATCA 

Foreign Account Tax Compliance 
Act – FATCA 

 Common Reporting Standards معايير التبادل التلقائي للبيانات الضريبية  دورة تدريبية .12

   Risk Based Approach (RBA) اعداد وتقيم مخاطر غسل االموال  دورة تدريبية .13

 Methods for evaluating ميمنظومة التقيد م البنوك المراسلة واعدايطرق تقي دورة تدريبية .14
correspondent banks, except for 

the evaluation system 

-Strategies to combat money استراتيجيات مكافحة غسل األموال دورة تدريبية .15
laundering 

الجرائم االلكترونية وكيفية التعامل معها وطرق  دورة تدريبية .16
 الوقاية منها

Cybercrime, how to deal with it 
and ways to prevent it 
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

 داري معتمداشهادة محاسب  شهادة مهنية .1
 

Certified Management Accountant (CMA) 

 صاصي معتمد في  النماذج  الماليةشهادة  اخت شهادة مهنية .2
  التحليل المالي و 

Certificate Modeling &Financial Analysis 
Specialist 

الدولية  شهادة اختصاصي معتمد في المعايير شهادة مهنية .3
  إلعداد التقاريرالمالية

Certified International Financial Reporting 
Standards(IFRS) Specialist 

 اختصاصي معتمد في الضريبةشهادة  شهادة مهنية .4
 

Certified Tax Specilest 

 شهادة مدير مالي معتمد شهادة مهنية .5
 

Certified Financial Manager 

6. 
 

 شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام شهادة مهنية

 
Certificate in International Public Sector 

Accounting Standards  

 شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد شهادة مهنية .7

 
International Arab Certified Public 

Accountant (IACPA) 

 داري دولي عربي معتمد اشهادة محاسب  شهادة مهنية .8

 
International Arab Certified Management 

Accountant (IACMA) 

 Big data analysis for managers and تحليل البيانات الضخمة للمدراء ورواد األعمال دورة تدريبية .9
entrepreneurs 

 International Accounting and Financial المالي اإلبالغ ومعايير معاييرالمحاسبة الدولية دورة تدريبية .11
Reporting Standards 

-Preparing and analyzing performance   إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء دورة تدريبية .11
oriented budgets    

اساليب التنبؤ المالي ومنهجيات اعداد الموازنات  دورة تدريبية .12
 وتحليل االنحرافات

Financial forecasting techniques, 
methodologies for preparing budgets and 

analyzing deviations 

 بين الربط ومهارة المالية التقارير قراءة فن دورة تدريبية .13
 مكوناتها

The Art of Reading Financial Reports and 
The Skill of Linking its Components 

 وفــق الميــزانيــات واعــداد المـالـي التخطيـط كفـاءة دورة تدريبية .14
 االداء مــؤشـرات

Efficiency of Financial Planning and 
Budgeting According to KPIs Indicators 

 المحاسبة واالدارة المالية 
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 وتقنيــات اكتشـافهـا وطــرق المحـاسبيــة األخطــاء دورة تدريبية .15
 معـالجتهــا

Accounting Errors and Methods of 
Detection and Processing Techniques 

 المحاسب كفاءة لرفع الحديثة االساليب دورة تدريبية .16
 المالي والمراقب

Modern Methods in Raising the Efficiency 
of Accountants and Financial Supervision 

 Cost Accounting for Governmental Sector الحكومي للقطاع التكاليف محاسبة دورة تدريبية .17

 التقارير وتقديم العامة الموازنة وتقييم تحليل دورة تدريبية .18
 المالية

Analysis and Evaluation of General 
Budgets and Financial Reporting 

( IPSASالدولية) المحاسبة معايير تطبيق دورة تدريبية .19
 الحكومي بالقطاع

Applying International Public Sector 
Accounting Standards (IPAS) in 

Governmental Sector  

 الحكومية المحاسبية النظم هيكلة وإعادة تطوير دورة تدريبية .21
 
ً
 العالمية للمستجدات وفقا

The Development and Restructuration of 
Governmental Accounting Systems 

According to International Developments 

 Skills of measuring, controlling and مهــارات قياس ورقابة وترشيد التكاليف دورة تدريبية .24
rationalizing costs 

المهارات المالية والمحاسبية للمدراء غير تنمية  دورة تدريبية .25
 المحاسبين

Financial and accounting skills of the 
managers of non-accountants 

Development 

إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة  دورة تدريبية .26
 IFRS, IASوالتقارير المالية والدولية 

Preparing financial statements in 
accordance with international accounting 

and financial reports IFRS, IAS 

االتجاهات الحديثة في المحاسبة والتحليل  دورة تدريبية .27
 المالي وإعداد التقارير المالية بالحاسب اآللي

Modern trends in accounting, financial 
analysis and computer financial reporting 

اعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس  دورة تدريبية .29
 لتقييم االداء

Preparing and designing financial 
reporting systems as a basis for 

performance evaluation 

إدارة الذمم والديون المتعثرة واستراتيجيات  دورة تدريبية .31
 التحصيل

Non-performing receivables management 
and debt collection strategies 
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

1. 1 
 

في المحافظ معتمد شهادة اختصاصي  شهادة مهنية
  االستثمارية

Certified Portfolio Specialist 

ةدورة تدريبي 2 .2  Investing in stock exchanges and بورصات واألسواق الماليةاالستثمار في ال 
financial markets 

3. 3 
 

ةدورة تدريبي أستراتجيات االستثمار في األسواق المالية  
 وتكوين المحافظ األستثماية 

Strategies for investing in financial 
markets, creating investment portfolios  

4. 4 
 

ةدورة تدريبي  Mutual funds formation and تكوينها وإدارتها سسأ يةلصناديق االستثمار ا 
management 

5. 5 
 

ةدورة تدريبي ية  و متخصصة  في تحليل و تطبيقات عمل 
 األسهم و ادوات الملكية  تقييم 

Stocks & Equity Analysis and Valuation 
(Applied and Specialized Cases) 

6. 6 
 

ةدورة تدريبي تجيات التحليل الفني و اتخاذ قرار أسترا 
 االستثمار باألسهم

Strategies of technical analysis and 
stock investment decision making 

7. 7 
 

ةدورة تدريبي تطبيقات عملية في المشتقات المالية  
 والهندسة المالية

Applied Cases in Derivatives and 
Financial Engineering   

8. 8 
 

ةدريبيدورة ت تطبيقات عملية في اسواق العمالت و السوق  
 النقدي

Applied cases in Foreign Exchange 
Market  

9. 9 
 

ةدورة تدريبي قاعة التداول و )ادارة الخزينة و االسواق المالية  
 (عمليات الخزينة

Treasury Management & Financial 
Market ( Dealing  Room  & Operation ) 

ةيبيدورة تدر   .11  Psychology of traders on the stock سيكولوجية المتداولين في البورصة 
exchange 

11. 1
1 

ةدورة تدريبي اإلفصاح والشفافية وفقا لتعليمات هيئة أسواق  
 المال

Disclosure and transparency in 
accordance with the instructions of the 

Capital Markets Authority 

12. 1
2 

ةيبيدورة تدر   Managing the risks of investing in إدارة مخاطر االستثمار في األوراق المالية 
securities 

ةدورة تدريبي  .13 تحليل المخاطر والعائد في إدارة محافظ  
 صناديق االستثمار

Risk and return analysis in managing 
investment fund portfolios 

ةدورة تدريبي  .14 األوراق المالية وصناديق  تقييم أداء محافظ 
 االستثمار وإعداد تقارير األداء

Evaluating the performance of 
portfolios and investment funds and 

preparing performance reports 

ةدورة تدريبي  .15 األسس العلمية والشرعية إلدارة وتكوين محافظ  
 األوراق المالية

The scientific and legal basis for 
managing and forming securities 

portfolios 

ةدورة تدريبي  .16  Private wealth portfolio management إدارة محافظ الثروات الخاصة 

ةدورة تدريبي  .17 الجوانب القانونية للمعامالت في بورصة  
 األوراق المالية

Legal aspects of transactions on the 
stock exchange 

ةيبيدورة تدر   .18 القواعد القانونية للتسجيل والطرح واالندماج  
 واالستحواذ في سوق األوراق المالية

Legal rules for registration, offering, 
merging and acquisition in the stock 

market 

اإلستثمار المالية واالسواق 
 لمحافظ اإلستثماريةا إدارةو
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

1. 1 
 

  اختصاصي معتمد في المخاطرشهادة  شهادة مهنية
 

Certified Risk Specialist 

 شهادة اختصاصي معتمد في الحوكمة شهادة مهنية 2 .2
  

Corporate Governance Practitioner 

3. 4 
 

 Corporate Governance and والتطور المؤسسي الشركات ُحوكمة شهادة مهنية
Institutional Development 

4. 5 
 

ةبيدورة تدري  Operational Risk & Cyber Security المخاطر التشغلية و االمن السيبراني 

5. 6 
 

ةدورة تدريبي  Credit risk modeling and إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر االئتمان 
management 

6. 7 
 

ةدورة تدريبي حوكمة المؤسسات : األسس والسياسات وأفضل  

 الممارسات

Corporate Governance: Foundations, 
Policies and Best Practices 

7. 8 
 

ةدورة تدريبي  Bank financing and credit risk التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان 
analysis 

8. 9 
 

ةدورة تدريبي  Analyze and measure operational تحليل وقياس المخاطر التشغيلية 
risks 

9. 1
1 
 

ةدورة تدريبي ات فعيل اجراءدور التدقيق الداخلي في ت 
الحاكمية المؤسسية )الحوكمة( والحد من 

 حاالت االحتيال

The role of the internal audit in 
activating the procedures of 

corporate governance (governance) 
and reducing cases of fraud 

11. 1
1 

ةدورة تدريبي  Liquidity & Interest Rate Risk إدارة مخاطر السيولة وأسعار الفائدة 
Management 

ةدورة تدريبي  .11  Corporate governance in banks تطبيق حوكمة الشركات في المصارف 

ةدورة تدريبي  .12 دم في الحوكمة و إدارة البرنامج المتق 
االمتثالالمخاطر و   

Advanced Program in Governance, 
Risk Management and Compliance 

 ادارة المخاطر والحوكمة
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم
1. 1 

 
 شهادة مدير الخزينة المعتمد شهادة مهنية

 
Certified Treasurer Professional 

 ACI Dealingشهادة  شهادة مهنية 0 .0

 
ACI Dealing Certificates 

3. 3 
 

ة اختصاصي معتمد في شهاد شهادة مهنية

  المشاريــــع الصغيرة والمتوسطة
Certified SMEs Specialist (CSMES) 

ةدورة تدريبي  .4 مهارات االدارة االقتصادية االستراتيجية  
 المصرفية لالدارة العليا

Economic Management Skills 
Banking Strategy for Senior 

Management 

ةدورة تدريبي  .5 راني: الممارسات والتقنيات  أو األمن السيب 
تحديات استخدام التكنولوجيا المالية في العمل 

 المصرفي

Cyber Security: Practices & 
Techniques or The Challenges of  
Using  Financial  Technology  in  

Banking  Sector 

ةدورة تدريبي  .6 كيفية إعداد وعرض القوائم المالية  للمصارف  
معايير المحاسبية ومعايير اإلبالغ المالي وفق ال

IFRS & IAS 

How to Prepare and Display the 
Financial Statements for Banks 

According to IFRS & IAS 

ادارة الموجودات والمطلوبات المبنية على  دورة تدريبية  .7
 المخاطر

Risk-based management of assets 
and liabilities 

 Incoterms  2020 المصطلحات التجارية الدولية 2020  ريبيةدورة تد  .8

 Basics of banking work أساسيات العمل المصرفى دورة تدريبية  .9

 Fundamentals of Credit Analysis ساسيات التحليل االئتمانيا دورة تدريبية  .12

 Fundamentals of Project Financing المشاريــــع تمويل أساسيات دورة تدريبية  .11

 التدفقات وتقييم تحليل–المصرفي االئتمان دورة تدريبية  .10
 االئتمان منح لغاياتCash Flowالنقدية

Bank Credit - Analysis and 
Assessment of Cash Flows for the 

Purposes of Granting Credit 

 العمليات فيCompliance  التوافق دورة تدريبية  .13
 المصرفية

Compatibility (Compliance) in 
Banking Operations 

 إدارة التعثر اإلئتمانى وحاالت نقص السيولة دورة تدريبية  .14
 

manage Stumbling Credit and cases 
of lack of liquidity 

استراتيجيات التسويق الفعال للخدمات  دورة تدريبية  .15
 المصرفية

Effective marketing strategies for 
banking services 

العمليات المصرفية االلكترونية في ظل قانون  دورة تدريبية  .16
 المعامالت االلكترونية

Electronic banking operations in light 
of the electronic transactions  

احدث ممارسات المنظومة المتكاملة الدارة  دورة تدريبية  .17
 CRMعالقات العمالء 

latest practices of the integrated 
system of Customer Relationship 

Management CRM 

 Develop the skills and behaviors of تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر دورة تدريبية  .18

 المصرفية والمالية التخصصيه
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the Taler employees 

19. 5 
 

 Best Practices in Managing Bank المصرفية الفروع إدارة في الممارسات أفضل دورة تدريبية
Branches 

02. 7 
 

 قياس وتقييم جودة الخدمات المصرفيه رة تدريبيةدو 
 

Measuring and evaluating the quality 
of banking services 

01. 8 
 

نظم الدفع اإللكترونية والبطاقات اإلئتمانية  دورة تدريبية
 ومهام تطوير الخدمات المصرفية

Electronic payment systems, credit 
cards and tasks of developing 

banking services 

 III Basel II  applications  and to Entryومدخل الى بازل  IIتطبيقات بازل  دورة تدريبية  .00
Basel  III 

ة العمل ير ستمرااالزمات في المصارف: خطط ا دورة تدريبية  .03
 واختبارات الضغط

Banking crises: business continuity 
plans and stress tests 

اختبارات الجهد وعملية التقييم الذاتي لكفاية  يبيةدورة تدر   .04
 ICAAPرأس المال 

Voltage tests and the ICAAP capital 
adequacy process 

رسائل السويفت لإلعتمادات المستندية  دورة تدريبية  .05
 وخطابات الضمان والتحصيالت المستندية

 

SWIFT letters for documentary 
credits, letters of guarantee and 

documentary collections 

 Documentary credits and letters of اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان  دورة تدريبية  .06
guarantee 

رسائل السويفت لإلعتمادات المستندية  دورة تدريبية  .07
 وخطابات الضمان والتحصيالت المستندية

Voltage tests and the ICAAP capital 
adequacy process 

االتجاهات الحديثة في اإلعتمادات المستندية  دورة تدريبية  .08
 وفق األعراف الدولية

modern trends in documentary 
credits according to international 

Custom 

هيكلة القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة  دورة تدريبية  .09
 والمتوسطة

Structuring loans for small and 
medium enterprises 

المالئمة ) الجدارة ( االئتمانية للمنشآت  دورة تدريبية  .32
الصغيرة و المتوسطة القائمة باستخدام 

 الحاسب

Creditworthiness of small and 
medium enterprises using computer 

إدارة مخاطر االئتمان للمنشآت الصغيرة  دورة تدريبية  .31
 الستهالكيةالقروض ا -والمتوسطة 

Credit Risk Management for Small 
and Medium Enterprises - Consumer 

Loans 

إدارة وتحصيل القروض المتعثرة للمنشآت  دورة تدريبية  .30
 الصغيرة والمتوسطة

Management and collection of non-
performing loans for small and 

medium enterprises 
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم
1. 1

. 
"شهادة "التمويل االسالمي شهادة مهنية  

 
Certified Islamic Finance 

0. 0
. 

  شهادة النظام المصرفي االسالمي والتكافل شهادة مهنية

 
Certificate in Banking & Takaful 

a. 3
. 

الدوات الرأسمالية شهادة االسواق وا شهادة مهنية

  االسالمية
Certificate in Islamic Capital Markets and 

Instruments 
شهادة محاسبة المؤسسات المالية  شهادة مهنية  .3

  االسالمية
Certificate in Accounting for Islamic 

Financial Institutions. 
 شهادة المراقب والمدقق الشرعي شهادة مهنية  .4

 
Certified Sharia Adviser and auditor 

تمدشهادة المحاسب القانوني اإلسالمي المع شهادة مهنية  .5  

 
Certified Islamic Professional Accountant  

 شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد شهادة مهنية  .6

 
Certified Islamic Banker 

ي شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد ف شهادة مهنية  .7

  الحوكمة واالمتثال
THE CERTIFIED ISLAMIC SPECIALIST IN 

GOVERNANCE AND COMPLIANCE 
ي شهادة االختصاصي اإلسالمي المعتمد ف شهادة مهنية  .8

  إدارة المخاطر
THE CERTIFIED ISLAMIC SPECIALIST IN 

RISK MANAGEMENT 
ةدورة تدريبي  .9 ميالمعامالت األساسية في التمويل اإلسال    Basic transactions in Islamic finance 

ةدورة تدريبي  .12  Advanced transactions in Islamic finance المعامالت المتقدمة في التمويل اإلسالمي 

ةدورة تدريبي  .11 معايير المحاسبة للمؤسسات المالية  

 اإلسالمية

Accounting Standards for Islamic 
Financial Institutions 

ةدورة تدريبي  .10 الرقابة المالية والشرعية في المصارف  

 اإلسالمية

Financial and legitimate Control in Islamic 
Banks 

ةدورة تدريبي  .13 االئتمان  مخاطر التمويل اإلسالمي ودراسة 

 ودورها في اتخاذ القرارات

Islamic finance, credit risk, study and its 
role in decision-making 

ةدورة تدريبي  .14  The foundations of the transitionsفي المصارف أسس عمليات التحول  

 الصيرفة االسالمية
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 towards Islamic banking اإلسالمية
ةدورة تدريبي  .15 حافظ اإلستثمارية إدارة عمليات الخزينة والم 

 اإلسالمية الصيرفة االسالميةفي 
Managing treasury operations and 

investment portfolios in Islamic banking 
ةدورة تدريبي  .16 تسويق وبيع المنتجات المصرفية المتوافقة  

 مع الشريعة
Marketing and selling of Sharia compliant 

banking products 
ةيبيدورة تدر   .17 التطبيقات الفنية والشرعية لتمويل العمليات  

 الداخلية والخارجية للمصارف اإلسالمية
Sharia technical applications to finance 
the internal and external operations of 

Islamic banks 
ةدورة تدريبي  .18 إدارة الديون المتعثرة في البنوك اإلسالمية  

 والضوابط الشرعية لها
Managing bad debts in Islamic banks and 

their Shariah controls 
ةدورة تدريبي  .19 المعايير والضوابط الشرعية للتسهيالت  

 األئتمانية اإلسالمي
Sharia standards and controls for Islamic 

credit facilities 
ةدورة تدريبي  .02 المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل  

 اإلسالمي
Accounting treatments for Islamic finance 

formulas 
ةدورة تدريبي  .01 الجوانب المالية للمصارف اإلسالمية في  

 بورصة األوراق المالية
The financial aspects of Islamic banks on 

the stock exchange 
ةدورة تدريبي  .00 النظام المحاسبي والقوائم المالية  

 ك اإلسالميةوالمعالجات المحاسبية للبنو 
Accounting system, financial statements 

and accounting treatments for Islamic 
banks 

ةدورة تدريبي  .03 سياسة توزيــــع األرباح في المؤسسات المالية  
 اإلسالمية

Dividend policy in Islamic financial 
institutions 

ةدورة تدريبي  .04 داء في التخطيط اإلستراتيجي ومؤشرات األ  
 المصارف اإلسالمية

Strategic planning and performance 
indicators in Islamic banks 

ةدورة تدريبي  .05 إدارة مخاطر السيولة واإلئتمان في  
 المؤسسات المالية اإلسالمية

Liquidity and credit risk management in 
Islamic financial institutions 

ةدورة تدريبي  .06 وبيع المنتجات المصرفية المتوافقة تسويق  
 مع الشريعة

Marketing and selling of Sharia compliant 
banking products 

ةدورة تدريبي  .07 المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية  
 وصناعة التحوط  اإلسالمية

Accounting standards for Islamic financial 
institutions and the hedging industry 

ةدورة تدريبي  .08 الهندسة المالية وتطوير المنتجات  

 للمؤسسات المالية اإلسالمية

Financial engineering and product 
development for Islamic financial 

institutions 
 ورشة  .09

 عمل
اإلسالمية  إصدار وإدارة الصكوك االستثمارية

 والوثائق القانونية
Issuing and managing Islamic investment 

instruments and legal documents 
 ورشة  .32

 عمل
 ا المرابحة وتطبيقاته و  المضاربة ود عق

 العملية في المؤسسات المالية اإلسالمية
Mudaraba and Murabaha contracts and 

their practical applications in Islamic 
financial institutions 

 ورشة  .31
 عمل

 ا االستصناع وتطبيقاته و  اإلجارة ود عق
 العملية في المؤسسات المالية اإلسالمية

Ijara and Istisna'a contracts and their 
practical applications in Islamic financial 

institutions 
 ورشة  .30

 عمل
العملية في  ا وتطبيقاته  الوكالة و السلم  ودعق

 المؤسسات المالية اإلسالمية
Alslm and agency contract and its 

practical applications in Islamic financial 
institutions 
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 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم
1. 1 
 

 شهادة مدير معتمد شهادة مهنية
  

Certified Professional Manager 

0. 3 
 

 معتمدال موارد البشريةالشهادة مدير  شهادة مهنية
 

Certified Human Resources 
Manager (CHRM) 

 شهادة مدرب معتمد شهادة مهنية  .3
 

Certified Professional Trainer 

ةدورة تدريبي  .4 االستراتيجيات واالتجاهات الحديثة للتميز  
 القيادي واالبداع اإلداري

Modern strategies and trends 
for leadership excellence and 

managerial creativity 

5. 4 
 

ةدورة تدريبي مهارات التوجيه والتحفيز الفعال لألداء  
 المتميز وقيادة فرق العمل

Skills of effective coaching and 
motivation for outstanding 

performance and team 
leadership 

6. 5 
 

ةدورة تدريبي تطوير وتحليل االداء المؤسسي والوصول  
 7Sلى التميز باستخدام آلية إ

Development and analysis of 
institutional performance and 

access to excellence using the 7S 
mechanism 

7. 6 
 

ةدورة تدريبي التخطيط االستراتيجي ومهارات إعداد  
 الخطط التشغلية

Strategic planning and 
operational preparation skills 

8. 7 
 

ةة تدريبيدور   Development of managerial تنمية المهارات اإلدارية للمدراء الجدد 
skills for new managers 

9. 8 
 

ةدورة تدريبي  Development leadership and القيادة التطويرية وقياس األداء المؤسسي 
institutional performance 

measurement 

12. 9 
 

ةدورة تدريبي في مواجهة متطلبات التخطيط االستراتيجي  
في  BSC العصر و دور بطاقة االداء المتوازن

 سيجما 6التطوير والتغيير ومفهوم 

Strategic planning in the face of 
the requirements of the times 
and the role of the balanced 

scorecard BSC in the 
development and change and 

the concept of 6 sigma 

ةدورة تدريبي  .11 تخطيط الوقت و األولويات و إدارة عمليات  
 اإلتصال

Time planning, priorities and 
management of communication 

operations 

ةدورة تدريبي  .10 فن إعداد العطاءات وتكتيكات التفاوض مع  
 الموردين في إدارة المشروعات

The art of bid preparation and 
negotiation tactics with 

suppliers in project 
management 

دارة الموارد البشرية القيادة وإ
 والمهارات الشخصية وتطوير الذات
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ةدورة تدريبي  .13 إدارة تخطيط نشاط التدريب وتحديد  
 اإلحتياجات وإعداد موازنات التدريب

Managing training activity 
planning, determining needs 

and preparing training budgets 

ةدورة تدريبي  .14  Human capital management إدارة رأس المال البشري 

ةدورة تدريبي  .15 حقوق وواجبات الموظف بين األداء العادي  
 واإلبتكاري

The employee's rights and 
duties between normal and 

innovative performance 

ةدورة تدريبي  .16  ,Developing managerial تنميه المهارات االداريه واالشرافيه والقياديه 
supervisory and leadership skills 

ةدورة تدريبي  .17 البرنامج المتكامل للتنظيم وإعداد الهياكل  
 التنظيمية

Integrated Program for the 
organization and preparation of 

organizational structures   

ةدورة تدريبي  .18  االستقطاب واالختيار والتعيين والتوجيه و  
تقرار الحفاظ على األصول البشرية و اس

 العاملين

Recruitment, Selecting, 
Placement and Orientation &  
Maintenance of human assets 

and maintain the stability of the 
talented 

ةدورة تدريبي  .19 دور العالقات العامة في بناء الهوية  
 المؤسسية

The role of public relations in 
building institutional identity 

ةدورة تدريبي  .02  Managing customer complaints ادارة شكاوى العمالء 

ةدورة تدريبي  .01 اإلستراتيجيات الحديثة في تخطيط  
 الحمالت اإلعالمية واإلعالنية

Modern strategies in planning 
media and advertising 

campaigns 

ةدورة تدريبي  .00 اء دور العالقات العامة واإلعالم في بن 
 اإلتصال الداخلي للمؤسسات

The role of public relations and 
media in building internal 

communication for institutions 

03. 1
2 

 

ةدورة تدريبي مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وإعداد  
 وتقديم التقارير

Secretarial skills, office 
management, reporting and 

preparation 

ةدورة تدريبي  .04 تكنولوجيا الفهرسة واألرشفة وحفظ وتأمين  
 
ً
 المعلومات إلكترونيا

Indexing and archiving 
technology, keeping and 

securing information 
electronically 

05. 1
2 

 ورشة
 عمل

 The foundations of drafting أسس صياغة تقارير األعمال والمراسالت
business reports and 

correspondence 

 ورشة  .06
 عمل

إعداد وكتابة تقارير اللجان ومحاضر 
 االجتماعات

Preparing and writing 
committee reports and meeting 

minutes 
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 الرقم اسم الشهادة المهنية

 

 شهادة اختصاصي معتمد في تقنية المعلومات
Certified Information Technology Professional (CITP) 

 

1.  

 

 معتمد في اختبار وتقيم  أمن البرمجيات يشهادة اختصاص
Certified Software Security Tester (CSST) 

 

0.  

 

 شهادة اختصاصي اختبار وتقيم  نظام امن المعلومات 
Certified Information System Security Tester (CIST) 

 

3.  

 

 حوسبة السحابية شهادة اختصاصي في ال
Certified Cloud Computing Professional (CCCP) 

4.  

 

 شهادة اختصاصي اختبار وتقيم أتمته البرمجيات
Certified Software Automation Tester (CSAT) 

 

5.  

 

 شهادة اختصاصي اختبار وتقيم البرمجيات
Certified Software Tester (CST) 

6.  

 

Agile Programme Management (AgilePgM™) 
All Levels 

7.  

 

PRINCE2® 
All Levels 

8.  

 

IT Service Management All Levels 9.  

 
ISO/IEC 20000 All Levels 12.  

 
Microsoft Certification All Levels 11.  

 
Oracle Certificates All Levels 10.  

 

Cisco Certificates All Levels 13.  

 

COBIT Certificate Program 

(Foundation, Framework: Governance and Management 

Objectives, Design and Implementation) 

14.  

 

Security & Data Privacy 

GDPR – General Data Protection Regulation 

15.  

 نظم تكنولوجيا المعلومات
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.ducisgroup.com/gdpr
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ISO/IEC 27001 Information Security 16.  

ISO/IEC 27032 Cyber Security 17.  

ISO/IEC 27005 Information Security Risk Management 18.  

SCADA Security Manager 19.  

ISO 22301 Business Continuity Management System 02.  

Disaster Recovery 01.  

ISO 31000 Risk Management  00.  

ISO 37001 Anti-Bribery Certification 03.  

ISO 19600 Compliance Management  04.  

ISO/IEC 38500 IT Governance  05.  

ISO/IEC 27701 - Privacy Information Management System 06.  

ISO/IEC 29100 Lead Privacy Implementer 07.  

ISO 21500 Project Management 08.  

Digitalization and Electronic Archiving 09.  

Certified Outsourcing Manager 32.  

Certified Quality Assurance 31.  

ISO 26000 Social Responsibility  30.  

Certified Human Resources Security 33.  

 

TOGAF 

“The Open Group Architecture Framework” All Levels 

34.  

 

Six Sigma All Levels 35.  

 

Certified Hardware and Technology Engineer (CHTE) 

 

36.  

 

Certified Data Centre Professional (CDCP) 37.  

  
 

 

 

 

 الدبلومات المهنية التخصصية
  

https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-22301
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-31000
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-37001
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-19600
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-38500
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-27701
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-29100-privacy-implementer
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-21500
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/digitalization-electronic-archiving
https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-26000
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivxqXg9pbnAhUNLVAKHUD7AfIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Feccles.utah.edu%2Fprograms%2Fexecutive-education%2Fproduct%2Flean-six-sigma-green-belt-for-non-manufacturing-industries%2F&psig=AOvVaw1P47S54f7mDzyHzue8unh7&ust=1579772866354660
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 و Qualifyالمتخصصة والمعتمدة من ةتقدم الشركة سلسلة من برامج الدبلومات المهني

NOTTING HILL GOLLEGE المجالات والتي تلبي احتياجات  في بريطانيا في مختلف

الموظفين بهدف ايجاد كوادر بشرية مدربـة تمتلك القـدرة على استيعاب واستخـدام المهارات 

اللازمة بفعالية ومواكبة التطورات المالية والمصرفية على الساحة العالميـة، وذلك من خلال 

ثقافة التخصص  تسم بالتخصص والتعمق في كافة المجالات والمساهمة في نشرخلق جيل ي

 وصول الى حالة الابداع والابتكارالمهني وذلك لتمكين الموظفين من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهه المصدرة اسم الدبلوم المهني #

 رانيةهني التخصصي في الجرائم السيبالدبلوم الم  .1
  

 ادارة الموارد البشريةالدبلوم المهني في    .0
  

 الدبلوم المهني في  المحاسبة المالية  .3
  

 الدبلوم المهني في التخطيط االستراتيجي  .4
  

 الدبلوم المهني في  نظم المعلومات   .5
  

 في المصارفالتخصصي الدبلوم المهني   .6

 
 القيادة  الدبلوم المهني في  .7

 
 الدبلوم المهني في ادارة المشاريــــع  .8

 
 الدبلوم المهني في التسويق والمبيعات  .9
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ة سنوات في عقد دورات المراجع 12بخبرة كبيرة في مجال التدريب تمتد إلى  AZ Internationalتتمتع شركة 

تمتع بالحصرية لتمثيل بعض المعاهد لتقديم البرامج التدريبية التحضيرية   ان الشركة للشهادات المهنية، باإلضافة الى
وتسجيل المشاركين للجلوس المتحانات الشهادات المهنية باإلضافة الى اعتمادنا كمركز امتحان لبعض الشهادات المهنية. 

 ية المانحة للشهادات المهنية التي نقوم بتقديمها والتدريب عليها: تجدون ادناه معلومات عن الجهات الدول
 

 اسماء الشهادات المهنية التعريف بالجهه المانحة للشهادات المهنية

وهو الجهة  بالواليات المتحدة األمريكية IIA معهد المدققين الداخليين المعتمدين*

الرائدة في العالم لتمكين المهنيين في مجال التدقيق الداخلي من التميز في األداء، 

يقوم المعهد باصدار شهادة المدققق الداخلي المعتمد وشهادة المدقق الداخلي  حيث

 المزاول. 

أن الحصول على هذه الشهادات من قبل العاملين في هذا المجال يحقق لهم العديد 

ف من أكثر من  من المزايا. 
ّ
ع المعهد بشبكة عالمّية تتأل

ّ
 142عضوا من  120,000يتمت

 دولة

 

 
 شهادة مدقق داخلي معتمد -

Certified Internal Auditor (CIA) 
 معتمد داخلي تدقيق مزاول شهادة -

Certified Internal Audit 
Practitioner(CIAP) 

من أكبر الجمعّيات  ةواحد يعاملين في المؤّسسات المالّية، هجمعّية المحاسبين وال*

ز بشكل حصري على تعزيز مهنة
ّ
المحاسبة اإلدارّية. على المستوى  الموثوقة التي ترك

العالمي، حيث يدعم معهد المحاسبين اإلدارّيين هذه المهنة من خالل البحث، 

، والتعليم المستمر، والتشبيك، والتأكيد CMAوبرنامج المحاسب اإلداري المعتمد 

 على ممارسة أفضل األخالقّيات المهنّية. 

ع معهد المحاسبين اإلدارّيين بشبكة ع
ّ
ف من أكثر من يتمت

ّ
0 عضوا 700222المّية تتأل

م خدمات محلّية من خالل مكاتبه  322دولة، و 142من 
ّ

فرع مهني وطالبي. ويقد

حدة، زيوريــــخ في 
ّ
المنتشرة في مونتفيل بوالية نيو جيرسي في الواليات األمريكّية المت

حدة، القاهرة في مصر،
ّ
ين في وشنغهاي و  سويسرا، دبي في اإلمارات العربّية المت

ّ
بك

 . الصين

 
 
 شهادة محاسب اداري معتمد -

Certified Management 
Accountant (CMA) 

 من حيث القدرة على تأهيل *
ً
معهد المحاسبين االدارين وهي الجهة الرائدة عالميا

وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في مجال المحاسبة االدارية والمعايير الدولية والضرائب 

وذلك لتأهيل المشاركين للحصول شهادات متخصصة في مجال المحاسبة االدارية 

 باإلضافة الى المؤهل األول في التمويل اإلسالمي

 CPAالدولي والمصدر لشهادة ال AICPAمع معهد   CIMAحيث اندمج المعهد  

 .CGMAالدولية واصبح يصدر شهادة دولية متخصصة 

 

 

 
 شهادة "التمويل االسالمي" -

Certified Islamic Finance 
 شهادة "النظام التجاري االسالمي" -

Certificate in Islamic Commercial 
law شهادة "النظام المصرفي االسالمي

 والتكافل"
Certificate in Banking & Takaful 

شهادة "االسواق واالدوات الرأسمالية  -
 االسالمية"

Certificate in Islamic Capital 
Markets and Instruments 

 عن بعض الجهات الدولية 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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شهادة "محاسبة المؤسسات المالية  -
 االسالمية"

Certificate in Accounting for 
Islamic Financial Institutions. 

( بالواليات ACAMSجمعية األخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل األموال )*

 من حيث القدرة على تأهيل وتد
ً
ريب المتحدة األمريكية وهي الجهة الرائدة عالميا

األخصائي »األفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسل األموال للحصول عل شهادة 

 المعتمد في مكافحة غسيل األموال وهي أرفع شهادة في هذا المجال. 

كما يقوم المعهد بإصدار مجموعة من الشهادة المهنية المتخصصة في مجال التعامل 

حة الجرائم المالية ومكافحة االرهاب مع العقوبات الدولية واجراء التحقيقيات ومكاف

 والذي تعد من الشهادات المهنية التخصصية المميزة في هذا المجال.   

 

 

 

 

 
 غسل مكافحة في معتمد اختصاصي -

 االموال
Certified Anti-Money Laundering 

Specialist 
 شهادة متخصصة في مكافحة االرهاب -

Counter Terrorist Financing 
Certificate 

شهادة متخصصة في التعامل مع  -
 العقوبات الدولية   

 Sanction Compliance Certificate 
شهادة متخصصة في  اجراء عمليات  -

 التحقيقيات 
Investigation Certificate 

شهادة متخصصة في اكتشاف غسل  -
 االموال في التجارة الدولية

Trade-Based Money Laundering 
Certificate 

في مكافحة الجرائم شهادة متخصصة  -
 المالية

Combat Cyber-Enabled Crime 
Certificate 

 من حيث (INTERFIMA)الجمعية الدولية لإلدارة المالية *
ً
وهي الجهة الرائدة عالميا

القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في مجال االدارة المالية للحصول على 

هيئة تنظيم الصناعة المالية في الواليات شهادات مهنية متخصصة معتمدة من قبل 

  Financial Industry Regulatory Authorityالمتحدة االمريكية 

تقوم الجمعية باصدرا مجموعة من الشهادات المهنية التخصصي في مجال حيث 

 المالية

 

 
 شهادة اختصاصي معتمد في المخاطر  -

Certified Risk Specialist 
فظ شهادة اختصاصي في المحا -

 االستثمارية
Certified Portfolio Specialist 

اختصاصي في اعداد النماذج شهادة  -
 المالية وتحليلها 

Certificate Modeling &Financial 
Analysis Specialist 

 شهادة اختصاصي معتمد في االمتثال  -
Certified Compliance Specialist 

( بالمملكة المتحدة AICPخلية )جمعية األخصائيين المعتمدين في الرقابة الدا*

 من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي 
ً
)بريطانيا( وهي الجهة الرائدة عالميا

للحصول شهادات  COSOالكفاءة في مجال الرقابة الداخلية وادارة المخاطر بناءا على 

 متخصصة في مجال الرقابة الداخلية. حيث 

 
مزاول في ادارة المخاطر  شهادة -

  والرقابة الداخلية
Certified Risk & Internal Controls 

Practitioner 
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نظمة رقابة داخلية ومدقق انظمة تكنولوجيا يتميز المعهد بإصدار شهادة مدقق ا

المعلومات  والتي تعد من اهم الشهادات المعنية والمعتمدة دوليا في مجال الرقابة 

 الداخلية 

 شهادة اختصاصي معتمد في الحوكمة -
Corporate Governance 

Practitioner 

(بالمملكة المتحدة )بريطانيا( وهي IAAPالجمعية الدولية للمحاسبين المهنيين )*

 من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في 
ً
الجهة الرائدة عالميا

 مجال المحاسبة والمعايير الدولية والضرائب 

ة مهنية تخصصية في معايير المحاسبة الدولية، حيث تتميز الجمعية باصدرا شهاد

 والضرائب واالدارة المالية بحيث تزود المشاركين بالخبرات المهنية في المجال المالي. 

 

 
 المعايير في معتمد اختصاصي شهادة -

 التقاريرالمالية إلعداد الدولية
Certified International Financial 

Reporting Standards –IFRS 
Specialist  (  - Certified IFRS 

Specialist 
 شهادة مدير مالي معتمد -

Certified Financial Manager 
 شهادة مستشار ضريبي -

Certified Tax Advisor 

بالمملكة المتحدة )بريطانيا( هي ( ™ GAQMالمنظمة العالمية إلدارة الجودة )*

شهادات المهنية منظمة غير هادفة للربــح معتمدة دوليا كهيئة مستقلة إلصدار ال

 والمعترف بها دوليا في المجاالت االدارية. 

حيث تمتاز المنظمة بحصولها على اعتمادات من عدة هيئات اعتماد دولية في كل  

من المملكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية. وتقوم الجمعية باصدرا مجموعة 

 مات. من الشهادات المهنية التخصصي في االدارة وانظمة المعلو 

 

 
شهادة اختصاصي معتمد في تقنية  -

 المعلومات
Certified Information Technology 

Professional (CITP) 
حوسبة شهادة اختصاصي في ال -

 السحابية 
Certified Cloud Computing 

Professional (CCCP) 
شهادة اختصاصي اختبار وتقيم  -

 البرمجيات
Certified Software Tester (CST) 

شهادة اختصاصي اختبار وتقيم أتمته  -
 البرمجيات

Certified Software Automation 
Tester (CSAT) 

لهيئات  الخاصو  ISOمعهد االمتحانات العالمي الذي يعمل وفقا للمعايير الدولية *
إصدار الشهادات المهنية الدولية المعتمدة في مجال االدارة ونظم المعلومات 

 وخدمات تكنولوجيا المعلومات
 

شهادة ضوابط تقنية المعلومات  -
 بهاوالتقنيات المتعلقة 

COBIT5 - Foundation, 
Implementation & Assessor 

PRINCE2® All Levels 
ITIL All Levels 

Agile Programme Management 
(AgilePgM™) 

All Levels 

كلية نوتنج هيل البريطانيةهي مؤسسة تعليمية انجليزية يقع مركزها الرئيسي في *
و هي متخصصة في التدريب المهني و التعليم  0224مانشستر، انجلترا. تأسست عام 

لها على ما بعد الجامعي و تمنح شهادات مهنية معترف بها عالميا. حيث تتميز بحصو 
 

 شهادة مدرب معتمد -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 Accreditation Service for International مجموعة من االعتمادات الدولية
ASIC  و هي جهة مانحة لالعتمادات للكليات الخاصة المتخصصة في التعليم

المستمر و التعليم الجامعي في المملكة المتحدة. كما تم تصميم برامج كلية نوتنج هيل 
 Qualifications and Credit يقهيئة المؤهالت والتصد وفقا لمعايير

Framework-QCF  في اوروبا حيث انها مركز مصدق من مؤهالت التدريب في
و الذي يعتبر بدوره جهة  Training Qualification UK-TQUK المملكة المتحدة

المؤهالت واالمتحانات و حكومة   مانحة للشهادات معترف بها من مكتب تنظيم
 OFQUAL-the Office of Qualifications and Examinations إقليم ويلز

Regulation and the Welsh Government 

Certified Professional Trainer 
 شهادة مدير معتمد -

Certified Professional Manager 
شهادة"اختصاصي معتمد في ادارة  -

 المشاريــــع"
Professional in Project 

Management 
 شهادة مدير موارد البشرية معتمد -

Certified Human Resources 
Manager (CHRM) 

تاسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين كهيئة مهنية محاسبية غير *
  -نفي مدينة لند 1984يناير  10ربحية بتاريــــخ 

ً
المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسميا

تحت اسم "المجمع العربي للمحاسبين  1994فبراير  04في عمان بتاريــــخ 
 ."القانونيين

جاءت فكرة تأسيس المجمع من قبل عدد من قادة مهنة المحاسبة في الوطن العربي 
نطاق بهدف االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع األخرى ذات العالقة على 

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية 
المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني عليهم  
 إلى تطوير وتسهيل نشر 

ً
كوسيلة لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق. كما وهدف أيضا

وتبادلها المستمر بين المحاسبين والمهنيين وذلك بعقد المعلومات العلمية والفنية 
المؤتمرات واإلجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية باإلضافة إلى 

 .تشجيع البحث العلمي والمهني

 
 محاسب دولي عربي قانوني معتمد -

(IACPA) 
International Certified Arab Public 

Accounatnt 
 محاسب دولي عربي قانوني معتمد -

(IACPA) 
International Arab Certified 
Management Accountant 

 
معترف بها في قبل ي المملكة المتحدة )بريطانيا( مهنية دولية  مسجلة فمؤسسة *

البريطاني، ومجلس المناهج  (Ofqual) مكتب المؤهالت والئحة االمتحانات
وهي (QW) في أيرلندا الشمالية ومؤهالت ويلز (CCEA) واالمتحانات والتقييم

متخصصة في التدريب المهني و التعليم ما بعد الجامعي و تمنح شهادات مؤسسة 
 معترف بها عالميا.  مهنية

 
الدبلوم المهني التخصصي في  -

 المصارف
Professional Diploma in Banking 

الدبلوم المهني التخصصي في الجرائم  -
 السيبيرية

Professional Diploma in Cyber 
Security 

الدبلوم المهني التخصصي في نظم  -
 المعلومات

Professional Diploma in 
Information Manageme 

 
                        

 
 
 
 

http://gaqm.org:8080/gaqm/certifications/showcertcontent?autopk=2
http://gaqm.org:8080/gaqm/certifications/showcertcontent?autopk=2
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                      About AZ International 

 

AZ International is Training and Consulting company 

located in Jordan Provide our services in the MENA 

region covering Financial and Management topics 

recognized by International Bodies globally, member 

with The TAG Alliances. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AZ International Contact Info 
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